
PSr ZASTAL SA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny  PSr 2012
(rok)              

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

   za półrocze roku obrotowego 2012   obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości

w walucie  zł

data przekazania: 2012-08-31

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branŜa)

65-119 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a
(ul ica) (numer)

068 3284214 068 3284213
(telefon) (fax)

sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl
(e-mail) (www)

9290093806 006104350
(NIP) (REGON)

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

(podmiot uprawniony do badania)

         WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys.  EUR

półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 10995 8774 2603 2212

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 523 -905 124 -228

 III. Zysk (strata) brutto 302 -923 71 -233

 IV. Zysk (strata) netto 61 -859 14 -217

 V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 510 1028 121 259

 VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -60 700 -14 176

 VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -634 -758 -150 -191

 VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem -184 970 -43 244

 IX. Aktywa, razem 111754 96315 26225 24160

 X. Zobowiązania długoterminowe 12592 13226 2955 3318

 XI. Zobowiązania krótkoterminowe 5153 4279 1209 1073

 XII. Kapitał własny 94009 78810 22061 19769

 XIII. Kapitał zakładowy 30500 20500 7157 5142

 XIV. Liczba akcji (w szt.) 30499539 20499539 30499539 20499539

 XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 -0,04 0,00 -0,01

 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,08 3,84 0,72 0,96

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 XVII. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 4644 3958 1099 998

 XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1405 371 333 94

 XIX. Zysk (strata) brutto 576 3553 136 896

 XX. Zysk (strata) netto 478 3887 113 980

 XXI. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 803 638 190 161

 XXII. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -904 351 -214 88

 XXIII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -86 -149 -20 -38

 XXIV. Przepływy pienięŜne netto, razem -187 840 -44 212

 XXV. Aktywa, razem 41570 24950 9755 6258

 XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7510 7380 1762 1851

 XXVII. Zobowiązania długoterminowe 33 74 8 19

 XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1332 732 313 184
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 XXIX. Kapitał własny 34060 17570 7993 4407

 XXX. Kapitał zakładowy 30500 20500 7157 5142

 XXXI. Liczba akcji (w szt.) 30499539 20499539 30499539 20499539

 XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,19 0,00 0,05

 XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,12 0,86 0,26 0,22

Informacje finansowe podlegające przeliczeniu na dzień 30.06.2012 r. na euro, przeliczone zostały według następujących 

zasad: ustalenie kursu wymiany złotego w stosunku do euro (zgodnie z rozdz. 4 § 89 Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 19 października 2005 roku  Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744). 

Pozycje aktywów i pasywów bilansu na 30.06.2012 r. przeliczono na euro według kursu z dnia 29.06.2012 r., czyli 

4,2613. 

Pozycje rachunku zysków i strat na 30.06.2012 r. przeliczono na euro według średniej arytmetycznej kursów euro, czyli 

4,2246 (suma kursów obowiązująca na ostatni dzień kaŜdego miesiąca, podzielona przez 6 miesięcy 25,3474 : 6 = 

4,2246).  

Pozycje rachunku przepływów pienięŜnych na 30.06.2012 r. przeliczono według średniej arytmetycznej kursów euro, 

czyli 4,2246. 

Analogicznie jak wyŜej przeliczono na euro dane na dzień 30.06.2011 r., czyli pozycje bilansu wedłu kursu 3,9866, a 

pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych według średniej arytmetycznej kursów euro, 

czyli 3,9673.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te naleŜy odpowiednio 
opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieŜącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co 
naleŜy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Raport biegłego - spr jednostkowe-2012.pdf
Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego 
śródrocznego sprawozdania finansowego spółki Zastal SA

Raport biegłego - spr skonsolidowane-2012.pdf
Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeglądu sródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal

Oświadczenia Zarządu - PSr 2012.pdf
Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności  sporządzenia sprawozdań 
finansowych oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych

Sprawozdanie jednostkowe-2012.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zastal SA

Sprawozdanie skonsolidowane-2012.pdf
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej Zastal

Sprawozdanie z działalności-2012.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zastal

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-31 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik

2012-08-31 Wojciech Skiba Członek Zarządu Wojciech Skiba

2012-08-31 Regina Pawliczak Główny Księgowy Regina Pawliczak

Komisja Nadzoru Finansowego

2





Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest

kierownik jednostki.

BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO

Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych finansowych, wglądu w dokumentację

księgową, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także

wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i

rachunkowość Zastal S.A.

Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego sprawozdania finansowego.

Dla Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Zastal S.A.

RAPORT NIEZALEŻNEGO 

OD 01.01.2012 DO 30.06.2012

OBEJMUJĄCEGO OKRES 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Zastal

S.A., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, obejmującego śródroczny skrócony bilans

sporządzony na dzień 30.06.2012 roku, śródroczny skrócony rachunek zysków i strat, śródroczne

skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów

pienieżnych, dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzone za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Zakres i metoda przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego istotnie różni się od

badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami

(polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego

nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji

finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek

zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że

sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k.

Arkadiusz Lenarcik dr Roman Seredyński

Biegły rewident Komplementariusz

Nr ewidencyjny 12129 Biegły rewident

Kluczowy biegły rewident Nr ewidencyjny 10395

przeprowadzający badanie w imieniu

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k.

Nr 3115

Kraków, dnia 31.08.2012

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na

stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami

rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich aspektach, sytuację majątkową i

finansową jednostki na dzień 30.06.2012, jak też jej wynik finansowy za okres od 01.01.2012 do

30.06.2012 zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie i wydanymi na jej

podstawie przepisami,jak również (lub) z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz waruków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

....................................................................................................................
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SRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS 
 
 
 

BILANS     

    w tys. zł. 

 Noty 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

AKTYWA 

I. Aktywa trwałe  19553 21041 20665 

1. Wartości niematerialne i prawne  10 12 14 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 15456 15779 16135 

3. NaleŜności długoterminowe  135 165 195 

3.1. Od jednostek powiązanych  - 165 195 

3.2. Od pozostałych jednostek  135 - - 

4. Inwestycje długoterminowe  3294 4535 3626 

4.1. Nieruchomości  31 31 31 

4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 2 a,b 3263 4504 3595 

a) w jednostkach powiązanych  3202 4443 3534 

b) w pozostałych jednostkach  61 61 61 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  658 550 695 

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 a 658 550 680 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 b - - 15 

II. Aktywa obrotowe  22017 20151 4285 

1. Zapasy  126 124 126 

2. NaleŜności krótkoterminowe  2345 1724 991 

2.1. Od jednostek powiązanych  2 61 61 

2.2. Od pozostałych jednostek  2343 1663 930 

3. Inwestycje krótkoterminowe  19447 18248 3007 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 c 19447 18248 3007 

a) w jednostkach powiązanych  2741 1692 62 

b) w pozostałych jednostkach  15596 15259 20 

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne  1110 1297 2925 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 c 99 55 161 

A k t y w a   r a z e m  41570 41192 24950 
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SRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS 
 
 
 

BILANS     

    w tys. zł. 

 Noty 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

PASYWA 

I. Kapitał własny  34060 33589 17570 

1. Kapitał zakładowy 5 30500 30500 20500 

2. Kapitał zapasowy  8 5009 62 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny  9956 9971 9980 

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -6882 -16859 -16859 

5. Zysk (strata) netto  478 4968 3887 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  7510 7603 7380 

1. Rezerwy na zobowiązania  6143 6876 6572 

1.1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 6 a 200 174 197 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  424 1197 871 

a) długoterminowa 6 b 51 51 136 

b) krótkoterminowa 6 c 373 1146 735 

1.3. Pozostałe rezerwy 6 d 5519 5505 5504 

a) długoterminowe  5500 5500 5500 

b) krótkoterminowe  19 5 4 

2. Zobowiązania długoterminowe 7 33 78 74 

2.1. Wobec pozostałych jednostek  33 78 74 

3. Zobowiązania krótkoterminowe  1332 649 732 

3.1. Wobec jednostek powiązanych  50 170 103 

3.2. Wobec pozostałych jednostek  1242 461 536 

3.3. Fundusze specjalne  40 18 93 

4. Rozliczenia międzyokresowe  2 - 2 

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 2 - 2 

a) długoterminowe  - - - 

b) krótkoterminowe  2 - 2 

P a s y w a   r a z e m  41570 41192 24950 

 

Wartość księgowa  34060 33589 17570 

Liczba akcji (w szt.)  30499539 30499539 20499539 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  1,12 1,10 0,86 
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SRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
 

 

   w tys. zł. 

 Noty 30.06.2012 30.06.2011 

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

 4644 3958 

- od jednostek powiązanych  18 23 

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów  4644 3958 

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów  - - 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 2576 2538 

- jednostkom powiązanym  439 464 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  2576 2538 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - - 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy  2068 1420 

IV. Koszty ogólnego zarządu  1299 1596 

V. Zysk (strata) ze sprzedaŜy  769 -176 

VI. Pozostałe przychody operacyjne  874 648 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  161 432 

2. Dotacje  4 9 

3. Inne przychody operacyjne 10 a 709 207 

VII. Pozostałe koszty operacyjne  238 101 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  - - 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  207 34 

3. Inne koszty operacyjne 10 b 31 67 

VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  1405 371 

IX. Przychody finansowe  253 3211 

1. Dywidendy i udziały w zyskach  - - 

2. Odsetki, w tym: 11 a 221 182 

- od jednostek powiązanych  101 86 

3. Zysk ze zbycia inwestycji  2 - 

4. Aktualizacja wartości inwestycji  - 3029 

5. Inne  30 - 

X. Koszty finansowe  1082 29 

1. Odsetki 11 b 15 19 

2. Aktualizacja wartości inwestycji  - 8 

3. Aktualizacja wartości inwestycji  1063 - 

4. Inne  4 2 

XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  576 3553 

XII. Zysk (strata) brutto  576 3553 

XIII. Podatek dochodowy  98 -334 

a) część bieŜąca  182 38 

b) część odroczona  -84 -372 

XIV. Zysk (strata) netto  478 3887 

 
Zysk (strata) netto (zanualizowany)  478 3887 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.)  30499539 20499539 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł )  0,02 0,19 
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SRÓDROCZNE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
 

   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33589 13683 13683 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do  
      danych porównywalnych 

33589 13683 13683 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30500 20500 20500 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego - 10000 - 

a) zwiększenia (z tytułu) - 10000 - 

- emisja akcji - 10000 - 

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30500 30500 20500 

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5009 119 119 

2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5001 4890 -57 

a) zwiększenia (z tytułu) 15 5009 62 

- emisja akcji - 4938 - 

- zbycie środków trwałych 15 71 62 

b) zmniejszenia (z tytułu) 5016 119 119 

- pokrycie straty 5009 119 119 

- koszty emisji akcji 7 - - 

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 5009 62 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 9971 10042 10042 

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -15 -71 -62 

a) zmniejszenia (z tytułu) 15 71 62 

- zbycie środków trwałych 15 71 62 

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9956 9971 9980 

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11891 -16978 -16978 

4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4968 - - 

4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do  
       danych porównywalnych 

4968 - - 

a) zmniejszenia (z tytułu) 4968 - - 

- pokrycie straty z lat ubiegłych 4968 - - 

4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - 

4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 16859 16978 16978 

4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do  
       danych porównywalnych 

16859 16978 16978 

a) zmniejszenia (z tytułu) 9977 119 119 

- pokrycie z kapitału zapasowego 5009 119 119 

- zaliczenie zysku z roku ubiegłego 4968 - - 

4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6882 -16859 16859 

4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6882 -16859 -16859 

5. Wynik netto 478 4968 3887 

a) zysk netto 478 4968 3887 

b) strata netto - - - 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 34060 33589 17570 

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

34060 33589 17570 
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SRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 

  w tys. zł. 

 30.06.2012 30.06.2011 

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 478 3887 

II. Korekty razem 325 -3249 

1. Amortyzacja 313 330 

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -114 -66 

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 900 -432 

4. Zmiana stanu rezerw -733 201 

5. Zmiana stanu zapasów -2 1 

6. Zmiana stanu naleŜności -592 129 

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów 703 -16 

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -150 -375 

9. Inne korekty - -3021 

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 803 638 

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 584 3211 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 204 538 

2. Z aktywów finansowych, w tym: 380 1258 

a) w jednostkach powiązanych 259 1249 

- zbycie aktywów finansowych 200 - 

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych - 1230 

- odsetki 59 19 

b) w pozostałych jednostkach 121 9 

- zbycie aktywów finansowych 121 - 

- dywidendy i udziały w zyskach - - 

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych - 9 

- odsetki - 0 

3. Inne wpływy inwestycyjne - 1415 

II. Wydatki 1488 2860 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 26 

2. Na aktywa finansowe, w tym: 617 2528 

a) w jednostkach powiązanych - 2505 

- nabycie aktywów finansowych - 2505 

- udzielone poŜyczki długoterminowe - - 

b) w pozostałych jednostkach 617 23 

- nabycie aktywów finansowych 617 23 

- udzielone poŜyczki długoterminowe - - 

3. Inne wydatki inwestycyjne 840 306 

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -904 351 

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 

I. Wpływy - - 

1. Kredyty i poŜyczki - - 

2. Inne wpływy finansowe - - 

II. Wydatki 86 149 

1. Spłaty kredytów i poŜyczek - 68 

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 75 70 

3. Odsetki 5 11 

4. Inne wydatki finansowe 6 - 

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II) -86 -149 

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -187 840 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych -187 840 

F. Środki pienięŜne na początek okresu 1297 2085 

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1110 2925 

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania 13 46 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SRÓDROCZNEGO 
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 
 

I.  Informacje ogólne 
 

1. ZASTAL S.A.  Zielona Góra ul. Sulechowska 4a . 

2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to usługi najmu PKD 6820Z. 

3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze  
ul. KoŜuchowska 8 ,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS-67681. 

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku, a porównywalne 
dane finansowe od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku oraz na dzień 31.12.2011 roku. 

5. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa  
12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. 

6. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz 
ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i naleŜy je czytać łącznie ze 
sprawozdaniem finansowym rocznym za 2011 rok. 

7. Sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art. 
64 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz przeglądowi sprawozdania finansowego półrocznego. 

8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłuŜej. Nie są nam 
znane okoliczności, które wskazywałyby na powaŜne zagroŜenia dla kontynuowania przez 
Spółkę działalności (dodatkowe informacje znajdują się w części VIII, pkt. 4). 

9. Pozostałe informacje ogólne zawarto w informacji dodatkowej do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Zastal SA na dzień 30 czerwca 2012 roku. 

10. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6-ciu miesięcy zakończony 
30 czerwca 2012 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 31.08.2012 
roku. 

11. Spółka sporządziła równieŜ skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 
30.06.2012 roku, które zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 31.08.2012 
roku. 

 
 

II.  Istotne zasady rachunkowości 
 

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego są 
zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. 

2. Spółka nie dokonywała zmian zasad księgowości stosowanych w okresie sprawozdawczym 
od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku. 

3. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzania śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.  

4. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (PLN), 
a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podawane są w tysiącach PLN. 

 
 

III.  Noty objaśniające do bilansu 
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1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
 

Nota 1 
 

 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 - grunty  
(w tym prawo 
uŜytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inŜynierii lądowej 
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

- środki trwałe  
w budowie 

- zaliczki na 
środki trwałe 

Razem 

a) wartość brutto na 01.01.2012 7503 16425 2924 479 42 2 - 27375 

- zwiększenia zakup - - 1 - - - - 1 

- zmniejszenia sprzedaŜ - 19 - - - - - 19 

- zmniejszenia likwidacja - - - - - - - - 

b) wartość brutto na 30.06.2012 7503 16406 2925 479 42 2 - 27357 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2012 17 10280 1139 130 30 - - 11596 

- naliczenie roczne - 179 110 20 3 - - 312 

- sprzedaŜ - 7 - - - - - 7 

- likwidacja - - - - - - - - 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 30.06.2012 17 10452 1249 150 33 - - 11901 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2012 - - - - - - - - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 30.06.2012 - - - - - - - - 

g ) wartość netto na 30.06.2012 7486 5954 1676 329 9 2 - 15456 

 

W okresie 6-ciu miesięcy zakończonym 30.06.2012 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1 tys. zł., a w okresie 12-tu miesięcy zakończonym 31.12.2011 roku, Spółka nabyła 
rzeczowe aktywa trwałe o wartości 45 tys. zł. 
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2. AKTYWA FINANSOWE 
 
 
 

▪ Nie występują aktywa finansowe długoterminowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaŜy, ani utrzymywane 
do terminu wymagalności. 

▪ Wszystkie posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych nie są notowane na 
aktywnym regulowanym rynku i nie są przeznaczone do sprzedaŜy. Udziały i akcje 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. 

▪ Udzielone poŜyczki wyceniono w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy 
procentowej. 

▪ Krótkoterminowe aktywa finansowe to akcje zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaŜy, wycenione są w wartości 
godziwej, a skutki przeszacowania zaksięgowano przez wynik finansowy. 

 
 
 
 

Nota 2 a 
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) w jednostkach zaleŜnych 3202 4243 3334 

- udziały lub akcje 3202 4243 3334 

b) w jednostkach stowarzyszonych - 200 200 

- udziały lub akcje - 200 200 

- udzielone poŜyczki - - - 

c) w pozostałych jednostkach 61 61 61 

- udziały lub akcje 61 61 61 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 3263 4504 3595 

 
 
 

Nota 2 b 
 

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP  

RODZAJOWYCH) 

   
w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) stan na początek okresu 4504 272 272 

- udziały i akcje 4504 261 261 

- poŜyczki - 11 11 

b) zwiększenia (z tytułu) 10 4243 3346 

- poŜyczki  -  udzielono  - naliczone odsetki - - 12 

- udziały - zakup 10 4243 2510 

- udziały – korekta odpisu wartości - - 824 

c) zmniejszenia (z tytułu) 1251 11 23 

- poŜyczki  -  spłata  -  przeniesienia na krótkoterminowe  -  odpis wartości - 11 23 

- udziały  -  odpis wartości 1051 - - 

- udziały - sprzedaŜ 200 - - 

d) stan na koniec okresu 3263 4504 3595 

- udziały i akcje 3263 4504 3595 

- poŜyczki - - - 

- lokaty - - - 

 
 
 

Nota 2 c 
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) w jednostkach zaleŜnych 1490 666 62 

- udzielone poŜyczki 1490 666 62 

b) w jednostkach stowarzyszonych 1077 1026 - 
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- udzielone poŜyczki 107 1026 - 

c) w pozostałych jednostkach powiązanych 174 - - 

- akcje 174 - - 

d) w pozostałych jednostkach 15596 15259 20 

- akcje 15112 14800 15 

- udzielone poŜyczki 484 459 5 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  -  lokaty - - - 

e) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 1110 1297 2925 

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 1110 1297 92 

- inne środki pienięŜne  -  lokaty krótkoterminowe - - 2833 

- inne aktywa pienięŜne - - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 19447 18248 3007 

 
 
 

Nota 2 d 
 
 

POśYCZKI UDZIELONE - WYCENIONE W WYSOKOŚCI SKORYGOWANEJ CENY  
NABYCIA OSZACOWANEJ ZA POMOCĄ EFEKTYWNEJ STOPY PROCENTOWEJ. 

Aktywa finansowe  
wg pozycji  
w bilansie 

Stan na 
początek 
okresu 

01.01.2012 

(+) Zwiększ. 
  (-) Zmniejsz. 

Odsetki 
wyliczone 
zgodnie  
z umową 

Odsetki 
zrealizowane 

w 2012 r. 
Wycena 

Skorygowana 
cena nabycia 

na koniec 
okresu 

30.06.2012 

Dodatkowe informacje 

Krótkoterminowe 
aktywa finansowe  
w jednostkach 
powiązanych 
- udzielone poŜyczki 

5 - - 5 - - 

PoŜyczka udzielona 
spółce zaleŜnej. 
Termin spłaty 
31.12.2011 rok. 
Oprocentowanie 
WIBOR 3-miesięczny 
plus 2% marŜy  
w stosunku rocznym. 

Krótkoterminowe 
aktywa finansowe  
w jednostkach 
powiązanych 
- udzielone poŜyczki 

1 - 1 - - - 

PoŜyczka udzielona 
spółce zaleŜnej. 
Termin spłaty 
30.06.2011 rok. 
Oprocentowanie 
WIBOR 3-miesięczny 
plus 2% marŜy  
w stosunku rocznym. 

j.w 1 - 1 - - - j.w. tylko termin spłaty 
30.11.2011 rok 

j.w. 1 - 1 - - - j.w. tylko termin spłaty 
30.08.2011 rok 

j.w. 114 - 4 7 - 111 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. 51 - 2 3 - 50 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. 40 - 1 2 - 39 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. 101 - 3 4 - 100 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. 101 - 3 4 - 100 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. 101 - 3 4 - 100 j.w. tylko termin spłaty 
30.11.2012 rok 

j.w. 150 - 5 5 - 150 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. - 150 5 5 - 150 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. - 250 7 7 - 250 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. - 250 6 6 - 250 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w - 40 1 1 - 40 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. - 150 2 2 - 150 j.w. tylko termin spłaty 
31.12.2012 rok 

j.w. 1026 - 51 - - 1077 

PoŜyczka udzielona 
spółce 
stowarzyszonej. 
Termin spłaty do 
21.07.2012 rok. 
Oprocentowanie 
WIBOR 3-miesięczny 
plus 5,3% w skali roku 

Krótkoterminowe 
aktywa finansowe  459 - 25 - - 484 PoŜyczka udzielona 

osobie fizycznej. 
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w pozostałych 
jednostkach  
- udzielone poŜyczki 

Termin spłaty do 
31.12.2012 rok. 
Oprocentowanie w 
wysokości WIBOR 3-
miesięczny plus 6% w 
skali roku. 

 
 
3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – AKTYWA 

 
 

Nota 3 a 
 

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYT. ODROCZONEGO POD. DOCHODOWEGO 

  w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 550 298 298 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 306 663 526 

3. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 198 411 144 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 658 550 680 

 
 
 

Nota 3 b 
 

NNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - - 2 

- remonty rozliczane w czasie - - 2 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - 13 

- odsetki dotyczące leasingu - - 13 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - - 15 

 
 

Nota 3 c 
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 99 55 113 

- prenumeraty 1 - 3 

- ubezpieczenia 22 10 15 

- pozostałe usługi, składki, materiały 3 3 2 

- energia elektryczna, woda, telefony - - 2 

- wynagrodzenia 20 - 36 

- ZFŚS 11 - 24 

- podatek VAT 35 42 24 

- opłaty dot. giełdy 7 - 7 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - 48 

- naliczone odsetki dot. leasingu - - 30 

- remonty rozliczane w czasie - - 18 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 99 55 161 

 
 
4. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 
 
 

Nota 4 
 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

A. Stan na początek okresu z tytułu:  1757 5695 5695 

a) naleŜności krótkoterminowe  152 151 151 

 od pozostałych jednostek  152 151 151 

b) krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki  61 1867 1867 
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- od jednostek powiązanych - 1806 1806 

- od pozostałych jednostek  61 61 61 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  1544 3277 3277 

- od jednostek powiązanych  1452 3185 3185 

- od pozostałych jednostek  92 92 92 

d) długoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki  - 400 400 

- od jednostek powiązanych - 400 400 

B. Zwiększenia ( z tytułu)  1272 55 46 

a) naleŜności krótkoterminowe  221 55 38 

- od pozostałych jednostek                                przeterminowane  221 55 38 

b) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje 1051 - - 

- od jednostek powiązanych 1051 - - 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje - - 8 

- od pozostałych jednostek - - 8 

C. Zmniejszenia ( z tytułu) 189 3993 3060 

a) naleŜności krótkoterminowe  189 54 30 

- od pozostałych jednostek                                 spłata, spisanie  189 54 30 

b) długoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki - 400 400 

- od jednostek powiązanych                               spłata - 400 400 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje - 1733 824 

- od jednostek powiązanych                               korekta odpisu - 1733 824 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki - 1806 1806 

- od jednostek powiązanych                               spłata - 1806 1806 

D. Stan na koniec okresu z tytułu:  2840 1757 2681 

a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  2595 1544 2453 

- od jednostek powiązanych  2503 1452 2361 

- od pozostałych jednostek  92 92 92 

b) naleŜności krótkoterminowe  184 152 159 

- od pozostałych jednostek  184 152 159 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki  61 61 61 

- od pozostałych jednostek  61 61 61 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje - - 8 

- od pozostałych jednostek - - 8 

 
Wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów, odniesiono na wynik finansowy. Nie było bezpośrednich odniesień na kapitał 
własny. 
 
 
5. KAPITAŁY 

 
 

Nota 5 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)   w tys. zł. 

Seria / emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia praw 

do akcji 
Liczba akcji 

Wartość serii / 
emisji wg wartości 

nominalnej 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data rejestracji 
Prawo do 
dywidendy  
(od daty) 

I na okaziciela zwykłe  99 539 100 gotówka 17.12.1990 17.12.1990 

II na okaziciela zwykłe  13 123 079 13 123 gotówka 25.10.1991 25.10.1991 

III na okaziciela zwykłe  7 276 921 7 277 kap. zap. i rez. 03.11.1997 03.11.1997 

IV na okaziciela zwykłe  10 000 000 10 000 000 gotówka 31.10.2011 30.12.2011 

Liczba akcji , razem 30 499 539  

Kapitał zakładowy, razem 30 500  

 
Informacja o kapitale zakładowym 
 
Kapitał akcyjny wynosi 30.499.539 zł i dzieli się na 30.499.539 akcji na okaziciela. 
KaŜda akcja ma nominalną wartość 1 zł., są to akcje zwykłe. 
 
Akcjonariusze przekraczający 5% kapitału akcyjnego Zastal SA na dzień 31.08.2012 roku to: 

▪ Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Poznaniu posiada 10.064.848 akcji, co stanowi 33 % kapitału 
akcyjnego Zastal SA. 
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Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. 
Na jedną akcję przypada jeden głos. 
 
 
6. REZERWY 
 
 

Nota 6 a 
 

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 174 187 187 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 40 136 33 

3. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 14 149 23 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 200 174 197 

 
 

Nota 6 b 
 

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

   
w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) stan na początek okresu 51 173 173 

- odprawy emerytalne 51 133 133 

- odszkodowania dla Zarządu - 40 40 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 9 

- odszkodowania dla Zarządu - - 9 

c) rozwiązanie i wykorzystanie (z tytułu) - 122 46 

- przeniesione na krótkoterminowe - odszkodowania dla Zarządu - 40 - 

- odprawy emerytalne - 82 46 

d) stan na koniec okresu 51 51 136 

- odprawy emerytalne 51 51 87 

- odszkodowania dla Zarządu - - 49 

 
 

Nota 6 c 
 

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

   
w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) stan na początek okresu 1146 506 506 

- zaległe urlopy 7 53 53 

- odprawy emerytalne - 5 5 

- odszkodowania dla Zarządu 1139 448 448 

b) zwiększenia (z tytułu) - 814 396 

- zaległe urlopy - 7 - 

- odszkodowania dla Zarządu - 807 396 

c) wykorzystanie i rozwiązanie (z tytułu) 773 174 167 

- zaległe urlopy wykorzystane 7 53 51 

- odprawy emerytalne - 5 - 

- odszkodowania dla Zarządu 766 116 116 

d) stan na koniec okresu 373 1146 735 

- niewykorzystane urlopy 0 7 2 

- odprawy emerytalne - - 5 

- odszkodowania dla Zarządu 373 1139 728 

 
 

Nota 6 d 
 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)    
w tys. zł. 
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 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

I Rezerwy długoterminowe 5500 5500 5500 

a) stan na początek okresu (z tytułu) 5500 5500 5500 

- dot. poręczeń 5500 5500 5500 

b) zwiększenia - - - 

c) zmniejszenia - - - 

d) stan na koniec okresu (z tytułu) 5500 5500 5500 

- dot. poręczeń 5500 5500 5500 

II Rezerwy krótkoterminowe 5 4 4 

a) stan na początek okresu (z tytułu) 5 4 4 

- dot. VAT naleŜny 5 4 4 

b) zwiększenia (z tytułu) 19 5 4 

- dot. VAT naleŜny 19 5 4 

c) zmniejszenia (z tytułu) 5 4 4 

- dot. VAT naleŜny 5 4 4 

d) stan na koniec okresu (z tytułu) 19 5 4 

- dot. VAT naleŜny 19 5 4 

III Razem pozostałe rezerwy 5519 5505 5504 

 
 
7. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 
 

Nota 7 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) wobec pozostałych jednostek 33 78 74 

- dotyczy aportu 33 65 - 

- umowy leasingu finansowego - 13 74 

Zobowiązania długoterminowe, razem 33 78 74 

 
 
 
8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – PASYWA 

 
 

Nota 8 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   w tys. zł. 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 - 2 

krótkoterminowe (wg tytułów) 2 - 2 

- prawo wieczystego uŜytkowania gruntów - - 1 

- wynagrodzenie z PFRON 2 - 1 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 - 2 

 
 

IV.  Noty objaśniające do wybranych pozycji rachunku zysków i strat 
 
 
9. KOSZTY RODZAJOWE 

 
Nota 9 

 
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł. 

 30.06.2012 30.06.2011 

a) amortyzacja 313 330 

b) zuŜycie materiałów i energii 386 342 

c) usługi obce 992 791 
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d) podatki i opłaty 1096 951 

e) wynagrodzenia 605 1356 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 86 170 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 399 194 

- podróŜe słuŜbowe 1 4 

- reprezentacja i reklama 377 68 

- ubezpieczenie majątku 20 17 

- pozostałe usługi niematerialne – składki członkowskie 1 0 

- odprawy dla Zarządu - 105 

Koszty według rodzaju, razem 3877 4134 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 - 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) - - 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -1299 -1596 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2576 2538 

 
 
10. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 

 
 

Nota 10 a 
 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2012 30.06.2011 

- koszty sądowe 37 83 

- prawo wieczystego uŜytkowania gruntów - 1 

- odszkodowanie za ubezp. majątek 7 - 

- rozwiązanie odpisu aktualizującego naleŜności 184 29 

- pozostałe 4 0 

- rozwiązanie rezerwy na odszkodowania 171 - 

- złom 6 94 

- usługi reklamowe 300 - 

Inne przychody operacyjne, razem 709 207 

 
 

Nota 10 b 
 

INNE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2012 30.06.2011 

- koszty postępowania sądowego 5 51 

- darowizny 1 1 

- odszkodowania, kary, rekompensata rent, opłaty skarbowe 7 5 

- szkody losowe – ubezpieczony majątek 7 10 

- pozostałe 0 0 

- koszty wyceny nieruchomości 11 - 

Inne koszty operacyjne, razem 31 67 

 
 
11. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

 
Nota 11 a 

 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2012 30.06.2011 

a) z tytułu udzielonych poŜyczek 120 80 

- od jednostek powiązanych, w tym: 95 77 

- od jednostek zaleŜnych 43 73 

- od jednostek stowarzyszonych 52 4 

- od pozostałych jednostek 25 3 

b) pozostałe odsetki 101 102 

- od jednostek powiązanych, w tym: 6 9 
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    - od jednostek stowarzyszonych 6 9 

- od pozostałych jednostek, w tym: 95 93 

- od naleŜności 64 45 

- od lokat bankowych 31 48 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 221 182 

 
 

Nota 11 b 
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2012 30.06.2011 

a) od kredytów i poŜyczek - 3 

- dla innych jednostek - 3 

b) pozostałe odsetki 15 16 

- dla innych jednostek, w tym: 15 16 

- od leasingu 15 16 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 15 19 

 
 

V.  Dodatkowa informacja i objaśnienia do rachunku przepływów pienięŜnych 
 
 

1. Zmiana stanu naleŜności w tys. zł. 

a) według bilansu -591 

b) 
naleŜności związane ze zmianą stanu naleŜności dotyczących rzeczowych aktywów 
trwałych (działalność inwestycyjna) 

-1 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pienięŜnych -592 

 

2. Zmiana stanu zobowiązań w tys. zł. 

a) według bilansu 638 

b) 
zmiana stanu zobowiązań 
– dotyczących udziałów (działalność inwestycyjna) 
– dotyczących leasingu (działalność finansowa) 

 
-10 
75 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pienięŜnych 703 

 

3. Wyjaśnienie treści poz. "inne" występujące w rachunku przepływów pienięŜnych w tys. zł. 

a) 
działalność inwestycyjna "inne wydatki inwestycyjne" 
– udzielone poŜyczki krótkoterminowe 
– koszty związane ze sprzedaŜą środków trwałych 

840 
840 

0 

b) 
działalność finansowa "inne wydatki finansowe" 
– koszty IV emisji akcji 

5 
5 

 

4. Podatek dochodowy w tys. zł. 

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

98 
-25 
109 

b) 
podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej obciąŜający wynik finansowy 
– zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 

182 
-39 

c) podatek dochodowy zapłacony (zwrócony) 143 

 

5. 
Wykaz elementów składających się na pozycję A II 2 "Odsetki i udziały  
w zyskach" w rachunku przepływów pienięŜnych: 

w tys. zł. 

– zapłacone odsetki dotyczące leasingu 5 
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– otrzymane odsetki do udzielonych poŜyczek -43 

– naliczone ale nie zapłacone odsetki od poŜyczek -76 

Ogółem  A II 2 -114 

 

6. 
Pozycja A II 3 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" rachunku przepływów 
pienięŜnych: 

w tys. zł. 

– dotyczy środków trwałych -161 

– zbycie akcji – aktywa finansowe -2 

– przeszacowanie akcji wg ceny godziwej 11 

– odpis wartości udziałów 1052 

Ogółem  A II 3 900 

 

 
 

VI.  Zobowiązania warunkowe 
 
 
    w tys. zł. 

 Nota 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

1. Zobowiązania warunkowe  6 6 6 

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  - - - 

- udzielonych gwarancji i poręczeń  - - - 

- ustanowienie hipoteki zwykłej  - - - 

- ustanowienie hipoteki kaucyjnej  - - - 

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)  6 6 6 

- weksel In blanco  6 6 6 

- hipoteka umowna kaucyjna  - - - 

2. Inne (z tytułu)  82 84 84 

- wartość gruntów wieczyście uŜytkowanych  82 84 84 

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  88 90 90 

 
 
a) 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 "WdroŜenie systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA. 

 
 

VII.  Transakcje z jednostkami powiązanymi 
 
 
 
1. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 30.06.2012 roku. 

 
w tys. zł. 

Lp.  
Zastal 

Transport  
Sp. z o.o. 

Kapitał 
Sp. z o.o. 

Zastal 
Wagony 
Sp. z o.o. 

Landex 
Sp. z o.o. 

Edison SA Razem 

1. Udziały 5 645 50 5 5 0 5 705 

2. Odpis wartości udziałów -2 453 -50 0 0 0 -2 503 

3. Środki trwałe 1 0 0 0 0 1 
4. PoŜyczki krótkoterminowe   

i  naliczone odsetki 
1 490 1 077 0 0 0 2 567 

5 Pozostałe naleŜności 0 0 2 0 0 2 
6. Krótkoterminowe aktywa 

finansowe 
0 0 0 0 178 178 
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7. Przeszacowanie akcji 0 0 0 0 - 4 - 4 
Razem aktywa 4 683 1 077 7 5 174 5 946 

 
w tys. zł. 

Lp.  
Zastal 

Transport Sp.  
z o.o. 

Zastal 
Wagony 

Landex 
PTI 

Poznań 
Razem 

1. 
Zobowiązania  
z tytułu dostaw 

16 0 
 

0 
 

24 
40 

2. Zobowiązania inne 0 5 5 0 10 

3. 
Rezerwa długoterminowa  
na poręczenia 

5 500 0 0 0 5 500 

Razem pasywa 5 516 5 5 24 5 550 
 

w tys. zł. 

Lp.  
Zastal 

Transport 
Sp. z o.o. 

Kapitał 
Sp. z o.o. 

Gama 
Sp. z o.o. 

PTI 
Poznań 

COLEOS 
S.A. 

Poznań 

Edison 
S.A. 

Kraków 
Razem 

1. 
Przychody – netto 
sprzedaŜ 

3 - 15 - - - 18 

2. Przychody – odsetki 
od poŜyczek i 
nieterminowych zapłat  

43 52 6 - - - 101 

3. Przychody – sprzedaŜ 
udziałów i akcji 

- - 200 - - 8 208 

4. Koszty – wartość 
zakupu udziałów i akcji 

- - 200 - - 6 206 

5. Koszty –
przeszacowanie akcji 

- - - - - 4 4 

6. Pozostałe przychody 
operacyjne – usługi 
reklamowe 

- - - - 300 - 300 

7. Koszty – usługi,
materiały, BHP 

94 - 382 60 - - 536 

8. Koszty – usł. reklamy - - - - 300 - 300 
 Razem wynik -48 52 -361 -60 0 -2 -419 

 
 
2. Wykaz spółek, w których Zastal SA posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale na dzień 30.06.2012 roku. 

 
w tys. zł. 

Nazwa spółki  
i jej forma 

prawna 
Adres 

Rodzaj 
powiązania 

% 
posiadanych 

udziałów 

Wartość 
udziałów 

Zatwierdz. 
wynik netto 

za ostatni rok 
2011 

Podlega 
konsolidacji 

Wypł. 
dywidenda  

w roku 2012 

Zastal 
Transport  
Sp. z o.o. 

Nowa Sól  
ul Zielonogórska 

138 
ZaleŜna 100 5.645 

Zysk 
199 

tak - 

Kapitał  
Sp. z o.o. 

Zielona Góra  
ul Sulechowska 

4a 
Stowarzyszona 33 50 

Zysk 
204 

tak - 

Zastal Wagony 
Sp. z o.o. 

Zielona Góra  
ul Sulechowska 

4a 
ZaleŜna 100 5 - tak - 

Landex  
Sp. z o.o. 

Zielona Góra  
ul Sulechowska 

4a 
ZaleŜna 100 5 - tak - 

RAZEM    5.705   - 

 
 

3. Zastal SA znajduje się na najwyŜszym szczeblu grupy kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 

 
 

VIII.  Pozostałe informacje i objaśnienia 
 
 
1. Postępowania sądowe. 
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Na dzień 30.06.2012 roku nie toczyło się przed organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub 
organem administracji publicznej postępowanie dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Grupy stanowiące 
co najmniej 10% kapitałów własnych. 
 

2. Nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające równowartość 500 tys. Euro. Transakcje 
zawierane z podmiotami powiązanymi mają charakter typowy i rutynowy oraz są zawierane na warunkach 
rynkowych. 

 
3. W ocenie Zarządu po dniu bilansowym nie wystąpiły wydarzenia mogące wpłynąć na wyniki Spółki, jak 

równieŜ takie, które wymagałyby ujęcia w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 
 
4. Znaczący kontrahent Tabor Szynowy Ople SA wypowiedział umowę dzierŜawy nieruchomości połoŜonej  

w Zielonej Górze ze skutkiem na dzień 31.08.2012 roku. Mimo wypowiedzenia dzierŜawy nadal będą 
uŜytkowali w znacznej części nieruchomość co najmniej przez następny kwartał 2012 roku. Przychody ze 
sprzedaŜy usług świadczonych na rzecz Taboru Szynowego SA w Opolu wynoszą około 47% wartości 
przychodów ze sprzedaŜy. W 2013 roku do czasu znalezienia nowych najemców w miejsce Taboru 
Szynowego przychody z najmu ulegną zmniejszeniu ale nie spowoduje to zagroŜenia kontynuacji 
działalności. 

 
5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający 

ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
Zmiany dotyczą prezentacji danych liczbowych w bilansie czyli naliczonych odsetek dot. leasingu. 
 

w tys. zł. 

Pozycja 
w 
Bilansie 

 
       Aktywa 

 

Stan na 
30.06.2011 
Jest 

Stan na 
30.06.2011 
Powinno być 

A VI 2 Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe          15 2 
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 161 131 
 Razem 176 133 
 RóŜnica -43  
 Aktywa razem 24 950 24 907 
 RóŜnica -43  

 
w tys. zł. 

Pozycja 
w  
Bilansie 

 
       Pasywa 

Stan na 
30.06.2011 
Jest 

Stan na  
30.06.2011 
Powinno być 

D II 2 Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych 
jednostek 

 
 

 

c) Inne zobowiązania finansowe 74 61 
D III 2 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 

jednostek 
  

c) Inne zobowiązania finansowe 163 133 
 Razem 237 194 
 RóŜnica -43  
 Pasywa razem 24 950 24 907 
 RóŜnica -43  

 
6. W dniu 25 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał hipotekę 

umowną łączną do kwoty 56 000 tys. zł. na nieruchomościach naleŜących do Zastal SA na zabezpieczenie w 
wysokości 200% wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez Mostostal Wrocław Quantum Ruda 
Park Sp. z o.o. S.K.A. na rzecz wszystkich obligatariuszy bez imiennego ich wskazania. Administratorem 
hipoteki została spółka Copernicus Sernice Sp. z o.o. S.K.A. Łączna wartość ewidencyjna nieruchomości 
wynosi 3.327 tys. zł. 

 
7. W dniu 13.06.2012 (akt notarialny 7420/2012) zawiązana została Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Landex, której 100% udziałów objął Zastal SA oraz przewidziano podwyŜszenie kapitału zakładowego do 
kwoty 50.000 tys. zł. w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, które mogą być pokryte aportem. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie przez Zastal SA na rzecz spółki zaleŜnej Landex 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a zbycie nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepienięŜnego czyli 
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aportu. Akt notarialny 8023 / 2012, Uchwała Nr 36 / 2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Zastal SA z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 26 czerwca 2012 roku. 
Zarząd Zastal SA podjął uchwałę nr 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia w ramach 
przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą ZCP Sulechowska, stanowiącej 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, która obejmuje: aktywa trwałe, aktywa obrotowe, wszelkie 
związane z prowadzoną działalnością wynajmu zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami. 
Przedmiotem działalności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Sulechowska jest wszelkiego rodzaju 
działalność związana z wynajmem nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami, których 
właścicielem lub wspólnikiem jest Zastal SA. W zamian za wkład niepienięŜny w postaci ZCP Sulechowska, 
spółka Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna dokona emisji 18 mln. 
sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł., które obejmie Zastal SA. 
Spółka Landex Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna zostanie powołana przez Zastal SA oraz Landex Sp. 
z o.o. , w której 100% udziałów posiada Zastal SA. 
Wartość wkładu niepienięŜnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie ZCP 
Sulechowska zostanie wyceniona z zastosowaniem metody dochodowej w oparciu o prognozowane 
zdyskontowane przepływy pienięŜne. 
Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Landex Sp. z o.o. spółka komandytowo- 
akcyjna jest elementem strategii porządkowania aktywów, które naleŜą do Zastal SA. 

 
 
 
Zielona Góra, dn. 31.08.2012 r. 
 
 
 
 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 

   

Regina Pawliczak Wojciech Skiba Mariusz Matusik 
 



BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO

Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych finansowych, wglądu w dokumentację

księgową, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w śródrocznym skróconym skonsolidowanym

sprawozdaniu finansowym, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób

odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Zastal S.A.

Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego.

Dla Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OBEJMUJĄCEGO OKRES 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Zastal S.A., w której jednostką dominującą jest Zastal S.A., z siedzibą w

Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2012 roku,

skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócone skonsolidowane

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów

pienieżnych, dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzone za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012.

Zakres i metoda przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie różni się od

badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami

(polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego

nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji

finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek

zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że

skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Za zgodność załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z

wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowość 34 - Śródroczna sprawozdawczość finansowa,

który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami, odpowiada

kierownik jednostki.

RAPORT NIEZALEŻNEGO 

OD 01.01.2012 DO 30.06.2012

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu 1/2



ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k.

Arkadiusz Lenarcik dr Roman Seredyński

Biegły rewident Komplementariusz

Nr ewidencyjny 12129 Biegły rewident

Kluczowy biegły rewident Nr ewidencyjny 10395

przeprowadzający badanie w imieniu

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k.

Nr 3115

Kraków, dnia 31.08.2012

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić,

że załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 do

30.06.2012 zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami

Międzynarowego Standardu Rachunowości 34 - Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został

zatwierdzony przez Unię Europejską.

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

Nie zgłaszając zastrzeżeń zwracamy uwagę na fakt, iż półroczne sprawozdanie finansowe spółki zależnej

Zastal Transport Sp. z o.o. nie było objęte przeglądem na dzień 30.06.2012 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu 2/2
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZASTAL  ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU, OBEJMUJĄCE OKRES OD 01.01.2012R. DO 30.06.2012R. 

 
 
 
 

I. Informacje ogólne. 
Grupa Kapitałowa Zastal składa się ze spółki dominującej Zastal SA (Spółka) oraz spółek zależnych Zastal 
Transport Sp. z o.o., Landex Sp. z o.o. oraz Zastal Wagony Sp. z o.o., w każdym z tych podmiotów Zastal 
SA  posiada po 100% udziałów. 
Czas trwania poszczególnych spółek objętych śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
jest nieograniczony.  
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres 
sprawozdawczy co jednostki dominującej, jednak ZASTAL SA przygotowując skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe przeprowadza odpowiednie procedury oraz korekty w sprawozdaniach spółek stowarzyszonych i 
zależnej zapewniając zastosowanie spójnych zasad rachunkowości wszystkich podmiotów objętych 
niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem. 
Jednostka dominująca wpisana została do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 67681 w dniu 
25 października 2002 r. Jednostka dominująca posiada numer statystyczny Regon 006104350. 
Jednostka dominująca jest firmą świadczącą usługi najmu powierzchni produkcyjnych, magazynowych oraz 
biurowych.  
Skład Zarządu jednostki dominującej: 
W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku wchodzili: 
Mariusz Matusik   - Prezes Zarządu 
Wojciech Skiba    - Wiceprezes Zarządu 
W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2012 roku wchodzili: 
Monika Hałupczak   - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Paweł Sobków   - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Kazimierz Frątczak   - Członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Pietryk   - Członek Rady Nadzorczej 
Błażej Wasielewski   - Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Kloc    - Członek Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana na dwuletnią kadencję na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 roku. 
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Wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym: 

 

Nazwa i siedziba 
Przedmiot 

działalności wg. PKD 
Rejestry Rodzaj powiązania 

% udział  
w kapitale  

i całkowitej liczbie 
głosów 

Metody konsolidacji 

Zastal Transport 
Sp. z o.o. 
67-100 Nowa Sól  
ul. Zielonogórska 138 

6025  
usługi transportowe 

KRS 25940  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu Rej.  
w Zielonej Górze 

Zależna 100,00 Pełna 

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

3020Z 
Produkcja toboru 

szynowego 

KRS 420352 
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu 
Rejonowego  

w Zielonej Górze 

Zależna 100,00 Pełna 

Landex Sp. z o.o. 65-119 
Zielona Góra 
Ul.Sulechowska 4a 

6820Z 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

KRS  427088 
VIII Wydział  

Gospodarczy Sądu 
Rejonowego  

w Zielonej Górze 

Zależna  100,00 Pełna 

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

6720 Z działalność 
pomocnicza związana z 

ubezpieczeniami  
i funduszami 
emerytalnymi 

KRS 64484  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu Rej.  
w Zielonej Górze 

Stowarzyszona 33,33 
Wycena metodą praw 

własności 

 
 
 
Wykaz pozostałych podmiotów, w których Grupa posiada powyżej 5% kapitału zakładowego według stanu 
na dzień 30 czerwca 2012 r. 
 
 
 

Nazwa i siedziba Przedmiot działalności 
Wartość udziałów / akcji 

(w tys. zł) 
% posiadanego kapitału 
akcyjnego/ zakładowego 

Udział w konsolidacji 

Mostostal Wrocław SA, 
ul.Klimasa, Wrocław 

Wynajem nieruchomości, 
budowa  

14.800 19,85 Nie podlega 

Kolmex SA 
00-844 Warszawa 
Ul. Grzybowska 80/82 

 
Handel krajowy i 

zagraniczny 

 
61 

 
12,2 

 
Nie podlega 

„Grono” Sportowa 
Spółka Akcyjna 
65-119 Zielona Góra 
Ul. Sulechowska 4a 

 
Sport - koszykówka 

 
90 

 
17,0 

 
Nie podlega 

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

Prozas Sp. z o.o. w 
likwidacji 
65-119 Zielona Góra 
Ul. Sulechowska 4a 

 
Przetwórstwo drewna 

 
2 

 
15,1 

 
Nie podlega 

Dokonano odpisu z tytułu 
utraty wartości udziałów 

Tasco Sp. z o.o. w 
likwidacji 
61-485 Poznań 
Ul. 28 czerwca 231/239 

 
Spedycja kolejowa 

 
1 

 
13,0 

 
Nie podlega 

Dokonano odpisu z tytułu 
utraty wartości udziałów 

 
 

 
 
Śródroczne wybrane skonsolidowane dane finansowe. 
Walutą funkcjonalną jest złoty polski, a wszystkie kwoty zostały wyrażone w tys. zł. 
Informacje finansowe podlegające przeliczeniu na dzień 30 czerwca 2012 roku na Euro, przeliczone zostały 
wg następujących zasad: Ustalenie kursu wymiany złotego w stosunku do Euro (zgodnie z rozdz. 4 § 89 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. (Dz.U. z 2005r., Nr 209 poz. 1744). 
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2012 rok 2011 rok 

Miesiąc Średni kurs NBP na 
ostatni dzień okresu 

Średnia arytmetyczna 
średnich kursów NBP 

na ostatni dzień 
miesiąca 

Średni kurs NBP na 
ostatni dzień okresu 

Średnia arytmetyczna 
średnich kursów NBP 

na ostatni dzień 
miesiąca 

Styczeń 4,2270 4,2270 3,9345 3,9345 
Luty 4,1365 4,1818 3,9763 3,9554 
marzec 4,1616 4,1750 4,0119 3,9742 
Kwiecień 4,1721 4,1743 3,9376 3,9651 
Maj 4,3889 4,2172 3,9569 3,9634 
Czerwiec 4,2613 4,2246 3,9866 3,9673 

 
Pozycje aktywów i pasywów na 30.06.2012r. przeliczono wg kursu z dnia 30.06.2012 czyli 4,2613  
Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012r. do 30.06.2012r.  
przeliczono wg średniej arytmetycznej kursów euro czyli 4,2246 (suma kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca, podzielona przez 6 miesięcy  25,3474 : 6 = 4,2246). 
Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 roku przeliczono 
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2012 
roku tj. 4,2246 zł. Analogicznie jak wyżej przeliczono na Euro dane na dzień 30 czerwca 2011r.  

 
Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe: 
 

w tys.  zł. w tys. Euro 
 

Wybrane dane finansowe Półrocze 
2012 

Półrocze 
2011 

Półrocze 
2012 

Półrocze 
2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

10 995 8 774 2 603 2 212 

II. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 523 -905 124 -228 
III. Zysk ( strata) brutto 302 -923 71 -233 
IV. Zysk ( strata) netto 61 -859 14 -217 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

510 1 028 121 259 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-60 700 -14 176 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-634 -758 -150 -191 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -184 970 -43 244 
IX. Aktywa, razem 111 754 96 315 26 225 24 160 
X. Zobowiązania długoterminowe 12 592 13 226 2 955 3 318 
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 153 4 279 1 209 1 073 
XII. Kapitał  własny 94 009 78 810 22 061 19 769 
XIII. Kapitał zakładowy 30 500 20 500 7 157 5 142 
XIV. Liczba akcji (w szt.) 30 499 539 20 499 539 30 499 539 20 499 539 
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/Euro) 0,00 -0,04 0,00 -0,01 
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./Euro) 3,08 3,84 0,72 0,96 

 
  
II. Informacje szczegółowe. 
1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 

        Skrócone  śródroczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe sporządzone zostało  zgodnie z 
wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 w kształcie zatwierdzonym przez Unię 
Europejską oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. 
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Niniejsze  półroczne  skrócone  skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  zgodnie  z 
zasadami rachunkowości  opisanymi  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  Grupy  ZASTAL S.A. 
za  rok, który zakończył się 31 grudnia 2011 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub 
zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 
lub po 1 stycznia 2012 roku.  
Zmiany MSSF, które weszły w życie od 1 stycznia 2012 roku nie mają wpływu na bieżące  i  uprzednio  
wykazane  skonsolidowane  wyniki  finansowe  oraz  wartości  skonsolidowanych  kapitałów własnych.   
W niniejszym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd 
istotne osądy w zakresie stosowania przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania 
niepewności były takie same jak te zastosowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2011. 
Zmiany do MSSF 7 Ujawnienia – Przekazanie aktywów finansowych 
Zmiany w MSSF 7 zostały opublikowane 7.10.2010r.  i   mają zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 01.07.2011r. lub później, czyli w przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z 
kalendarzowym będą miały zastosowanie po raz pierwszy w sprawozdaniach za okresy rozpoczynające się 1 
stycznia 2012r. Celem zmian jest umożliwienie użytkownikom sprawozdań finansowych lepszego zrozumienia 
transakcji przekazywania aktywów finansowych, w tym zrozumienia potencjalnych efektów ryzyk, które zostają 
w jednostce, która przekazała aktywa. 
Wprowadzone zmiany będą istotne przede wszystkim dla jednostek dokonujących transferów aktywów 
finansowych. 
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Spółki, ani też na zakres 
informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.  
Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia. 
Zmiana do MSR 12 została opublikowana 20 grudnia 2010 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2012r. lub później. Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i 
rezerw z tytułu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z 
modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne.  
Wprowadzone zmiany dotkną wszystkie jednostki posiadające nieruchomości inwestycyjne. 
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Spółki, ani też na zakres 
informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.  
Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów. 
Zmiany w MSR 1 zostały opublikowane 16 czerwca 2011r. i mają zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się od 1 lipca 2012r lub później. Zmiany dotyczą grupowania pozycji pozostałych dochodów 
całkowitych mogących zostać przeniesionych do rachunku zysków i strat. Zmiany potwierdzają ponadto 
możliwość prezentacji pozostałych dochodów całkowitych i pozycji rachunku zysków i strat jako jedno bądź dwa 
oddzielne sprawozdania. Zmiany wprowadzają konieczność podziału składników pozostałych dochodów 
całkowitych na dwie podgrupy: składniki, które w przyszłości mogą podlegać przeniesieniu do rachunku zysków 
i strat oraz składniki, które w kolejnych okresach nie są przenoszone. Efekt podatkowy związany z 
poszczególnymi innymi składnikami całkowitego dochodu także podlega podziałowi na ww. grupy. Jednostka 
nadal może prezentować poszczególne składniki w kwocie netto lub brutto z ujawnieniem odpowiadających im 
skutków podatkowych. 
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Spółki, ani też na zakres 
informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.  
Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacji i usunięcie stałych dat. 
Zmiany opublikowane zostały 20 grudnia 2010 roku i mają zastosowanie do okresów  rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później, czyli w przypadku spółek których rok obrotowy pokrywa się 
z kalendarzowym będą miały zastosowanie po raz pierwszy w sprawozdaniu za okresy rozpoczynające się 1 
stycznia 2012r. Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty „1 stycznia 2004r.”jako daty zastosowania MSSF po 
raz pierwszy i zmieniają ją na „ dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy” w celu wyeliminowania 
konieczności przekształcania transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie 
MSSF. Ponadto, do standardu zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF w 
okresach, które następują po okresach znaczącej inflacji, uniemożliwiającą pełną zgodność z MSSF. 
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Spółki, ani też na zakres 
informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.  
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Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez RMSR lub KIMSF, a nie weszły jeszcze w życie: 
Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe – mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE. 
Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze- mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2013 roku lub później. 
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych : Prezentacja pozostałych całkowitych dochodów – 
mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 r. i później. 
Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 
Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 
Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe : ujawnienie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i 
zobowiązań finansowych -  mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013r. 
lub później , do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzone 
przez UE. 
Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe : prezentacja : Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014r. lub później, 
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF ( opublikowane 17 maja 2012r.) zmiany mają zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 
Zmiany do MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wspólne przedsięwzięcia, 
ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach: Przepisy przejściowe, mające zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013r. lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 
MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzony przez UE, 
MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 
MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 
MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE, 
MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzony przez UE, 
MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 
Interpretacje KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej- mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013r. lub później do dnia zatwierdzenia 
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. 

 
   Grupa nie zastosowała standardów oraz zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane ale nie     
   weszły jeszcze w życie. 
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Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego są spójne z zasadami jakie zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego za 
rok  obrotowy 2011. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2012 roku  powinno być 
czytane łącznie ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na 31 grudnia 2011 r 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasadę 
kosztu historycznego z wyjątkiem gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenianych 
wg wartości godziwej. 
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r., a porównywalne 
dane finansowe od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. 
W jednostkach powiązanych nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie 
sprawozdania finansowe oraz nie wystąpiło połączenie spółek. 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF i  zatwierdzone przez 
Zarząd Grupy do publikacji z dniem 31 sierpnia 2012r. 
Sporządzone sprawozdanie zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają 
wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Szacunki 
oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach 
uznawanych za racjonalne w danych okolicznościach i stanowią podstawę do określenia wartości bilansowych 
aktywów i zobowiązań, które nie wynikają bezpośrednio z innych źródeł. 
 
Stosowane zasady rachunkowości: 
Jednostki Grupy Kapitałowej Zastal prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Niniejsze 
sprawozdanie skonsolidowane zawiera pewne korekty, które nie zostały odzwierciedlone w księgach 
rachunkowych spółek Grupy, a które mają na celu zapewnienie zgodności tego sprawozdania ze standardami 
wydanymi przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz Komitet ds. Interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. 

  
1. Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, jak też jednostki zależnej sporządzone są za ten sam 

okres sprawozdawczy, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości. 
Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym przychody i koszty wynikające  
z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w 
okresie od dnia ich nabycia, będącego dniem objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają podlegać 
konsolidacji od dnia ustania kontroli. 

2. Udziały w podmiotach stowarzyszonych są ujmowane w sprawozdaniu finansowym według wyceny 
metodą praw własności, za wyjątkiem sytuacji, kiedy udziały te są zakwalifikowane jako dostępne do 
sprzedaży. 
Cena nabycia udziału w podmiocie stowarzyszonym podlega korektom o wszelkie skutki zmian wartości 
godziwej aktywów netto, przypadające na wartość posiadanego udziału od chwili nabycia do daty 
sprawozdania finansowego oraz skutki stwierdzonej utraty wartości. 
Wszelkie zyski i straty na transakcjach przeprowadzanych między jednostkami w Grupie a podmiotami 
stowarzyszonymi podlegają wyłączeniu do poziomu posiadanego udziału. 

3. W sprawozdaniach finansowych Grupy transakcje w walucie obcej zostały przeliczone według kursu 
obowiązującego na dzień dokonania transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczone 
zostały według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe 
ujęte zostały w przychodach bądź kosztach finansowych. 

4. Segmenty operacyjne, każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne 
usługi. Segmenty operacyjne zostały określone w oparciu o raporty wewnętrzne, które są regularnie 
weryfikowane przez osoby decydujące o alokacji danego zasobów do danego segmentu i oceniające jego 
wyniki finansowe. 
Segmenty geograficzne Grupy ustalone są w oparciu o lokalizację aktywów, a sprzedaż na rzecz klientów 
zewnętrznych jest uzależniona od miejsca ich siedziby. 
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Wynik finansowy danego segmentu zawiera przychody i koszty danego segmentu wraz z transakcjami w 
ramach Grupy. Koszty podlegające wyłączeniom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane 
zostały odrębnie. 
Aktywa i zobowiązania danego segmentu są przypisane bezpośrednio. 

5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 
Składniki aktywów trwałych zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się  
w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na różnicę 
między wartością bilansową, a wartością godziwą tworzy się odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. 
Odpisy z tytułu utraty wartości odnoszone są na rachunek zysków i strat. 

6. Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu 
początkowym wartość rzeczowych aktywów trwałych (nie dotyczy to gruntów) wykazuje się w cenie nabycia 
lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, 
że mogła zaistnieć utrata wartości, któregoś ze składników aktywów. Wartość końcową, okres użytkowania 
oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie konieczności – koryguje, na koniec 
każdego roku obrotowego. Po początkowym ujęciu według ceny nabycia, grunty są wykazywane według 
zaktualizowanej wartości będącej wartością godziwą na dzień aktualizacji wyceny pomniejszoną o 
skumulowane później odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, a ustalone skutki przeszacowania 
odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny, natomiast zmniejszenia wartości odnosi się do rachunku 
zysków i strat. 
Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi  
z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Opłaty 
leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego a koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Umowy 
leasingu finansowego są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch 
wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. 

7. Nieruchomości inwestycyjne 
Nieruchomości inwestycyjne wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia  
a przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji. Na dzień bilansowy 
nieruchomości inwestycyjne wycenia się według modelu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nieruchomości 
inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia. 
Wszelkie zyski lub straty wynikające z likwidacji lub sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej są ujmowane w 
rachunku zysków i strat w okresie, w którym nastąpiła likwidacja lub sprzedaż. Przeniesienia aktywów do 
nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania. 

8. Wartości niematerialne 
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia. Po ujęciu 
początkowym wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie i odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są 
poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją takie przesłanki lub na koniec każdego roku 
obrotowego. 
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową,  
a okresy użytkowania weryfikuje się, co najmniej na koniec każdego roku obrotowego  
i odpowiednio zmniejsza się okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne, za każdy okres ujmuje się w ciężar 
rachunku zysków i strat. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie jako koszt w 
rachunku zysków i strat (pozostałe koszty), a odwrócenie odpisu aktualizującego (pozostałe przychody). 

9. Inwestycje i inne aktywa finansowe (Instrumenty finansowe) 
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży notowane na aktywnym rynku po początkowym ujęciu, wycenia 

się w wartości godziwej, a ewentualne zyski lub straty ujmuje się jako oddzielny komponent kapitałów 
własnych do czasu usunięcia inwestycji z bilansu lub stwierdzenia utraty jej wartości, kiedy to 
skumulowane zyski lub straty wykazane wcześniej w kapitałach własnych są odnoszone na rachunek 
zysków i strat. Wartość godziwa inwestycji notowanych na aktywnym regulowanym rynku finansowym jest 
ustalona poprzez odniesienie kursu do kursu kupna oferowanego na koniec sesji na dzień bilansowy. 
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Skutki przeszacowania aktywów finansowych krótkoterminowych zakwalifikowanych jako dostępne do 
sprzedaży odnosi się na wynik finansowy. 

• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, jeżeli nie istnieje aktywny rynek dla danego instrumentu i nie 
można w sposób wiarygodny ustalić wartości godziwej, wyceniane są według ceny nabycia z 
uwzględnieniem odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 

• Aktywa finansowe w przypadku udziałów w innych jednostkach wyceniane są według ceny nabycia z 
uwzględnieniem odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, biorąc do oceny bieżącą rentowność tych jednostek. 
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się jako koszt w rachunku zysków i strat. 

10. Zapasy 
Zapasy są wycenione według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) i ceny sprzedaży 
netto. Koszty poniesione na doprowadzenie każdego ze składników zapasów do jego aktualnego miejsca są 
ujmowane w następujący sposób: 

• surowce – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”, 
• produkty gotowe i produkcja w toku – koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut 

pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych z 
wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego. 

Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena 
sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które korygują koszt własny sprzedaży. 

11. Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi: zazwyczaj od 30 do 60 dni, są 
ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. 
Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowane są po 6 miesiącach od upływu terminu zapłaty. 
Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są w pozostałe koszty 
operacyjne. 

12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku  
i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 
Saldo środków pieniężnych wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z 
określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w 
rachunkach pieniężnych. 

13. Oprocentowane, kredyty bankowe i pożyczki 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według wartości 
godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszone o korekty bezpośrednio związane z transakcją. 
Po początkowym ujęciu są następnie wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu 
metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się 
wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta. W rachunku zysków i strat są 
ujmowane wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z 
bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. 

14. Przychody 
Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że grupa uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w sposób 
wiarygodny. Obowiązują następujące kryteria przy ustalaniu przychodów: 

• sprzedaż towarów i produktów; 
Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i 
produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 
sposób. 

• świadczenie usług; 
Jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób, przychody 
z transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. 
W przypadku, kiedy nie można z uzasadnionych przyczyn oszacować wyniku transakcji świadczonych 
usług, w sposób wiarygodny to przychody z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, 
ale tylko takich, jakie są możliwe do odzyskania. 
Przychody z tytułu użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki: 

• odsetki; 
Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem efektywnej 
rentowności danego aktywa). 
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• dywidendy; 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 

15. Podatek dochodowy 
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i 
zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania 
podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego 
dochodu do opodatkowania. 
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich 
ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach 
sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice. 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na 
każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku, kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez 
grupę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. 
Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań 
kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień 
bilansowy. 

16. Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na grupie ciąży istniejący obowiązek prawny i wynikający ze zdarzeń 
przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że spowoduje konieczność wypływu środków oraz można wiarygodnie 
oszacować kwotę tego zobowiązania. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazywane w rachunku zysków i 
strat. 

17. Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na: 
• Odprawy emerytalne zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, pracownikowi przysługuje 

odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem przez tego pracownika 
prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. Są to świadczenia po okresie zatrudnienia, na które tworzy się 
rezerwę.  

• Niewykorzystane urlopy, dla wszystkich pracowników, którzy nie wykorzystali urlopu do końca okresu 
sprawozdawczego. 

• Premię oraz odszkodowania dla Zarządu, zgodnie z umową o pracę. 
Wielkości tworzonych rezerw są wielkościami szacunkowymi, które uaktualnia się na każdy dzień bilansowy.  
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2. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Wybrane dane objaśniające. 

 
Nota nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe 
 
1.1 Cena nabycia lub wartość godziwa na 30.06.2012 r.     w tys. zł 
 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

 
Grunty, budynki, 

budowle 

Urządzenia 
techniczne, 
maszyny i 

pozostałe środki 
trwałe 

Środki trwałe w 
budowie, 
zaliczki 

Razem 

1. Stan na 01.01.2011 r.  90.046 10.153 2 100.201 
2. Zwiększenia z tytułu: 
- przeszacowanie 
- zakup 
- inwestycje 
- eliminacje konsolidacyjne 

45 
- 
- 

45 
- 

64 
- 

64 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

109 
- 

64 
45 

- 
3. Zmniejszenia z tytułu:  
- sprzedaż 
- likwidacja 
- przekwalifikowania do śr. trwałych 
- eliminacje konsolidacyjne 

758 
643 
115 

- 
- 

1.212 
1.186 

26 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1.970 
1.829 

141 
- 
- 

Stan na 31.12.2011r.  89.333 9.005 2 98.340 
1. Zwiększenia z tytułu: 
-zakup 
-inwestycje 
- eliminacje konsolidacyjne 

- 
- 
- 
- 

35 
35 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

35 
35 

- 
- 

2. Zmniejszenia z tytułu: 
-sprzedaż 
-likwidacja 
- przekwalifikowania do śr. trwałych 
-eliminacje konsolidacyjne 

58 
58 

- 
- 
- 

825 
824 

- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

883 
882 

- 
- 
1 

Stan na 30.06.2012r. 89.275 8.215 2 97.492 
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1.2 Skumulowana amortyzacja i utrata wartości 
Skumulowana amortyzacja na 30.06.2012r.      w tys. zł 

 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ( WG. GRUP RODZAJOWYCH) 

 
Grunty, budynki, 

budowle 

Urządzenia 
techniczne , 
maszyny i 

pozostałe środki 
trwałe 

Środki trwałe w 
budowie, 
zaliczki 

Razem 

1. Stan na 01.01.2011r. 5.556 4.793 0 10.349 
2. Zwiększenia z tytułu : 
- naliczenie w roku 

1.063 
1.063 

962 
962 

- 
- 

2.025 
2.025 

3. Zmniejszenia z tytułu:  
- sprzedaż 
- likwidacja 
 

106 
70 
36 

 

860 
840 

20 
 

- 
- 
 

966 
910 

56 
 

1. Stan na 31.12.2011r  6.513 4.895 0 11.408 
2. Zwiększenia z tytułu: 
-naliczenie  

529 
529 

450 
450 

- 
- 

979 
979 

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

7 
7 
- 
- 

824 
824 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

831 
831 

- 
- 

Stan na 30.06.2012r. 7.035 4.521 0 11.556 

 
1.3 Wartość bilansowa (netto)        w tys. zł 
 

1.3 Wartość bilansowa  
Według stanu na dzień 
01.01.2012r. 

82.820 4.110 2 86.932 

Według stanu na dzień 
30.06.2012r. 

82.240 3.694 2 85.936 

 
Na dzień 30.06.2012 roku wszystkie środki trwałe bez gruntów i środków trwałych w leasingu finansowym zostały 
wycenione po koszcie historycznym, pomniejszonym o skumulowaną amortyzację. Wartość rzeczowych aktywów 
trwałych na dzień bilansowy  wynosi 85.936 tys. zł., w tym wartość gruntów wyceniona wg wartości godziwej na 
dzień 30.06.2012r. wynosi  44.119 tys. zł. 
 
Wartość bilansowa środków transportowych grupy w leasingu finansowym wynosi 820 tys. zł. a wartość 
bilansowa maszyn w leasingu wynosi  325 tys. zł. 

 
Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych.  
W pierwszym półroczu 2012 rzeczowe aktywa trwałe zwiększyły się o 35 tys. zł. pochodzące bezpośrednio z 
zakupu były to głównie środki trwałe przeznaczone dla segmentu serwisu samochodowego.  
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2012 roku to: 

a) w segmencie najmu: 
� sprzedaż nieruchomości za kwotę 173 tys. zł. 

b) w segmencie transportu: 
� sprzedaż trzech ciągników siodłowych  za łączną kwotę 94 tys. zł. 
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Nota nr 2 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
Jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej posiada 33% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kapitał, zajmującej się działalnością finansową. Spółka nie jest notowana na giełdzie. 
Spółka Kapitał na dzień bilansowy posiadała ujemny kapitał własny oraz stratę za okres obrachunkowy w 
związku z powyższym udziały wyceniane metodą praw własności w tym podmiocie wynoszą zero. 
W okresie sprawozdawczym Grupa wyzbyła się całkowicie udziałów w podmiocie stowarzyszonym świadczącym 
usługi ochroniarskie tj. Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o. 
 
2.1. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych      w tys. zł 
 
 30.06.2012r 31.12.2011r. 30.06.2011r. 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych - 1.120 905 
Pożyczki część długoterminowa - - - 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - 1.120 905 
 
2.2. Udział w bilansach jednostek stowarzyszonych                                                                        w tys. zł        
                                                                                              
 30.06.2012r 31.12.2011r. 30.06.2011r. 
Aktywa trwałe (długoterminowe) - 1.120 846 
Aktywa obrotowe - 665 582 
Zobowiązania (długoterminowe) - -137 -125 
Zobowiązania krótkoterminowe - -528 -398 
Aktywa netto - 1.120 905 

 
2.3. Udziały w dochodach jednostki                                                                                          w tys. zł 
 
 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
Kapitały - 693 734 
Przychody - 427 171 
Wartość bilansowa inwestycji - 1.120 905 

 
 
2.4. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych     w tys. zł          
                                                                           
 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
Pozostałe należności - 155 197 
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Nota nr 3 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 
3.1. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności    w tys. zł 

 
 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 

Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych 
jednostek 

3.756 2.765 2.001 

Należności od jednostki stowarzyszonej - 228 258 
w tym: z tytułu dostaw i usług - 1 1 
           z tytułu sprzedaży nieruchomości - 227 257 
w tym: część krótkoterminowa - 72 60 
           część długoterminowa - 155 197 
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych 

2 6 1 

Należności dochodzone na drodze sądowej - - - 
Pozostałe należności ( w tym) 780 519 363 
- część długoterminowa 127 - - 
Razem wartość bilansowa ( w tym) 4.538 3.518 2.623 
-należności długoterminowe 127 155 197 
-należności krótkoterminowe 4.411 3.363 2.426 
 
Średni czas realizacji  należności wynosi 47 dni. Po upływie terminu płatności naliczane są odsetki ustawowe. 
Należności długoterminowe stanowi należność z tytułu sprzedaży części nieruchomości w 2010 roku. W 
warunkach sprzedaży ustalono, że  pozostała do zapłaty cena w kwocie 295 tys. zł. zostanie uregulowana w 59 
miesięcznych ratach. Raty są oprocentowane w wysokości Wibor 3M plus marża 2%. 
 
3.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych  w tys. zł 
                                                                                                                                                      
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość 

należności krótkoterminowych 
30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 

Stan na początek okresu 548 561 561 
a) zwiększenia z tytułu: 244 109 50 
- dostaw i usług do 12 miesięcy 241 82 39 
- dochodzone na drodze sądowej 1 18 4 
- pozostałe należności 2 9 7 
b) wykorzystanie (z tytułu) - 3 - 
- dostaw i usług do 12 miesięcy - - - 
- dochodzone na drodze sądowej - - - 
- pozostałe należności - 3 - 
c) rozwiązanie (z tytułu) 213 119 50 
- dostaw i usług do 12 miesięcy 211 91 37 
- dochodzone na drodze sądowej - 22 10 
- pozostałe należności 2 6 3 
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

579 548 561 
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3.3. Należności z tytułu dostaw, robót i usług, (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty       
           w tys. zł 

 
Należności z tytułu dostaw, robót  i usług, (brutto) 

- o pozostałym od dnia bilansowego okresie 
spłaty: 

30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 

a) do 1 miesiąca 1.257 856 882 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 241 137 190 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - - 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - - 
e) powyżej 1 roku - - - 
f) należności przeterminowane 2.808 2.289 1.440 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług,  razem 
(brutto) 

4.306 3.282 2.512 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu 
dostaw, robót i usług, przeterminowane (wielkość 
ujemna) 

550 516 (511) 

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

3.756 2.766 2.001 

 
3.4. Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane (brutto) z podziałem na należności nie spłacone 

w okresach                                                                                                   w  tys. zł 
 

Należności z tytułu dostaw, robót  i usług, 
przeterminowane (brutto)- z podziałem na 

należności nie spłacone w okresie: 
30.06.2012 r 31.12.2011 r 30.06.2011 r 

a) do 1 miesiąca 864 827 546 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1.045 810 390 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 341 150 26 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 95 47 34 
e) powyżej 1 roku 463 455 444 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług, 
przeterminowane, razem (brutto) 

2.808 2.289 1.440 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu 
dostaw, robót i usług, przeterminowane (wielkość 
ujemna) 

550 516 511 

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

2.258 1.769 929 

 
3.5. Należności krótkoterminowe brutto ( struktura walutowa)                                                        w tys. zł 

 
 30.06.2012 r 31.12.2011 r 30.06.2011 r 
a) w walucie polskiej 4.449 3.442 2.422 
b) w walutach obcych ( jednostka walutowa Euro, po 
przeliczeniu na zł.) 127 tys. Euro x 4,2613 

541 469 565 

Należność krótkoterminowa brutto razem 4.990 3.911 2.987 
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Nota nr 4 Rozliczenia międzyokresowe. 
 
4.1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa     w tys. zł 
                                                                                                                                                                        
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w 
tym: 

245 50 299 

- prenumeraty 4 - 4 
- ubezpieczenia 145 32 133 
- media i dzierżawy  - 0 
- winiety, zezwolenia, koncesje  - 3 
- wynagrodzenie dotyczące wysługi, ZUS 20 - 36 
- najem gruntu + tablice reklamowe 12 15 21 
- opłaty dot. giełdy  - 7 
- ZFŚS - odpis 44 - 63 
- podatek od środków transportu 7 - 11 
- podatek od nieruchomości - - 7 
- pozostałe usługi i materiały 13 3 14 
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym : 72 190 147 
- Podatek od rozliczenia w przyszłym okresie 72 61 52 
- Remonty rozliczane w czasie - - 18 
- Odsetki dotyczące leasingu - 129 77 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 
razem 

317 240 446 

 
4.2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa     w tys. zł 

                                                                                      
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
Naliczone odsetki dotyczące leasingu część 
długoterminowa 

- - 13 

Opłata wstępna dotyczące leasingu część 
długoterminowa 

- - - 

Remonty rozliczane w czasie - - 1 
Razem - - 14 

 
4.3. Inne rozliczenia międzyokresowe – pasywa      w tys. zł 
                                                                                                                                                                                     

Inne rozliczenia międzyokresowe 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
1. Długoterminowe (wg. tytułów) 2.719 2.775 2.833 
- dotacja 2.719 2.775 2.833 
2. Krótkoterminowe (wg. tytułów) 119 117 143 
- prawo wieczystego użytkowania gruntów - - 1 
- dotacja 117 117 117 
- podatki do rozliczenia w przyszłym okresie - - 24 
- Należności dot. wynagrodzenia PFRON 2 - 1 
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2.838 2.892 2.976 
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Nota 5 Kapitał podstawowy 
 

Kapitał zakładowy (struktura) 

Seria/ 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzy-
wilejo-
wania 
akcji 

Rodzaj 
ogranicze-

niapraw 
do akcji 

Liczba 
akcji (szt.) 

Wartość 
serii/emisji 

wg. wartości 
nominalnej 
(w  tys. zł.) 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

I 
Na 
okazi-
ciela 

Zwykłe Brak 99.539 100 Gotówka 17.12.1990 17.12.1990 

II 
Na 
okazi-
ciela 

Zwykłe Brak 13.123.079 13.123 Gotówka 25.10.1991 25.10.1991 

III 
Na 
okazi-
ciela 

zwykłe Brak 7.276.921 7.277 
Kap. zap. 

i rez. 
03.11.1997 03.11.1997 

IV 
Na 
okazi- 
ciela 

zwykłe Brak 10.000.000 10.000 Gotówka 31.10.2011 30.12.2011 

Liczba akcji razem 30.499.539 30.500    
 
Każda akcja ma nominalną wartość 1 zł. 
Nie było zmian w kapitale podstawowym w pierwszym półroczu 2012 roku. 
 
Nota 6 Kapitał z aktualizacji wyceny       w tys. zł 
                                                                                                                                                                                  

 
Aktualizacja wyceny 
środków trwałych i 

gruntów 

Aktualizacja wyceny 
akcji 

Razem 

Saldo na 01.01.2011r. 47.202 7.389 54.591 
1. Zbycie akcji przez jednostkę 
stowarzyszoną 

- -6.069 -6.069 

2. Korekta wyceny udziałów metodą 
praw własności w jedn.stowarzyszonej 

- -1.320 -1.320 

3. Zbycie środków trwałych  -263 - -263 
Saldo na 01.01.2012r. 46.939 - 46.939 
1. Korekta wyceny wartości akcji – 
zbycie inwestycji 

- - - 

2. Wycena gruntów wg cen rynkowych - - - 
3. Zbycie środków trwałych  -15 - -15 
4. Korekta wyceny udziałów metodą 
praw własności 

- - - 

Saldo na 30.06.2012r. 46.924 - 46.924 
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Nota 6a Nadwyżka ze sprzedaży akcji.      w tys. zł 
 

 
Nadwyżka ze sprzedaży 

akcji IV emisji 
Stan na 01.01.2011r. - 
1. Wpływy ze sprzedaży akcji IV emisji powyżej ceny nominalnej 5.000 
2. Koszty dotyczące akcji IV emisji 62 
 Stan na  01.01.2012r. 4.938 
1. Przeniesienie na pokrycie strat lat poprzednich -4.938 
Stan na  30.06.2012r. - 
 
Nota 7 Niepodzielony wynik finansowy       w tys. zł.        
                                                                                                                                                      

 
Niepodzielony wynik 

finansowy 
Stan na 01.01.2011r. 10.949 
1. Zbycie środków trwałych (przeniesienie kapitału z aktualizacji)  263 
2. Zmiana procentowa udziałów w jednostce stowarzyszonej -244 
3. Korekty konsolidacyjne (rok ubiegły) 1 
4. Korekty błędów roku ubiegłego -  podatek odroczony -140 
5. Wycena udziałów metodą praw własności w jedn. stowarzyszonej. 1.221 
6. Zysk za rok obrotowy 273 
 Stan na  01.01.2012r. 12.323 
1. Przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny dotyczy zbytych środków 
trwałych. 

15 

2. Przeniesienie z nadwyżki ze sprzedaży akcji 4.938 
3. Koszty emisji akcji -7 
4. Zysk za okres sprawozdawczy 61 
5. Korekta wyceny udziałów metodą praw własności -745 
Stan na  30.06.2012r. 16.585 

 
Nota 8 Rezerwy 
 

8.1 Rezerwy długoterminowe w tys. zł 
                                                                                                                                                                      

 
Rezerwy na odprawy 

emerytalne 

Rezerwa na 
odszkodowania dla 

Zarządu 
Razem 

Saldo na 01.01.2011r. 309 40 349 
1.Zwiększenia w ciągu roku 
obrotowego 

8 - 
8 

 
2.Zmniejszenia – wykorzystanie 1 - 1 
3.Zmniejszenia – przeniesienie na 
krótkoterminowe 

- 40 40 

4.Rozwiązano jako zbędne 98 - 98 
Saldo na dzień 01.01.2012r. 218 - 218 
1.Zwiększenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

13 - 13 

2.Zmniejszenia – przeniesienie na 
krótkoterminowe 

- - - 

3.Rozwiązano jako zbędne - - - 
Saldo na dzień 30.06.2012r. 231 - 231 
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Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w razie 
przejścia na emeryturę. Grupa tworzy rezerwę na ten cel. Na każdy dzień bilansowy weryfikuje się rezerwy 
i księguje różnice zgodnie z wyceną aktuarialną. 
 

8.2 Rezerwy krótkoterminowe w tys. zł 
                                                                                                                                                     

 

Rezerwa na 
sprawy 

sądowe i 
sporne 

Rezerwa na 
odszkodowania 

dla Zarządu 

Rezerwa 
na 

odprawy 
emerytalne

Rezerwa 
na VAT 
należny 

Rezerwa na 
niewyko-
rzystane 

świadczenia 
urlopowe 

Razem 

Saldo na dzień 
01.01.2011r. 

106 509 5 8 137 765 

1.Przeniesienie z  
rezerw 
długoterminowych  

- 40 - - - 40 

2.Naliczenie w 
ciągu roku 
obrotowego  

- 766 - 48 50 864 

3.Wykorzystanie  - 155 5 8 118 286 
4.Rozwiązanie 
zbędne rezerwy 

12 6 - - 19 37 

Saldo na dzień 
01.01.2012r. 

94 1.154 - 48 50 1.346 

1.Przeniesienie z  
rezerw 
długoterminowych  

- - - - - - 

2.Naliczenie w 
okresie 
sprawozdawczym  

- - - 44 - 44 

3.Zmniejszenie 
wykorzystanie  

- 15 - 5 48 68 

4.Zmniejszenia 
(przeniesiono na 
inne zobowiązan. 
Krótkoterminowe) 

- 534 - - - 534 

4.Rozwiązanie 
zbędne rezerwy 

- 233 - - - 233 

Saldo na dzień 
30.06.2012r. 

94 372 - 87 2 555 

 
Nota 9 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. 
 
9.1 Zobowiązania krótkoterminowe w tys. zł 
                                                                                                                                                                                         

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
1. Z tytułu dostaw i usług 2.431 1.605 1.413 
- w tym: wobec jednostki stowarzyszonej 25 170 88 
2. Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 355 354 374 
3. Z tytułu wynagrodzeń 81 91 113 
4. Kaucje 15 16 66 
5. Pozostałe 689 253 124 
6. Zaliczki na dostawy 1 2 21 
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7. Fundusz socjalny ZFŚS 98 22 164 
Razem 3.670 2.343 2.261 
 
Podatek dochodowy 44 6 14 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, wynikają głównie z zakupów handlowych i kosztów 
związanych z działalnością bieżącą. Średni okres kredytowania przyjęty dla zakupów handlowych wynosi 31 dni. 
W ocenie Zarządu Spółki dominującej Grupy wartość księgowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług odpowiada ich 
wartości godziwej. 
 
Nota 10 Kredyt bankowy 
Grupa na dzień 30 czerwca 2012 roku  posiada jeden kredyt bankowy. 
Kredyt inwestycyjny udzielony podmiotowi zależnemu na okres 15 lat. Odsetki ustalono na poziomie 
oprocentowania równego WIBOR 3 m-ce plus marża banku. 
Zabezpieczenie stanową hipoteka kaucyjna do kwoty 3.680 tys. zł na zabezpieczenie odsetek od kredytu oraz 
hipoteka zwykła na kwotę 7.360 tys. zł. na zabezpieczenie kapitału. Hipoteki ustanowiono na nieruchomości 
położonej w Nowej Soli a należącej do Zastal Transport. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi hipoteka zwykła na 
kwotę 3.300 tys. zł. oraz hipoteka kaucyjna na kwotę 1.700 tys. zł. na nieruchomości położonej w Zielonej Górze 
a należącej do Zastal SA. 
 
10.1 Kredyty bankowe                                                                                                             w tys. zł 
                                                                                                                                                               
Saldo na 01.01.2011r. 5.721 
Zwiększenie - zaciągnięty kredyt  - 
Spłaty kredytu 515 
Naliczone odsetki 376 
Spłacone odsetki 376 
Naliczona prowizja od kredytu - 
Zapłacona prowizja od kredytu - 
Stan na 01.01.2012 w tym: 5.206 
Zobowiązanie krótkoterminowe 446 
Zobowiązanie długoterminowe 4.760 
Zwiększenie- zaciągnięty kredyt  - 
Spłaty kredytu 186 
Naliczone odsetki 188 
Spłacone odsetki 176 
Stan na 30.06.2012 w tym: 5.032 
Zobowiązanie krótkoterminowe 458 
Zobowiązanie długoterminowe 4.574 

 
 
 
 
Nota 11 Podatek odroczony 
Poniższe tytuły stanowią główne pozycje rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ujmowanym przez grupę oraz ich zmiany w obecnym okresie sprawozdawczym.  
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11.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.                                                              w tys. zł. 

 Skonsolidowany bilans 
Skonsolidowany rachunek 
zysków i strat odroczony 

podatek dochodowy 
 30.06.2012r. 30.06.2011r. 30.06.2012r. 30.06.2011r. 

1.Rezerwa długoterminowa na odprawy 
emerytalne 26 32 -2 9 

2.Rezerwa krótkoterminowa na odprawy 
emerytalne - 1 - - 

3. Rezerwa krótkoterminowa z tytułu 
odszkodowania dla Zarządu 71 156 148 -52 

4.Odpis aktualizujący wartość należności. 47 11 -5 -1 
5.Zobowiązania krótkoterminowe - leasing - 98 - 14 
6. Zobowiązania długoterminowe leasingi - 50 - 40 
7.Zobowiązanie krótkoterminowe 
(wynagrodzenie, odszkodowania) 67 - -60 2 

8.Rezerwa krótkoterminowa na zaległe 
urlopy 1 9 9 17 

9.Strata możliwa do odliczenia od 
przyszłych dochodów do opodatkowania - 16 15 76 

10.Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 1 -1 -1 
11.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
- udziały 27 - - - 

12.Zapasy 24 - - - 
13.ZFŚS 4 - -4 - 
Aktywa brutto z tytułu podatku 
dochodowego. 268 374 100 104 

 
11.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.                         w tys. zł. 

 Skonsolidowany bilans 
Skonsolidowany rachunek 

zysków i strat odroczony podatek 
dochodowy 

Odniesione na kapitały 
własne 

 30.06.2012r. 30.06.2011r. 30.06.2012r. 30.06.2011r.  
1.Przeszacowanie 
nieruchomości i sprzętu 
komputerowego oraz zmiana 
okresów użytkowania dla 
pozostałych środków trwałych 
zgodnie z MSSF 1 

4.349 4.473 -48 -178 

 
 

- 

2.Naliczone ale nie zapłacone 
odsetki  - aktywa. 

21 - 14 -16 
-2 

 
3.Należności krótkoterminowe 
– podatkowo – przejściowo nie 
uznawane. 

20 7 10 7 
 

- 

4.Środki trwałe 
przekształcenie leasingów 

153 277 -10 -26 
- 
 

5.Amortyzacja 78 59 - 10 - 
6. Środki trwałe leasing - 5 - 5 - 
7.Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe – odsetki od 
leasingów 

- 3 - -3 
 

- 

8. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe – odsetki od 
leasingów 

- 15 - -6 
 

- 

9.Zobowiązania 
długoterminowe 

- 1 - 1 
- 

10.Krótkoterminowe aktywa 
finansowe akcje 

370 - -14 - 
 

- 
11.Koszty emisji akcji 11 - -  1 
12.Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

- - -2  
 

- 
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- pożyczki 
13.Udziały w jednostkach 
stowarzyszonych 

- - -  
-175 

 
Rezerwa brutto z tytułu 
podatku dochodowego. 

5.002 4.840 -41 -206 
-174 

 

 
11.3 

Odniesione na wynik finansowy  
Z tytułu podatku odroczonego 30.06.2012r. 30.06.2011r. 

Aktywa 100 104 
Rezerwa -41 -206 
Podatek odroczony 59 -102 
Kapitały -174 - 

 
Nota 12 Pozostałe przychody operacyjne.                                                                                        w tys. zł 
 

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 216 - - 
2. Dotacje, dofinansowanie projektów  61 134 67 
3. Odwrócenie odpisu aktualizującego aktywa 
obrotowe 

186 87 56 

4. Odszkodowania. 31 46 31 
5.Koszty sądowe. 40 88 84 
6.Prawo wieczystego użytkowania gruntów.  2 1 
7.Pozostałe przychody. 4 6 0 
8.Rozwiązanie rezerwy na mandat   12 12 
9.Usługa marketingowa 300 - - 
10.Kary 1 - - 
11.Rozwiązanie rezerwy na odszkodowania 171 - - 
12. Odzysk złomu z materiałów 6 97 94 
Razem 1.016 472 345 

 
Nota 13 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 
13.1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                                                             w tys. zł 
 

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
a) amortyzacja 986 2.042 1.044 
b) zużycie materiałów i energii 2.496 4.980 2.560 
c) usługi obce 2.991 3.718 1.621 
d) podatki i opłaty 1.147 2.050 1.016 
e) wynagrodzenia 1.836 4.437 2.226 
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 366 702 377 
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) (tabela 13.2) 1.121 1.050 528 
Koszty rodzajowe razem 10.943 18.979 9.372 
Wartość sprzedanych materiałów i towarów 272 510 292 
Koszty wg. rodzaju, razem 11.215 19.489 9.664 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych 

-2 - - 

Koszty wytworzenia produktu na własne potrzeby 
jednostki (wielkość ujemna) 

-21 -10 -7 

Koszty sprzedaży ( wielkość ujemna) -86 -175 -83 
Koszty ogólnego zarządu ( wielkość ujemna) -1.946 -4.628 -2.336 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  9.160 14.676 7.238 
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13.2 Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                 w tys. zł 
 

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
1. Podróże służbowe 184 422 218 
2. Ubezpieczenie majątku 141 226 122 
3. Reprezentacja i reklama 794 293 78 
4. Rezerwa na odszkodowania – zakaz konkurencji - 105 105 
5. Pozostałe 2 4 5 
Razem 1.121 1.050 528 

 
13.3 Koszty ogólnego Zarządu                                                                                          w tys. zł 
 
 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 
1. Materiały i energia 89 233 115 
2. Usługi obce 379 612 322 
3. Reprezentacja i reklama 382 293 80 
4. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz 
pracowników 

110 261 153 

5. Wynagrodzenia 813 2.466 1.255 
6. Podatek od nieruchomości 21 28 14 
7. Opłaty i podatki 25 120 36 
8. Amortyzacja 100 455 226 
9. Ubezpieczenia majątku 21 40 24 
10. Rezerwa na odszkodowania - zakaz konkurencji - 105 105 
11. Inne 6 15 6 
Razem 1.946 4.628 2.336 

 
Nota 14 Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                 w tys. zł 
 

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 234 193 
2. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości 
aktywów obrotowych 

231 167 82 

3. Koszty sądowe 13 106 64 
4. Darowizny 0 2 0 
5. Kary, odszkodowania 7 139 - 
6. Likwidacja zapasów, różnice inwentaryzacyjne - 20 3 
7. Szkody ubezpieczeniowe 28 21 18 
8. Należności nieściągalne i przedawnione - - - 
9. Pozostałe koszty 1 12 2 
10. Wyrównanie rent i emerytur 5 - 5 
11. Wycena nieruchomości 11 - - 
Razem 296 701 367 
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Nota 15 Przychody finansowe        w tys. zł 
 

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
1. Dywidendy - - - 
2. Odsetki od pożyczek jednostek 
stowarzyszonych 

83 60 4 

3. Odsetki od pożyczek - 1 7 
4. Odsetki od lokat 31 86 48 
5. Odsetki od należności 65 111 55 
6. Aktualizacja wartości inwestycji  - 2.031 - 
7. Zysk ze zbycia inwestycji - akcje 2 - - 
8. Korekta wyceny należności 6 - - 
9. Odsetki od wpłaconej kaucji - 5 - 
10. Rozwiązana rezerwa na odsetki od 
zobowiązań 

26 - - 

11. Odwrócony odpis aktualizujący 4 - - 
Razem 217 2.294 114 

 
Nota 16 Koszty finansowe        w tys. zł 
 

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
1. Odsetki z tytułu leasingu finansowego 103 158 68 
2. Odsetki budżetowe 0 1 0 
3. Ujemne różnice kursowe zrealizowane 39 34 26 
4. Korekta wyceny odsetek od pożyczek - 1 3 
5. Prowizje 6 17 10 
6. Aktualizacja wartości inwestycji 95 - - 
7. Odpisy aktualizujące odsetki 4 3 10 
8. Odsetki od zobowiązań 3 16 5 
9. Odsetki od kredytu bankowego  188 377 181 
10. Opłaty dotyczące udziałów - 1 - 
11. Rezerwa na odsetki od zobowiązań - 26 - 
12. Odpis aktualizujący wartość akcji - 8  
Razem 438 642 303 
 
 
Nota nr 17 Zobowiązania warunkowe oraz zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy   
17.1 Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej 

 w tys. zł 
Zobowiązania warunkowe 

Pozycje pozabilansowe 
30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

1. Zobowiązania warunkowe 3.135 3.135 3.135 
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - - 
- hipoteka umowna zwykła - - - 
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3.135 3.135 3.135 
- udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 
- weksle in blanco 3.135 3.135 3.135 
Pozycje pozabilansowe, razem 3.135 3.135 3.135 
• Zastal Transport wystawił weksel in blanco dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  do kwoty 

10 tys. zł. jako zabezpieczenie otrzymanej dotacji, 
• Zastal SA wystawił weksel in blanco do kwoty 6 tys. zł. na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu na realizację wdrożenia systemu 
zarządzania jakością w firmie Zastal, 
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• Weksel własny wystawiony przez Zastal Transport Sp. z o.o. do kwoty 3.119 tys. zł dla Województwa 
Lubuskiego na zabezpieczenie przyznanej dotacji w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Priorytet II Stymulowanie wzrostu konkurencyjności w przedsiębiorstwach i wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego. Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje. 
 
Istnieją zobowiązania które są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 
Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.680 tys. zł na nieruchomości położonej w Nowej Soli, posiadająca księgę 
wieczystą nr 23918, na zabezpieczenie odsetek od kredytu udzielonego Grupie przez DnB Nord w 
wysokości 7.360 tys. zł na okres 15 lat.  Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustanowiona hipoteka kaucyjna 
do wysokości 1.700 tys. zł na nieruchomości położonej w Zielonej Górze należącej do Zastal SA., 
 
 

17.2 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy: 
a) weksel In blanco wystawiony przez segment transportu dla dostawcy paliwa do kwoty 150 tys. zł, 
b) weksle In blanco stanowiące zabezpieczenie umów leasingowych do kwoty zobowiązania tj.  340 tys. zł, 
c) Hipoteka do kwoty 7.360 tys. zł na nieruchomości w Nowej Soli  stanowiące zabezpieczenie kredytu 

inwestycyjnego udzielonego Grupie, część kapitałowa oraz hipoteka do kwoty 3.300 tys. zł na 
nieruchomości w Zielonej Górze stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie części kapitałowej udzielonego 
kredytu, 

d) Hipoteka do kwoty 500 tys. zł. na zabezpieczenie zobowiązań handlowych ustanowiona na rzecz Man 
Truck & Bus Polska. 

 
Zmiany zobowiązań warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia bilansowego nie nastąpiła zmiana zobowiązań 
warunkowych. 
 
Nota 18. odpisy aktualizujące wartości aktywów Grupy Kapitałowej.                                         w tys. zł 
 

 30.06.2012r 31.12.2011r 30.06.2011r 
A. Stan na początek okresu z tytułu: 2.850 760 760 
a) należności krótkoterminowe 548 561 561 
Od pozostałych jednostek 548 561 561 
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki 61 61 61 
- od pozostałych jednostek 61 61 61 
c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, 
akcje 

92 92 92 

d) zapasy 126 46 46 
- materiały 126 46 46 
e) krótkoterminowe aktywa finansowe- akcje 2.023 - - 
- od pozostałych jednostek 2.023 - - 
B. Zwiększenia (z tytułu) 326 205 58 
a) należności krótkoterminowe 244 109 50 
- od pozostałych jednostek przeterminowane 244 109 50 
b) krótkoterminowe aktywa finansowe – akcje 82 2.031 8 
- od pozostałych jednostek 82 2.031 8 
c) zapasy - 88  
- materiały - 88  
C. Zmniejszenia ( z tytułu) 379 138 58 
a) należności krótkoterminowe 213 122 50 
- od pozostałych jednostek  213 122 50 
b) zapasy - 8 8 
- materiały - 8 8 
c) krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje 166 8 - 
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- od pozostałych jednostek 166 8 - 
D. Stan na koniec okresu z tytułu: 2.797 2.850 760 
a) długoterminowe aktywa finansowe – akcje, 
udziały 

92 92 92 

b) należności krótkoterminowe 579 548 561 
- od pozostałych jednostek 579 548 561 
c) zapasy 126 126 38 
- materiały 126 126 38 
d) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki 61 61 61 
- od pozostałych jednostek 61 61 61 
e) krótkoterminowe aktywa finansowe- akcje 1.939 2.023 8 
- od pozostałych jednostek 1.939 2.023 8 

 
Nota nr 19 Informacja dotycząca segmentów działalności. 
W Grupie Kapitałowej Zastal wyodrębniono trzy  segmenty działalności tj.: 

1) segment najmu, zajmujący się wynajmowaniem powierzchni produkcyjnych, magazynowych oraz 
biurowych. Segment najmu jest zlokalizowany na terenie miasta Zielona Góra. 

2) segment serwisu samochodów ciężarowych, zajmujący się naprawami gwarancyjnymi i 
pogwarancyjnymi samochodów ciężarowych głównie marki Man. Działalność tego segmentu jest 
prowadzona w nowowybudowanej stacji serwisowej na terenie miasta Nowa Sól. 

3) segment transportu, zajmujący się przewozami krajowymi i zagranicznymi oraz spedycją. Działalność 
segmentu transportu skupia się głównie na przewozach międzynarodowych. 

Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych- 
przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych. Przychody, koszty i wyniki segmentu zawierają przesunięcia 
między segmentami, które są później eliminowane przy konsolidacji. 
Opis różnic w stosunku do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego dotyczącego podstawy 
podziału działalności na segmenty lub podstawy kalkulacji zysku lub straty poszczególnych segmentów. 
W okresie sprawozdawczym  nie nastąpiły żadne zmiany dotyczące segmentów działalność Grupy Kapitałowej.  
 
 
Okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2012 r.                                w tys. zł 
 

 
30.06.2012r. 

Działal-ność 
wynajmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność 
transportowa 

Zysk z udziałów w 
jednostk. 

podporządkowanych 
wycenianych metodą 

praw własności 

Eliminacje 
Sprawozdanie 

skonsolidowane 

Przychody 
1. Przychody ze 
sprzedaży na rzecz 
klientów 
zewnętrznych 

4 626 2 582 3 772 

 
- 

 
 

- 10 980 

2. Sprzedaż między 
segmentami 

18 94 - - -97 15 

3. Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

835 38 144 - -1 1 016 

Przychody ogółem 5 479 2 714 3 916 - -98 12 011 
Wynik 

1. Wynik segmentu 1 154 -196 -434 
 

- 
-1 523 

2. Udział w zysku 
jednostki 
stowarzyszonej 

- - - - - - 

Zysk (Strata) z 1 154 -196 -434  -1 523 
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działalności 
operacyjnej 

 

1. Przychody 
finansowe 

259 1 - - -43 217 

2. Koszty 
finansowe 

1 093 271 169 - -1 095 438 

Zysk(Strata) przed 
opodatkowaniem 

320 -466 -603 
 

- 
1 051 302 

1. Podatek 
dochodowy 

50 -7 -5 - 203 241 

Zysk(Strata) po 
opodatkowaniu 

270 -459 -598 - 848 61 

 
 
Bilans          w tys. zł. 
 

 
30.06.2012r. 

Działalność 
wynajmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność 
transportowa 

Inwestycje w jednost. 
stowarzyszonej  

Eliminacje 
Sprawozdanie 

skonsolidowane 

Aktywa 
1. Aktywa 
segmentu 

100 849 8 495 7 596 - -5 186 111 754 

2. Inwestycje w 
jednostce 
stowarzyszonej 

- - - - - - 

Aktywa ogółem 100 849 8 495 7 596 - -5 186 111 754 
Pasywa 
1. Kapitał 
segmentu 

89 005 1 870 1 303 - 1 831 94 009 

2. Zobowiązania 
segmentu 

11 844 6 625 6 293 - -7 017 17 745 

Pasywa ogółem 100 849 8 495 7 596 - -5 186 111 754 
 
 
Okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2011 r.    w tys. zł 
 

 
30.06.2011r. 

Działalność 
wynajmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność 
transportowa 

Zysk z udziałów w 
jednost. 

podporządkowa-nych 
wycena metodą praw 

własności 

Eliminacje 
Sprawozdanie 

skonsolidowane 

Przychody 
1. Przychody ze 
sprzedaży na rzecz 
klientów 
zewnętrznych 

3.954 2.235 2.585 - - 8.774 

2. Sprzedaż między 
segmentami 

4 10 - - -14 - 

3. Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

216 66 53 - 10 345 

Przychody ogółem 4.174 2.311 2.638 - -4 9.119 
Wynik 
1. Wynik segmentu -391 -141 -383  10 -905 
2. Udział w zysku 
jednostki 

- - - 171 - 171 
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stowarzyszonej 
Zysk (Strata) z 
działalności 
operacyjnej 

-391 -141 -383 171 10 -734 

1. Przychody 
finansowe 

3.216 1 - - -3.103 114 

2. Koszty 
finansowe 

29 194 153 - -73 303 

Zysk(Strata) przed 
opodatkowaniem 

2.796 -334 -536 171 -3.020 -923 

1. Podatek 
dochodowy 

-478 -8 -5 - 427 -64 

Zysk(Strata) po 
opodatkowaniu 

3.274 -326 -531 171 -3.447 -859 

 
 
Bilans          w tys. zł. 
 

 
30.06.2011r. 

Działalność 
najmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność 
transportowa 

Inwestycje w jednost. 
stowarzyszonej 

Eliminacje 
Sprawozdanie 

skonsolidowane 

Aktywa 
1. Aktywa 
segmentu 

84.699 7.326 7.425 - -3.840 95.610 

2.Inwestycje w 
jednostce 
stowarzyszonej 

- - - 705 - 705 

Aktywa ogółem 84.699 7.326 7.425 705 -3.840 96.315 
Pasywa 
1.Kapitał  
segmentu 

72.898 1.895 1.564 705 1.748 78.810 

2.Zobowiązania 
segmentu 

11.801 5.431 5.861 - -5.588 17.505 

Pasywa ogółem 84.699 7.326 7.425 705 -3.840 96.315 
 
 
 
 
 
Geograficzne segmenty działalności 
Poniższa tabelka przedstawia przychody ze sprzedaży usług transportowych świadczonych przez spółkę zależną 
Zastal Transport na rynkach europejskich, należących do Unii Europejskiej. 
                                                                                                                                                           w tys. zł 
 
 30.06.2012 r. 31.12.2011 r. 30.06.2011 r. 
1. Francja 1.445 3.024 1.797 
2. Holandia 31 38 6 
3. Niemcy 530 595 166 
4. Belgia 271 430 167 
5. Austria 6 3 - 
6. Dania 3 - - 
7. Luksemburg 19 9 1 
8. Węgry - 2  
9. Litwa - 2 2 
10. Słowacja 1 - 0 
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11. Estonia - 1 1 
12. Republika Czeska 4 - 1 
Razem 2.310 4.104 2.141 
 
Spółka zależna Zastal Transport jest spółką mającą siedzibę na terenie Polski, tak więc wszystkie aktywa 
znajdują się w kraju. 
 
Nota 20. Transakcje z  podmiotami powiązanymi. 
Skutki transakcji przeprowadzonych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
zostały wyeliminowane. 
Transakcje między spółką a jej  spółkami zależnymi i  stowarzyszonymi ujawnione są w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym spółki. 
Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według normalnych cen rynkowych.  
Zaległe zobowiązania/należności na koniec  okresu sprawozdawczego są niezabezpieczone, nieoprocentowane i 
rozliczane gotówkowo. Nie było udzielonych gwarancji  oraz nie utworzono odpisów aktualizujących wartość 
należności w związku z należnościami od podmiotów powiązanych. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki Zastal SA oraz sprawozdanie 
finansowe jednostek zależnych wymienionych  poniżej: 
 

Posiadany udział w kapitale 
 

30.06.2012 r 31.12.2011 r 30.06.2011 r 
Zastal Transport Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100 % 100 % 100 % 
Zastal Wagony Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% - - 
Landex Sp. z o.o. , zarejestrowana w Polsce 100% - - 
 
 
Transakcje z jednostkami zależnymi podlegającymi konsolidacji. 

 w tys. zł 

 
Eliminacje 

30.06.2012 r. 
Eliminacje 

31.12.2011 r. 
Eliminacje 

30.06.2011 r. 
A. Aktywa trwałe -5.656 -5.645 -3.773 
Rzeczowe aktywa trwałe -1   
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach 
powiązanych – udziały, akcje. 

-5.655 -5.645 -3.334 

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach 
powiązanych – udzielone pożyczki 

- - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- aktywa 
z tyt. podatku odroczonego 

- - -439 

B. Aktywa obrotowe -1.492 -666 -67 
Należności krótkoterminowe od jednostek 
powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 
do 12 miesięcy i inne 

- - 
 

- 

Należności krótkoterminowe inne od jednostek 
powiązanych  

-2 -666 -5 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach 
powiązanych 
-udzielone pożyczki 

-1.490 
 
 

 
-62 

AKTYWA RAZEM -7.148 -6.311 -3.840 
A. Kapitał własny 48 -40 1.748 
Kapitał podstawowy - - -3.135 
Zysk/strata netto 48 -40 -3.447 
Kapitał rezerwowy - - -2.510 
Strata z lat ubiegłych - - 10.840 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -6 - -5.588 
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Rezerwy na zobowiązania - - -5.511 
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych – pożyczki 

- - - 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie 
wymagalności do  12 miesięcy 

 
-16 

 
- 

 
-10 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych – inne  

10 
 

- -67 

PASYWA RAZEM 42 -40 -3.840 
 

w tys. zł 

 
Eliminacje 

30.06.2012 r. 
Eliminacje 

31.12.2011 r. 
Eliminacje 

30.06.2011 r. 
Rachunek zysków i strat 
Przychody netto ze sprzedaży produktów -3 -8 -14 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - 
Koszty działalności operacyjnej -94 -49 -4 
Pozostałe przychody operacyjne - -3 10 
Pozostałe koszty operacyjne - -10 -10 
Przychody finansowe  -43 -87 -3.103 
Koszty finansowe  - - -73 
Zysk/ Strata z działalności gospodarczej 48 -40 -3.020 
 
Podmioty wchodzące w skład Grupy nie zawierały żadnych transakcji z członkami Zarządu ani Rady 
Nadzorczej. 
 
Nota 21 Przeciętne w okresie obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych 
 

 
Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych ( w 

osobach) na 
30.06.2012r. 

 
Kobiety 

 
Mężczyźni 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w 
poprzednim roku 
na 30.06.2011 w 

osobach 
Pracownicy ogółem 
z tego: 

69 23 46 87 

Pracownicy na stanowiskach 
robotniczych 

34 3 31 48 

Pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

34 19 15 47 

Uczniowie - - - - 
Osoby korzystające z urlopów 
wychowawczych lub bezpłatnych 

1 1 - 2 

 
 

Nota 22 Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 

22.1 Wyjaśnienie do pozycji A.II.3„Zysk (strata) na inwestycjach” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych                                                                                                                                                                                
w tys. zł 

 30.06.2012 r. 31.12.2011 r. 30.06.2011 r. 
1. Zbycie środków trwałych -123 231 193 
2. Zbycie akcji – aktywa finansowe -2 -1 - 
3. Wycena odsetek od pożyczek wg IRR 11 -11 - 
4. Korekta aktualizacji wartości akcji i udziałów  -11 -2.023 - 
Ogółem A.II.3 -125 -1.804 193 
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22.2 Wyjaśnienie do pozycji A.II.4„Odsetki i udziały w zyskach” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 
                                                                                                                                             w tys. zł 

 30.06.2012 r. 31.12.2011 r. 30.06.2011 r. 
1. Zapłacone odsetki dot. leasingu finansowego 93 146 55 
2.. Naliczone ale nie zapłacone odsetki od 
udzielonych pożyczek 

-76 -35 - 

3. Zapłacone odsetki od kredytów 188 377 181 
4. Otrzymane odsetki - -24 -4 
Ogółem A.II.4 205 464 232 
 
22.3 Wyjaśnienia do pozycji A.II.7 „Zmiana stanu należności” w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych 
                                                                                                                                             w tys. zł 
 30.06.2012 r. 31.12.2011 r. 30.06.2011 r. 
Według bilansu -1 .021 -744 152 
1. Należności związane ze zmianą stanu należności 
dotyczących rzeczowych aktywów trwałych 
(działalność inwestycyjna) 

 
- 

 
-65 

 
-34 

2. Korekta eliminacji konsolidacyjnych dot. roku 
poprzedniego. 

- 7 7 

3. Należności dotyczące zakupu akcji ( działalność 
inwestycyjna) 

- 223 - 

Zmiana stanu w sprawozdaniu z  przepływów 
pieniężnych AII 7 

-1. 021 -579 125 

 
22.4   Wyjaśnienia do pozycji A.II.8 „ Zmiana stanu zobowiązań” w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych 
                                                                                                                           w tys. zł. 
 30.06.2012 r. 31.12.2011 r. 30.06.2011 r. 
Według bilansu 1.031 162 391 
1. Zmiana stanu zobowiązań dot. rzeczowych 
aktywów trwałych (działalność inwestycyjna). 

 
- 

 
35 

 
-20 

2. Korekta eliminacji dot. roku poprzedniego - -7 -7 
3. Dotyczy leasingu (działalność finansowa) 172 431 - 
4. Akcje, aktywa finansowe (działalność 
inwestycyjna) 

- -170 - 

Zmiana stanu w sprawozdaniu z  przepływów 
pieniężnych A.II.8 

1.203 451 364 

 
 
3. Informacje uzupełniające 
 

3.1 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej Zastal w 
prezentowanym okresie 
 

Działalność Grupy Kapitałowej Zastal nie podlega sezonowości 
 

3.2 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, zysk netto lub 
przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość. 

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia nietypowe mające wpływ na sprawozdanie finansowe. 
 
 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal  31

3.3 Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich 
okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych kwot, które były 
prezentowane w poprzednich latach obrotowych 

Nie występują takie dane. 
 

3.4 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych. 
W prezentowanym okresie nie miały miejsca emisje akcji, Grupa nie emitowała papierów dłużnych. 
 

3.5 Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

W okresie pierwszego półrocza nie była wypłacana ani deklarowana wypłata dywidendy. 
 

3.6 Wpływ zmian w składzie jednostki w trakcie okresu śródrocznego, w tym połączeń jednostek, uzyskania 
lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, restrukturyzacji, a 
także zaniechania działalności. 

W prezentowanym okresie nie miało miejsca żadne połączenie jednostek. 
 

3.7 Zdarzenia po dniu bilansowym. 
W dniu 25 lipca 2012r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał hipotekę umowną 
łączną do kwoty 56 mln zł. na nieruchomościach należących do Grupy Kapitałowej Zastal SA na zabezpieczenie 
200% wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp.  z o.o. 
S.K.A. na rzecz wszystkich obligatariuszy bez imiennego ich wskazania. Administratorem hipoteki została spółka 
Copernicus Sernice Sp. z o.o. S.K.A. 
Łączna wartość ewidencyjna nieruchomości wynosi 3.327 tys. zł. 
  
Znaczący kontrahent dla segmentu najmu jak i całej Grupy Kapitałowej  tj. Tabor Szynowy Opole SA 
wypowiedział umowę dzierżawy nieruchomości położonej w Zielonej Górze ze skutkiem na dzień 31.08.2012r. 
roku. Mimo wypowiedzenia dzierżawy nadal będą użytkowali w znacznej części nieruchomości co najmniej przez 
następny kwartał 2012r. Przychody ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz Taboru Szynowego SA w Opolu 
wynoszą ok. 20% przychodów ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej. 
W 2013 roku do czasu znalezienia nowych najemców w miejsce Taboru Szynowego przychody w segmencie 
najmu ulegną obniżeniu ale nie spowoduje to w ocenie Zarządu Grupy zagrożenia kontynuacji działalności. 
 
 
Podpisy członków Zarządu 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
31.08.2012 r. Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik 
31.08.2012 r. Wojciech Skiba Członek Zarządu Wojciech Skiba 
 
Podpis osoby, która sporządziła sprawozdanie 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
31.08.2012 r. Robert Truszkowski Z-ca Gł. Księgowego Robert Truszkowski 
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1. Informacje ogólne 

 
Jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej Zastal to Zastal Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, 
ul. Sulechowska 4a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze KRS nr 67681. 
Podstawowy przedmiot działalności według PKD: 68.20.Z – wynajem nieruchomości. 
Jednostka dominująca jest spółką świadczącą usługi w zakresie najmu powierzchni produkcyjnych, 
magazynowych oraz biurowych. 

 
Zarząd jednostki dominującej na dzień 30 czerwca 2012 r. 

1. Mariusz Matusik  - Prezes Zarządu 
2. Wojciech Skiba – Członek Zarządu 
 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2012 r. wchodzili: 
1. Monika Hałupczak  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
2. Paweł Sobków – Sekretarz Rady Nadzorczej 
3. Kazimierz Frątczak – Członek Rady Nadzorczej 
4. Tomasz Pietryk – Członek Rady Nadzorczej 
5. Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej 
6. Andrzej Kloc – Członek Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza w składzie jak wyżej została wyłoniona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Zastal SA w dniu 30 czerwca 2011 roku. 

 
2. Opis organizacyjny Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 

 
W skład Grupy Kapitałowej wchodzi pięć podmiotów tj. Zastal SA, Zastal Transport Sp. z o.o., Landex Sp. z o.o., 
Zastal Wagony Sp. z o.o.  oraz Kapitał Sp. z o.o. Pełnej konsolidacji podlega Zastal Transport Sp. z o.o., Landex 
Sp. z o.o. oraz Zastal Wagony Sp. z o.o.,  których jedynym właścicielem posiadającym  po 100% udziałów jest 
Zastal SA., w spółce Kapitał Sp. z o.o. podmiot dominujący w Grupie tj. Zastal SA posiada 33,33% udziałów, 
podmiot ten konsolidowany jest metodą praw własności.  
Wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym za okres pierwszego półrocza 2012 roku. 
 

Nazwa i siedziba 
Przedmiot 

działalności wg. 
PKD 

Rejestry 
Rodzaj 

powiązania 

% udział  
w kapitale  

i całkowitej 
liczbie głosów 

Metody 
konsolidacji 

Zastal Transport 
Sp. z o.o. 
67-100 Nowa Sól  
ul. Zielonogórska 138 

6025  
usługi 

transportowe 

KRS 25940  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu 
Rejonowego 

w Zielonej Górze 

Zależna 100,00 Pełna 

Zastal Wagony 
Sp. z o.o. 
65-119 Zielona Góra 
Ul.Sulechowska 4a  

3020Z 
Produkcja taboru 

szynowego 

KRS 420352 
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu 
Rejonowego 

w Zielonej Górze 

Zależna 100,00 Pełna 

Landex Sp. z o.o.   
65-119 Zielona Góra 
Ul.Sulechowska 4a 

6820Z 
Wynajem i 

zarządzanie 
nieruchomościami 

KRS 427088  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  

w Zielonej Górze 

Zależna 100,00 Pełna 
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Kapitał Sp. z o.o.  
65-119 Zielona Góra  
ul. Sulechowska 4a 

6720 Z 
 działalność 
pomocnicza 
związana z 

ubezpieczeniami  
i funduszami 
emerytalnymi 

KRS 64484  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu 
Rejonowego 

w Zielonej Górze 

Stowarzyszona 33,33 
Wycena metodą 
praw własności 

 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym podmiot dominujący w Grupie zbył  całkowicie posiadane udziały w 
spółce Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Na początku okresu sprawozdawczego Zastal SA posiadał 26,67% 
udziałów w kapitale spółki. 
 
Główne dziedziny życia gospodarczego w jakich Grupa Kapitałowa prowadziła działalność w pierwszym półroczu 
2012 roku to usługi, handel, działalność finansowa. 
Usługi dotyczyły w głównej mierze: 

� dzierżawy obiektów produkcyjno - magazynowych, 
� dzierżawy pomieszczeń biurowych i najem lokali mieszkalnych, 
� transportu krajowego i międzynarodowego, 
� serwisu oraz remontów samochodów ciężarowych, 
� ochrony mienia, 
� parkowania pojazdów, 
� usługi porządkowe. 

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

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

3. Wybrane dane dotyczące wyników finansowych Zastal SA oraz Grupy Kapitałowej Zastal 
 
Wybrane dane dotyczące Zastal SA za okres 01 stycznia - 30 czerwca 2012r.                                   w tys. zł. 
 30.06.2012 30.06.2011 Zmiana % 
1. Przychody ze sprzedaży 4.644 3.958 17 
2. Zysk z działalności operacyjnej 1.404 370 279 
3. Przychody finansowe 253 3.212 -92 
4. Koszty finansowe 1.082 29 3631 
5. Zysk netto 478 3.887 -88 

 
Przychody ze sprzedaży w  Zastal SA za pierwsze 6 miesięcy 2012 roku są wyższe o 17% aniżeli przychody 
pierwszego półrocza roku 2011. W dniu 31 stycznia 2012 r. spółka Zastal SA zawarła porozumienie z 
największym dzierżawcą przewidujące m.in. wzrost stawek czynszu dzierżawnego od 01 lutego br., co w 
zasadniczej części przyczyniło się do wzrostu przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2012r. 
Jednocześnie znacznemu obniżeniu uległy koszty działalności operacyjnej w spółce w pierwszym półroczu br w 
porównaniu do półrocza roku 2011. 
Mniejsze przychody finansowe w porównaniu do przychodów finansowych 6 miesięcy roku poprzedniego, 
wynikają głównie z tego, iż w przychodach finansowych pierwszego półrocza 2011 roku ujęto odwrócenie odpisu 
aktualizującego na pożyczki udzielone podmiotowi zależnemu w kwocie 2.205 tys. zł. oraz korektę w kwocie 824 
tys. zł. odpisów aktualizujących posiadane udziały w podmiocie zależnym. Odpis udziałów skorygowano do 
wysokości aktywów netto podmiotu zależnego. 
Natomiast w kosztach finansowych roku bieżącego ujęto odpis wartości udziałów w spółce zależnej w kwocie 
1.052 tys. zł. 
 
Odpisy aktualizacyjne dotyczące wartości udziałów podmiotu zależnego podlegają eliminacji przy konsolidacji 
sprawozdań. 
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Wybrane dane dotyczące Grupy Kapitałowej Zastal za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2012 r. w tys. zł. 
 30.06.2012 30.06.2011 Zmiana % 
1. Przychody ze sprzedaży 10.995 8.774 25 
2. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 523 -905 - 
3. Przychody finansowe 217 114 90 
4. Koszty finansowe 438 303 45 
5. Zysk/Strata netto 61 -859 - 

 
Wpływ na większe przychody ze sprzedaży jakie uzyskała Grupa w pierwszym półroczu w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego miał wzrost przychodów ze sprzedaży segmentu najmu oraz transportu. 
Przychody  segmentu najmu w stosunku do półrocza roku ubiegłego wzrosły o 17% a segmentu transportu o 
46%. Znaczący wpływ na wzrost przychodów segmentu transportu ma rozwijanie działalności spedycyjnej 
stanowiącej element działalności segmentu transportu. Działalność spedycyjna stanowi naturalne uzupełnienie 
działalności transportowej. Rozwój tej sfery działalności w segmencie transportu prowadzony jest z 
wykorzystaniem stosunkowo niewielkich nakładów.  
Zysk na działalności operacyjnej Grupy osiągnięto za sprawą bardzo dobrych wyników na działalności 
operacyjnej segmentu najmu. Z kolei na segment działalności transportowej cały czas niekorzystny wpływ miały 
wysokie ceny paliw , jak i opłat drogowych szczególnie w transporcie zagranicznym. 
Segment serwisu samochodów ciężarowych posiada znaczny potencjał wzrostu przychodów pomimo rosnącej 
konkurenci ze strony innych serwisów samochodowych, jednakże poważne trudności z pozyskaniem 
odpowiednio przeszkolonej kadry powodują chwilowe ograniczenie możliwości rozwojowych tego segmentu. 
Podjęte działania w segmencie serwisu mające na celu pozyskanie odpowiedniej kadry z lokalnego rynku pracy 
jak również szkolenie mechaników we własnych strukturach powinny zacząć przynosić pierwsze efekty już w 
drugi półroczu. 
Wzrost przychodów finansowych Grupy to przede wszystkim większe odsetki od udzielonych pożyczek przez 
segment najmu oraz rozwiązane rezerwy na odsetki od zobowiązań segmentu najmu.  
Wpływ na większe koszty finansowe w pierwszym półroczu w stosunku do roku poprzedniego miał przede 
wszystkim utworzony w segmencie transportu oraz serwisu odpis aktualizacyjny w kwocie 73 tys. zł. na 
posiadane krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
 
Ważniejsze zdarzenia dotyczące Grupy Kapitałowej Zastal w pierwszym półroczu 2012 r. 
 
� decyzja o zbyciu przez segment transportu przestarzałego taboru samochodowego, 
� zawarcie przez segment najmu porozumienia przedłużającego umowę najmu z największym dzierżawcą, 
� zmiany w składzie Zarządu Emitenta, 
� rejestracja spółki zależnej od Emitenta Zastal Wagony Sp. z o.o., 100% udziałów należy do Emitenta, 
� wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na koniec sierpnia br. przez największego kontrahenta 

segmentu najmu, , 
� dopuszczenie do obrotu przez Zarząd GPW IV emisji akcji Emitenta w ilości 10 mln szt., 
� zawiązanie przez Emitenta aktem notarialnym z dnia 13 czerwca 2012r.  spółki zależnej o nazwie Landex 

Sp. z o.o. , 100% udziałów należy do Emitenta, 
� sprzedaż przez Emitenta 27% udziałów w podmiocie stowarzyszonym zajmującym się usługami 

ochroniarskimi oraz sprzątaniem. 
 

4. Zasady przyjęte przy sporządzaniu półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego 
sprawozdania z działalności. 

 
Raport półroczny jest sporządzony i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim oraz postanowienia MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 
Zasady sporządzenia skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zastal SA zostały opisane w 
informacji dodatkowej do śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego a zasady sporządzania 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal zostały opisane w informacji 
dodatkowej do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej przez emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 
W pierwszym półroczu 2012 roku  zawiązano dwa nowe podmioty, które stanowią dwa nowe segmenty 
działalności Grupy Kapitałowej, segmenty te będą zajmowały się działalnością produkcyjną oraz najmu. 
Działalność tych dwóch segmentów w przyszłości będzie znacząco wpływała na wielkość całości obrotów Grupy 
Kapitałowej. 

 
6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 

wyników na dany rok, w świetle zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do 
wyników prognoz. 

 
Grupa nie publikowała prognoz dotyczących wyników roku 2012. 

 
7.  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania 
raportu. 

 
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby  głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 
przekazania raportu. 
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na dzień sporządzenia śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 
 

Lp. Akcjonariusze 
Liczba 
akcji 

% liczby 
głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

% udział  
w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
wynikających z % 
udziału w kapitale 

zakład. i ich % udział  
w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym 
Zgromadzenie 

1. 
Powszechne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. 

10.064.848 33,00 33,00 33,00 33,00 

 
Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.) 

Lp. Akcjonariusze 
Stan na 

01.01.2012 
Stan na 

31.08.2012 
wzrost spadek 

1. 
 Powszechne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. 

12.055.000 10.064.848 - 1.990.152 

 
 
8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 

nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu 
 

Lp. Zarząd Spółki 
Ilość akcji 

na 
01.01.2012 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Mariusz Matusik 
Powołany w 

dn. 
20.03.2012 

- - - 

2. Wojciech Skiba  Powołany w 
dn. 

- - - 
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30.06.2011 
 

 

Lp. Rada Nadzorcza 
Ilość akcji 

na 
01.01.2011 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Monika Hałupczak 
Powołana w 

dn. 
30.06.2011 

- - - 

2. Paweł Sobków 
Powołany w 

dn. 
30.06.2011 

- - - 

3. Kazimierz Frątczak 
Powołany w 

dn. 
30.06.2011 

- - - 

4. Tomasz Pietryk 
Powołany w 

dn. 
30.06.2011 

- - - 

5. Błażej Wasielewski 
Powołany w 

dn. 
30.06.2011 

- - - 

6. Andrzej Kloc 
Powołany w 

dn. 
03.06.2011 

- - - 

 
9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których łączna wartość stanowi 
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów 

 
W I półroczu 2012 r. nie toczyły się przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej postępowanie dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Grupy stanowiące co najmniej 
10% kapitałów własnych. 
 

10. Informacje o umowach kredytowych i umowach pożyczki z uwzględnieniem terminów ich 
wymagalności oraz umowach poręczeń i gwarancji 

 
Grupa na koniec okresu sprawozdawczego posiadała jeden kredyt bankowy, z którego środki zostały 
przeznaczone na budowę serwisu samochodów ciężarowych. Kredyt w wysokości 7.360 tys. zł. został udzielony 
na 15 lat, ostatnia rata zostanie zapłacona 31 sierpnia 2023 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3 M 
plus marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią dwie hipoteki zwykłe w kwocie 7.360 tys. zł. i 3.300 tys. zł  
na zabezpieczenie rat kapitałowych oraz dwie hipoteki kaucyjne do kwoty 3.680 tys. zł. oraz 1.700 tys. zł. na 
zabezpieczenie odsetek od kredytu. Hipoteki ustanowiono na nieruchomości położonej w Nowej Soli oraz w 
Zielonej Górze. Zobowiązanie z tytułu kredytu na dzień bilansowy wynosiło 5.032 tys. zł. 
Grupa nie zaciągała żadnych pożyczek, na dzień bilansowy w aktywach Grupy widniej dwie  pożyczki udzielone 
podmiotom powiązanym. 
Pożyczka w kwocie 1.000 tys. zł. z oprocentowaniem w skali roku WIBOR 3M + 5,3% udzielona spółce Kapitał 
Sp. z o.o. , termin spłaty wraz z odsetkami 21 lipca 2012r. Pożyczka w kwocie 450 tys. zł. z oprocentowaniem 
WIBOR 3M + 6% w skali roku,  udzielona firmie DBS , termin spłaty pożyczki 31 grudnia 2012r.  
Grupa w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń i gwarancji ani o takowe nie zabiegała. 
 

11. Informacje o udzielonych poręczeniach 
 
Grupa Kapitałowa w okresie objętym sprawozdaniem nie udzielała poręczeń. 
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12. Inne informacje 

 
12a. o rynkach zbytu, podstawowych produktach, towarach i usługach 

W pierwszym półroczu 2012 roku wielkość przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży produktów, towarów i 
usług wyniosła 10.995 tys.zł. 
Najważniejsze pozycje przychodów to : 
- usługi najmu 4.641 tys. zł., 
- usługi serwisu samochodowego 2.582 tys. zł., 
- usługi transportu samochodowego i spedycji   3.772 tys. zł. 
Łącznie przychody ze sprzedaży segmentu serwisu oraz transportu wzrosły w stosunku do półrocza roku 
poprzedniego o 32%, głównie za sprawą rozwoju usług spedycyjnych w segmencie transportu. 
Wzrost przychodów w stosunku do okresu roku poprzedniego odnotował także segment najmu, głównie za 
sprawą podwyżki czynszów.  
Sprzedaż segmentu transportowego dotyczy głównie przewozów międzynarodowych, które stanowią 61% 
wielkości sprzedaży tego segmentu. 
Sprzedaż zagraniczna jest w całości realizowana do krajów Unii Europejskiej, przy czym w ostatnim okresie na 
znaczeniu zyskały przewozy do Francji, gdzie wykonywane jest prawie 63% usług transportu międzynarodowego 
przez segment transportu. 
Grupa posiada kontrahenta,  z którym obroty stanowią 20% przychodów ze sprzedaży Grupy. Kontrahentem tym 
jest Tabor Szynowy Opole SA, który dzierżawi powierzchnie produkcyjne, magazynowe i biurowe. Przychody ze 
sprzedaży dla tego kontrahenta stanowią przychody segmentu najmu. Nie ma żadnych formalnych powiązań 
pomiędzy kontrahentem a podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. 
Spośród dostawców, łączna wartość zakupów od dwóch kontrahentów stanowi 26% wartości przychodów ze 
sprzedaży Grupy. Jednym z kontrahentów jest spółka Man Truck & Bus Polska zapewniająca dostawę części 
zamiennych dla segmentu serwisu. Wartość zakupów od tego kontrahenta w pierwszym półroczu 2012 roku 
stanowiła 13% wartości przychodów ze sprzedaży całej Grupy. Drugą firmą, która posiada znaczący udział jako 
dostawca Grupy jest firma DKV, poprzez którą są realizowane zakupy paliwa dla segmentu transportowego. 
Wartość zakupów od tego kontrahenta w pierwszym półroczu 2012 roku sięgnęła 13% wartości przychodów ze 
sprzedaży Grupy. Nie ma żadnych formalnych powiązań pomiędzy kontrahentami wspomnianymi powyżej a 
podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Zastal. 

 
12b. zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego. 

 
W perspektywie drugiego półrocza 2012 roku największym ryzykiem obciążona jest działalność segmentu najmu. 
Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na koniec sierpnia br. przez największego kontrahenta segmentu 
najmu może spowodować, że w IV kwartale br. wystąpią mniejsze niż dotychczas przychody ze sprzedaży, które 
negatywnie będą wpływały na osiągany przez Spółkę wynik na sprzedaży. . Jest to prawdopodobne w przypadku 
o ile najemca zwróci wszystkie wynajęte obiekty w terminie wskazanym w wypowiedzeniu i nie uda się pozyskać 
nowych najemców na większą część zwróconych obiektów zajmowanych przez podmiot produkujący wagony 
towarowe. Zarząd Spółki podjął już stosowne działania mające na celu uzupełnienie luki w przychodach ze 
sprzedaży po całkowitym wyjściu największego najemcy. 
Ponadto Grupa posiada znaczące należności przeterminowane od największe kontrahenta segmentu najmu. W 
przypadku konieczności uzyskania nakazu zapłaty, powstanie potrzeba utworzenia znaczących odpisów 
aktualizujących na należności co nie będzie bez wpływu na wynik finansowy Grupy. Zarząd Spółki podjął w tej 
sprawie odpowiednie kroki celem zabezpieczenia wyżej opisanej wierzytelności. 
W przypadku segmentu transportu oraz serwisu duże znaczenie będzie miało spowolnienie gospodarcze w 
krajach europy zachodniej jakie obserwuje się obecnie. Spowolnienie gospodarcze przełoży się z pewnością na 
mniejszy eksport do tych krajów przedsiębiorstw działających w Polsce. To z kolei wpłynie na mniejsze 
zapotrzebowanie na przewozy międzynarodowe. Mniejsza ilość zleceń w przewozach międzynarodowych 
zaostrzy konkurencję między przewoźnikami i spedytorami działającymi na rynku przewozów międzynarodowych, 
w konsekwencji może to doprowadzić do sytuacji jaka miała miejsce w latach 2009 i częściowo 2010 kiedy to 
mimo rosnących kosztów działalności transportowej prawie niemożliwe było zwiększanie stawek za frachty. 
Segment transportu ponad 60% przychodów uzyskuje z przewozów do Europy Zachodniej. 
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Sytuacja związana z ograniczeniem zleceń transportowych pośrednio może odbić się na segmencie serwisu, 
gdyż przewoźnicy będą powstrzymywali się lub odkładali w czasie konieczne remonty i przeglądy taboru 
samochodowego. 

 
13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z 

podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na 
innych warunkach niż rynkowe 

 
W pierwszym półroczu Grupa posiadała umowę zawartą z jednostką powiązaną, która w ocenie Zarządu 
mogłaby zostać potraktowana jako umowa na warunkach innych niż rynkowe. Umowa ta została wypowiedziana 
przy czym podmiot ten stracił status podmiotu powiązanego, Grupa zbyła wszystkie posiadane udziały w tym 
podmiocie.  
 

14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 

 
Potencjalny spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie najmu jaki może nastąpić w drugim półroczu br.  
oraz mogące się pojawić trudności z wyegzekwowaniem znacznych należności od największego najemcy nie 
powinny zdaniem Zarządu wpłynąć na zdolność Spółki do regulowania bieżących zobowiązań. Zarząd Emitenta 
stoi na stanowisku za podejmowane obecnie działania przyczynią się w niedalekiej perspektywie czasowej do 
wzrostu osiąganych przychodów ze sprzedaży. Ponadto Spółka dysponuje odpowiednim majątkiem, który w razie 
konieczności może być w części upłynniony w celu pokrycie zobowiązań ciążących na Emitencie. . 
 

15. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 
perspektywie II półrocza br. 

 
W II półroczu br. największy wpływ na osiągane przez Grupę wyniki będzie miała wartość przychodów ze 
sprzedaży z tytułu najmu po wyjściu największego najemcy oraz sytuacja na rynku transportowo-spedycyjnym. W 
przypadku najmu Zarząd Emitenta podjął już odpowiednie kroki w celu znalezienia najemców na wolne 
powierzchnie produkcyjno-biurowe. Jednocześnie w związku z podpisanym listem intencyjnym, o którym spółka 
informowała w raporcie bieżącym prowadzone są intensywne prace, których uwieńczeniem będzie podpisanie 
umowy o współpracy ze spółką z branży kolejowej.  Pierwsze przychody ze sprzedaży z tego tytułu pojawią się 
już w II połowie br. Jednocześnie w najbliższych miesiącach spółka zależna Zastal Transport będzie skupiała się 
na rozwoju działalności spedycyjnej, co zdaniem Zarządu będzie miało bardzo pozytywny wpływ na wyniki 
osiągane w tym segmencie.   
 

16. Oświadczenia 
 
Zarząd Zastal SA , wedle swojej najlepszej wiedzy oświadcza, że: 
- śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 
porównywalne sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej jak i ich wyniki 
finansowe, 
 
-półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zastal za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 
czerwca 2012 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym 
opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, 
 
Ponadto Zarząd Zastal SA oświadcza, że: 
Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym przeglądu półrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego jest ECA SEREDYŃSKI I PARTNERZY SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie i  został on 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten jak i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu 
spełniali warunki do  
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wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi. 
 
 
Zielona Góra, 31 sierpnia 2012r. 
 
 

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 

  
Mariusz Matusik Wojciech Skiba 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


