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(podmiot uprawniony do badania)

         WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys.  EUR

półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 285 15 753 5 772 3 811

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -162 4 222 -37 1 021

 III. Zysk (strata) brutto -446 -6 573 -102 -1 590

 IV. Zysk (strata) netto -1 752 -6 308 -400 -1 526

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 937 10 906 214 2 638

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -599 -7 414 -137 -1 793

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -1 015 -3 692 -232 -893

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -677 -200 -155 -48

 IX. Aktywa, razem 202 528 135 667 45 764 32 345

 X. Zobowiązania długoterminowe 34 828 12 421 7 870 2 961

 XI. Zobowiązania krótkoterminowe 94 631 13 548 21 383 3 230

 XII. Kapitał własny 73 069 109 698 16 511 26 153

 XIII. Kapitał zakładowy 33 500 33 500 7 570 7 987

 XIV. Liczba akcj i (w szt.) 33 499 539 33 499 539 33 499 539 33 499 539

 XV. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 -0,19 -0,01 -0,05

 XVI. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 2,18 3,48 0,49 0,83

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 221 2 758 735 667

 XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 131 -894 -258 -216

 XIX. Zysk (strata) brutto -85 397 -41 616 -19 495 -10 067

 XX. Zysk (strata) netto -70 520 -34 268 -16 099 -8 289

 XXI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 15 7 584 3 1 834

 XXII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -5 -4 251 -1 -1 028

 XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -97 -3 360 -22 -813

 XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -87 -27 -20 -7

 XXV. Aktywa, razem 112 212 40 463 25 356 9 647

 XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 086 11 524 18 548 2 747
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 XXVII. Zobowiązania długoterminowe 825 1 116 186 266

 XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 342 9 788 17 928 2 334

 XXIX. Kapitał własny 30 126 28 939 6 807 6 899

 XXX. Kapitał zakładowy 33 500 33 500 7 570 7 987

 XXXI. Liczba akcj i (w szt.) 33 499539 33 499 539 33 499 539 33 499 539

 XXXII. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) -2,11 -1,02 -0,48 -0,25

 XXXIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 0,90 0,86 0,20 0,21

Pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku 
przeliczono wg. kursu z dn. 30 czerwca 2016 roku czyli 4,4255 zł. Pozycje skonsolidowanego i jednostkowego 
sprawozdania z calkowitych dochodów za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 przeliczono wg. średniej 
arytmetycznej kursów euro, czyli 4,3805 zł.

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

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bi lansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji  finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuacji  finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co 
należy 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

Zastal_30062016_raport z przeglądu JSF.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego 
śródrocznego sprawozdania finansowego spółki Zastal SA

Zastal_30062016_raport z przeglądu SSF.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal

Oswiadczenia Zarzadu - PSr 2016.pdf
Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelnośc i  sporządzenia sprawozdań 
finansowych oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zastal SA 30.06.2016r.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zastal SA

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Zastal.pdf
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej Zastal

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zastal .pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zastal

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-09-09 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik

2016-09-09 Grzegorz Wrona Wiceprezes Zarządu Grzegorz Wrona

2016-09-09 Robert Truszkowski Z-ca Głównego Księgowego Robert Truszkowski
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ZASTAL SA 
 
 
 
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdań finansowych za półrocze roku 2016 
 

Zarząd ZASTAL SA oświadcza, że wedle posiadanej najlepszej wiedzy, półroczne 
sprawozdanie finansowe ZASTAL SA oraz półroczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej ZASTAL i dane porównywalne sporządzone zostały 
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają  
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ZASTAL SA, 
Grupy Kapitałowej ZASTAL oraz wynik finansowy. Półroczne sprawozdania  
z działalności ZASTAL SA i Grupy Kapitałowej ZASTAL zawierają prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki oraz Grupy, w tym opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyka. 
 
 
 
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych 
 

Zarząd ZASTAL SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego 
ZASTAL SA oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej ZASTAL, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot 
ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tych sprawozdań, spełniali warunki 
do wydania bezstronnych i niezależnych raportów z przeglądu sprawozdań 
finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU 

  
Mariusz Matusik Grzegorz Wrona 

 
 
 
 
Zielona Góra, 9 września 2016 r. 
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SRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ 
ZASTAL SA NA DZIEŃ 30.06.2016 R. 

 
 
 

    

   w tys. zł 

 Noty 31.12.2015 30.06.2016 

I. Aktywa trwałe  34 091 32 730 

1. Wartości niematerialne i prawne  22 20 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 2 619 2 441 

3. Należności długoterminowe  - - 

3.1. Od jednostek powiązanych  - - 

3.2. Od pozostałych jednostek  - - 

4. Inwestycje długoterminowe  28 740 28 648 

4.1. Nieruchomości  - - 

4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 2 
a,b 

28 740 28 648 

a) w jednostkach powiązanych  22 279 22 187 

b) w pozostałych jednostkach  6 461 6 461 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  2 710 1 621 

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 3 a 2 710 1 621 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 b - - 

II. Aktywa obrotowe  163 336 79 482 

1. Zapasy  1 018 881 

2. Należności krótkoterminowe  1 677 1 553 

2.1. Od jednostek powiązanych  234 165 

2.2. Od pozostałych jednostek  1 443 1 388 

3. Inwestycje krótkoterminowe  160 119 75 933 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 c 160 119 75 933 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 c 522 1 115 

A k t y w a   r a z e m  197 427 112 212 
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SRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
ZASTAL SA NA DZIEŃ 30.06.2016 R. 

 
 
 

    

   w tys. zł 

 Noty 31.12.2015 30.06.2016 

I. Kapitał własny  100 646 30 126 

1. Kapitał zakładowy 5 33 500 33 500 

2. Kapitał zapasowy  29 678 67 138 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny  0 0 

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych  8 8 

5. Zysk (strata) netto  37 460 -70 520 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  96 781 82 086 

1. Rezerwy na zobowiązania  17 758 1 721 

1.1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 6 a 17 587 1 621 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

 169 97 

a) długoterminowa 6 b 28 28 

b) krótkoterminowa 6 c 141 69 

1.3. Pozostałe rezerwy 6 d 2 3 

a) długoterminowe  - - 

b) krótkoterminowe  2 3 

2. Zobowiązania długoterminowe 7 908 825 

2.1. Wobec pozostałych jednostek  908 825 

3. Zobowiązania krótkoterminowe  77 915 79 342 

3.1. Wobec jednostek powiązanych  8 046 8 751 

3.2. Wobec pozostałych jednostek  69 869 70 591 

4. Rozliczenia międzyokresowe  200 198 

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 200 198 

a) długoterminowe  - - 

b) krótkoterminowe  200 198 

P a s y w a   r a z e m  197 427 112 212 

 

Wartość księgowa  100 646 30 126 

Liczba akcji (w szt.)  33 499 539 33 499 539 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  3,00 0,90 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZASTAL SA 

ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 R. 
 

WYBRANE POZYCJE Od 01.01.2015r.              
do 30.06.2015r. 

Od 01.01.2016r.   
do 30.06.2016r. 

Działalność kontynuowana   
Przychody ze sprzedaży 2 758 3 221 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 3 323 3 742 
Zysk / Stata brutto ze sprzedaży -565 -521 
Pozostałe przychody operacyjne 1 850 261 
Koszty sprzedaży - - 
Koszty ogólnego zarządu 584 670 
Pozostałe koszty operacyjne 1 595 201 
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej -894 -1 131 
Przychody finansowe 238 3 311 
Koszty finansowe 40 960 87 577 
Zysk / Strata przed opodatowaniem -41 616 -85 397 
Podatek dochodowy -7 348 -14 877 
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej -34 268 -70 520 
Działalność zaniechana  
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 

- - 

Zysk / Strata netto -34 268 -70 520 
Inne całkowite dochody 

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
Aktualizacja wyceny 21 - 

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
- - - 
Inne całkowite dochody netto - - 
Całkowite dochody ogółem -34 247 -70 520 
Zysk / Strata netto przypadająca :   
Akcjonariuszom jednostki dominującej -34 268 -70 520 
Udziałowcom mniejszościowym - - 
Całkowity dochód/Strata netto przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej -34 247 -70 520 
Udziałowcom mniejszościowym - - 
Zysk/Strata na jedną akcję (w zł./na jedną akcję) -1,02 -2,11 
Z działalności kontynuowanej:   
Zwykły  -1,02 -2,11 
rozwodniony -1,02 -0,70 
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZASTAL SA ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2016 R. 
         w tys. zł. 

  
Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

Kapitał rezerwowy 
z przeszacowania 
rzeczowych 
aktywów trwałych 

Kapitał rezerwowy 
z przeszacowania 
inwestycji 

Kapitał rezerwowy 
wkład 
komplementariusza 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem 

                    
          
Stan na 01 stycznia 2015r. 33 500 - 0 - - 29 686 63 186 - 63 186 
Strata netto za okres sprawozdawczy           -34 268 -34 268   -34 268 

Przeszacowanie pożyczek 
długoterminowych    21   21  21 

Pozostałe całkowite dochody za okres 
sprawozdawczy          - -   - 
Stan na 30 czerwca 2015r. 33 500 - 0 21 - -4 582 28 939 -  28 939 
          
Stan na 01 stycznia 2015r. 33 500 - 0 - - 29 686 63 186 - 63 186 
Zysk netto za okres sprawozdawczy           37 460 37 460 - 37 460 

Pozostałe całkowite dochody za okres 
sprawozdawczy          - - -  -  
Stan na 31 grudnia 2015r. 33 500  - 0 -  - 67 146 100 646 - 100 646 
  

Stan na 01 stycznia 2016r. 33 500  - 0  - - 67 146 100 646  - 100 646 
 Strata netto za okres sprawozdawczy -          -70 520 -70 520 - -70 520 

Pozostałe całkowite dochody -           - - - - 
Stan na 30 czerwca 2016r. 33 500 - 0 - - -3 374 30 126 - 30 126 
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SRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

  w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -41 616 -85 397 

II. Korekty razem 49 200 85 412 

1. Amortyzacja 190 191 

2. Zysk (Strata) z tytułu różnic kursowych - - 

3. Zysk (Strata) na inwestycjach 38 902 84 218 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 45 9 

5. Zmiana stanu rezerw -25 -72 

6. Zmiana stanu zapasów -64 137 

7. Zmiana stanu należności 5 717 124 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

4 739 1 399 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -309 -594 

10. Inne korekty 5 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda 
pośrednia 

7 584 15 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - 

2. Inne wpływy inwestycyjne 117 - 

3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 2 105 34 

4. Wpływy z tytułu odsetek od pożyczek - - 

5. Nabycie środków trwałych  -61 -39 

6. Nabycie aktywów finansowych -6 405 - 

7. Inne wydatki (udzielone pożyczki) -7 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -4 251 -5 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

1. Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

2. Wpływy z tytułu otrzymanych pożyczek 277 83 

3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  -402 -165 

4. Odsetki zapłacone -113 -15 

5. Inne wydatki finansowe - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -3 360 -97 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A +/- B +/- C) -27 -87 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -27 -87 

F. Środki pieniężne na początek okresu 60 88 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 33 1 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SRÓDROCZNEGO 
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Zastal SA  za okres od 01.01.2016 r. do 
30.06.2016 r  sporządzonego wg MSR. 
              

Objaśnienia  
 
Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów wg MSR: 
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne : 
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na różnicę między wartością bilansową w wartością godziwą tworzy się 
odpis aktualizujący odnoszony na rachunek zysków i strat. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i ujmuje według 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po początkowym ujęciu wartość rzeczowych aktywów trwałych ( nie 
dotyczy to gruntów) wykazuję się w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszoną o zakumulowaną 
amortyzację oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego są wykazywane w bilansie na równi z pozostałymi 
składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu wg takich samych zasad. Wartości niematerialne nabyte w 
oddzielnej transakcji wycenia się wg. cen nabycia lub kosztu wytworzenia . Po ujęciu początkowym wartości 
niematerialne są wykazywane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości.  
b) Leasingi na dzień rozpoczęcia leasingu ujmuje się w bilansie jako aktywa i zobowiązania w  kwotach równych 
wartości godziwej przedmiotu leasingu. 
c) Zapasy są wycenione według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub ceny   
sprzedaży netto.  
d) Należności wycenia się w kwocie wymagalności z zachowaniem zasady ostrożności.  
e) Aktywa finansowe 
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, 
Grupa klasyfikuje z podziałem na: 
pożyczki i należności, aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w rachunku 
zysków i strat lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku zysków i strat 
prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu 
dostaw i usług, które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.   
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości.  
f) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których 
uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub 
wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej. 
g) Pożyczki i kredyty bankowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych wpływów, 
pomniejszonych o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej cenie nabycia przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 
h) Koszty finansowania zewnętrznego- koszty pożyczek i kredytów , w tym różnice kursowe powstałe w wyniku 
zaciągnięcia pożyczek i kredytów w walucie obcej, zgodnie z podejściem wzorcowym MSR 23.  
i) Rezerwy wycenia się w  uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Koszty dotyczące danej rezerwy 
wykazywane są w rachunku zysków i strat. 
j) Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na : odprawy emerytalne zgodnie z Zakładowym  
  Układem Zbiorowym Pracy oraz niewykorzystane urlopy. 
k) Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny.  
l) Podatek dochodowy- obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od 
osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące 
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zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i 
ustalonego dochodu do opodatkowania.  
 
Zysk/ strata na jeden udział – zysk/strata na jeden udział jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany 
okres przysługującego udziałowcom przez średnią ważoną ilości udziałów występujących w danym okresie. 
 
       Segmenty operacyjne – spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów  
operacyjnych z tytułu rodzaju działalności i kryterium obszaru geograficznego. W sprawozdaniu finansowym nie 
zamieszcza informacji na temat segmentów operacyjnych. 
Sprzedaż jest generowana wyłącznie z działalności produkcyjnej i jest to jedyny segment operacyjny. 

 
Nowe oraz zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania w UE przed 1 stycznia 2016 r. i 
obowiązujące w UE od 2016 r. obejmują: 

 

 

 
Nowe oraz zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania i obowiązujące w UE od 1 stycznia 
2016 r. obejmują: 

 

Standard Opis zmian Data obowiązywania 
w Unii Europejskiej 

Coroczne poprawki 
do MSSF (cykl 2010-
2012) 

Zestaw poprawek dotyczących: 
- MSSF 2 – kwestia warunków nabycia uprawnień; 
- MSSF 3 – wyjaśnienie obowiązku uiszczenia zapłaty warunkowej; 
- MSSF 8 – kwestia prezentacji segmentów operacyjnych; 
- MSSF 13 – wyjaśnienie dotyczące braku dyskonta; 
- MSR 16 / MSR 38 – kwestia ujęcia wartości bilansowej brutto i 
amortyzacji w modelu wartości przeszacowanej, 
- MSR 24 - definicja kadry zarządzającej. 
 

 
 
 

1 stycznia 2016 

MSR 19 
Świadczenia 
pracownicze 
 

Zmiana dotyczy ujęcia świadczeń wnoszonych przez pracowników lub 
osoby trzecie przy ujmowaniu programów określonych świadczeń. 
 

1 stycznia 
2016 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

 
MSSF 14 
Regulacyjne 
rozliczenia 
międzyokresowe 
 

 
Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji 
odroczonych. 
Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z 
wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów 
leasingu, ubezpieczeniowych i instrumentów finansowych). 

 
    1 stycznia 2016 

 
Zmiany do MSSF 11 
Wspólne 
porozumienia 
umowne 

 
Dodatkowe wytyczne związanie z wykazywaniem nabycia udziału we 
wspólnej działalności. 

 
    1 stycznia 2016 

 
Zmiany do MSR 
16 i  MSR 41 

 
Zasady rachunkowości dla roślin produkcyjnych. 

 
    1 stycznia 2016 
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Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię 
Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2016 roku: 
 

 
Zmiany do MSR 16 i 
MSR 38 

 
Doprecyzowanie standardów, iż nie można opierać metody amortyzacji 
na przychodach, które są  generowane przez wykorzystanie danego 
aktywa. 

 
    1 stycznia 2016 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

 
Zmiany do MSR 27 
Jednostkowe 
sprawozdania 
finansowe 

 
Zastosowania metody praw własności w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych. 
 

 
    1 stycznia 2016 

 
Zmiany do MSR 1 
Prezentacja 
sprawozdań 
finansowych 

 
Zmiany dotyczące wymaganych ujawnień w sprawozdaniach 
finansowych. 

 
    1 stycznia 2016 

 
Coroczne poprawki 
do MSSF (cykl 2012-
2014) 

 
Zestaw poprawek dotyczących: 
MSSF 5 – zmiany dotyczące metody sprzedaży; 
MSSF 7 – regulacje dotyczące umów usługowych oraz zastosowanie 
standardu w śródrocznych sprawozdaniach finansowych; 
MSR 19 – ustalenie stóp dyskonta dla obowiązków z tytułu 
świadczeń po okresie zatrudnienia; 
MSR 34 – dodatkowe wytyczne dotyczące ujawnień w sprawozdaniach 

 
   1 stycznia 2016 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

 
Zmiany do MSSF 10 i  
MSR 28 

 
Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez 
inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. 

  
Pierwotnie 1 

stycznia 2016. Do 
dnia dzisiejszego 
niezatwierdzone 

przez UE 
 
Zmiany do MSSF 10, 
MSSF 12 i MSR 28 

 
Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek 
inwestycyjnych w konsolidacji. 

 
  Pierwotnie 1 

stycznia 2016. Do 
dnia dzisiejszego 
niezatwierdzone 

przez UE 
 
Zmiany do MSR 7 
Sprawozdanie z 
przepływów 
pieniężnych 

 
Inicjatywa dot. ujawniania informacji 

 
   1 stycznia 2017 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 
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Spółka zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF 
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz nieobowiązujące na dzień 
sprawozdawczy zgodnie z datą ich wejścia w życie. 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółka nie dokonała zmiany sposobu dokonywania szacunków, 
które miałyby istotny wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe. 

 
 

I.  Informacje ogólne 
 

1. ZASTAL S.A.  Zielona Góra ul. Sulechowska 4a . 
2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to produkcja wyrobów metalowych. 

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

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku, a porównywalne dane 
finansowe od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku oraz na dzień 31.12.2015 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 należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem 
finansowym rocznym za 2015 rok. 

7. Sprawozdanie sporządzone za okres pierwszego półrocza prezentuje dane wg MSR. Pierwszym pełnym 
sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej było sprawozdanie za rok 2013. 

8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.  
Spółka okres sprawozdawczy zamknęła stratą  na działalności operacyjnej na poziomie 1.131 tys. zł. 
Zobowiązania krótkoterminowe w pierwszym półroczu wzrosły o kwotę 1.428 tys. zł., na co wpływ miało 
między innymi zwiększanie potencjału produkcyjnego oraz uruchomienie nowej linii produktowej. 

Wydatki na nowe uruchomienia oraz rozbudowa mocy produkcyjnych powodowało czasowe 
ograniczenia w terminowym regulowaniu zobowiązań, w tym publicznoprawnych. 
 

 
Zmiany do MSR 12 
Podatek odroczony 

 
Rozpoznawanie aktywów z tytułu podatku odroczonego od 
niezrealizowanych strat 

 
 1 stycznia 2017 

 
MSSF 9 Instrumenty 
finansowe (wraz z 
aktualizacjami) 

 
Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie aktualnie obowiązujących 
kategorii instrumentów finansowych dwoma kategoriami: wycenianych 
wg zamortyzowanego kosztu i w wartości godziwej. Zmiany w 
rachunkowości zabezpieczeń. 

 
1 stycznia 2018 

 
MSSF 15 Przychody z 
umów z klientami 

 
MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów. 

 
 1 stycznia 2018 

 
MSSF 16 Leasing 

 
Standard wprowadza rozróżnienie pomiędzy umową leasingu a 
umową o świadczenie usług. 

 
 1 stycznia 2019 

 
Zmiany do MSSF 2 
Klasyfikacja i wycena 
transakcji płatności 
na bazie akcji 

 
Standard reguluje kwestie klasyfikacji i wyceny transakcji płatności 
na bazie akcji 

 
 1 stycznia 2019 
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Spółka w latach poprzednich dokonała całkowitej zmiany głównych źródeł przychodów. Efektem 
dokonanych zmian jest stale rosnąca wartość osiąganych przychodów ze sprzedaży związanej z 
działalnością produkcyjną i usługową. Wprowadzane są coraz bardziej zaawansowane technologicznie 
wyroby, które umacniają pozycję spółki na rynku konstrukcji metalowych a także otwierają dostęp do 
nowych rynków. 

Prowadzone w I półroczu 2016 roku wydatki inwestycyjne na rozwój nowej linii produktowej dla klientów 
zagranicznych, zwłaszcza dotyczące zbiorników ciśnieniowych, dadzą w dalszym toku działalności 
spółki wymierne korzyści pozwalające na poprawę wszystkich wskaźników działalności spółki oraz 
poprawę zdolności do generowania wolnych przepływów pieniężnych. Wobec znaczącej ilości zamówień 
z tym związanych spółka podjęła już działania mające na celu zabezpieczenia dostaw materiałowych do 
wyżej opisanej produkcji w drugim półroczu. 

 Spółka będąc częścią Grupy Kapitałowej może korzystać także z wolnych środków finansowych innych 
podmiotów wchodzących w skład tej samej Grupy. W 2015 roku nastąpiło w spółce warunkowe 
podwyższenie kapitału o kwotę 67 mln zł. Emisja warrantów zamiennych na akcje zapewni spółce środki 
jakie będzie mogła m.in. wykorzystać w swojej działalności operacyjnej. 
Powyższe powoduje, że na dzień publikacji Zarząd nie widzi zagrożenia w kontynuacji działalności przez 
spółkę 

9. Pozostałe informacje ogólne zawarto w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Zastal SA na dzień 30 czerwca 2016 roku. 

10. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6-ciu miesięcy zakończony 30 
czerwca 2016 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 09.09.2016 roku. 

11. Spółka sporządziła również skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2016 
roku, które zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 09.09.2015 roku. 

12. Zastal SA będący jednostką dominującą w GK Zastal w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym prezentuje wszystkie aktywa i zobowiązania za okresy porównywalne w wartościach jakie 
zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za te okresy. Przychody spółki w 
zasadniczej części nie podlegają żadnej sezonowości. 

13. Spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjnie i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu 
rodzaju działalności i kryterium obszaru geograficznego. W sprawozdaniu finansowym nie zamieszcza 
informacji na temat segmentów operacyjnych. 
Sprzedaż jest generowana wyłącznie z działalności produkcyjnej i jest to jedyny segment operacyjny. 

 
 

II.  Istotne zasady rachunkowości 
 

1. Spółka nie dokonywała zmian zasad księgowości stosowanych w okresie sprawozdawczym od 
01.01.2016 do 30.06.2016 roku.  

2. 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  
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1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
 

Nota 1 
 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 
- grunty  

 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii 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 01.01.2015 - - 4 002 242 23 2 - 4 269 

- zwiększenie zakup, przemieszczenia - - 71 - 3 6 - 80 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż, przemieszczenia - - - - - - - - 

b) wartość brutto na 31.12.2014 - - 4 073 242 26 8 - 4 349 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2015 - - 1 201 130 20 - - 1 351 

- naliczenie roczne - - 357 21 1 - - 379 

- likwidacja , sprzedaż - - - - - - - - 

- korekty - - - - - - - - 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2015 - - 1 558 151 21 - - 1 730 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2015 - - - - - - - - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 31.12.2015 - - - - - - - - 

g ) wartość netto na 31.12.2015 - - 2 515 91 5 8 - 2 619 
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 - grunty  
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii 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 01.01.2016 - - 4 073 242 26 8 - 4 349 

- zwiększenie zakup - - 11 - - - - 11 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż - - 3 - - - - 3 

- przemieszczenia - - - - - - - - 

b) wartość brutto na 30.06.2016 - - 4 081 242 26 8 - 4 357 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2015 - - 1 558 151 21 - - 1 730 

- naliczenie roczne - - 179 10 0 - - 189 

- likwidacja , sprzedaż - - 3 - - - - 3 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 30.06.2016 - - 1 734 161 21 - - 1 916 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2016 - - - - - - - - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 30.06.2016 - - - - - - - - 

g ) wartość netto na 30.06.2016 - - 2 347 81 5 8 - 2 441 

 

Wartość bilansowa środków trwałych w leasingu wynosi 1.667 tys. zł. 

Na dzień 30.06.2016r. nie było ograniczeń dotyczących prawa własności rzeczowych środków trwałych, poza środkami znajdującymi się w leasingu. 
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2. AKTYWA FINANSOWE 
 
 
 

▪ Długoterminowe aktywa finansowe to udziały i akcje głównie w podmiotach zależnych oraz udzielona pożyczka akcji 
udzielona podmiotowi powiązanemu jak również obligacje długoterminowe podmiotu powiązanego. 

▪ Wszystkie posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych nie są notowane na 
aktywnym regulowanym rynku i nie są przeznaczone do sprzedaży. Udziały i akcje zaliczone są do aktywów trwałych  
wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości a odpis zalicza się do 
kosztów finansowych. 

▪ Zgodnie z umową pożyczki akcji , akcje  zostaną zwrócone w 2024 roku. 

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

 
 
 
 

Nota 2 a 
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) w jednostkach zależnych 22 279 22 187 

- udziały lub akcje 22 279 22 187 

- udzielone pożyczki - - 

b) w jednostkach stowarzyszonych - - 

- udziały lub akcje - - 

- udzielone pożyczki - - 

c) w pozostałych jednostkach 6 461 6 461 

- udziały lub akcje 61 61 

- udzielone pożyczki  - - 

- obligacje 6 400 6 400 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 28 740 28 648 

 
 
Kwotę 6.400 tys.zł. długoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach  stanowią obligacje serii A 
wyemitowane przez podmiot spoza Grupy Kapitałowej Zastal. 
W pierwszym półroczu 2016 roku spółka rozwiązała odpisy na udziały w podmiotach zależnych na kwotę 306 tys. zł. oraz 
utworzyła odpisów na udziały w podmiotach zależnych na kwotę 398 tys. zł. 
 

Nota 2 b 
 

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP  

RODZAJOWYCH) 

  
w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) stan na początek okresu 22 005 28 740 

- udziały i akcje 20 560  22 340 

- pożyczki 1 445 - 

- obligacje - 6 400 

b) zwiększenia (z tytułu) 8 180 306 

- obligacje - zakupiono 6 400 - 

- udziały – zakup, podwyższenie kapitału 1 600 - 

- udziały – korekta odpisu wartości 180 306 

c) zmniejszenia (z tytułu) 1 445 398 

- pożyczki    -  odpis wartości 1 445 - 

- udziały  -  odpis wartości - 398 

- udziały - sprzedaż - - 

d) stan na koniec okresu 28 740 28 648 

- udziały i akcje 22 340 22 248 

- pożyczki - - 

- obligacje 6 400 6 400 
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Nota 2 c 
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) w jednostkach zależnych 159 407 75 457 

- udzielone pożyczki 594 652 

- akcje 158 813 74 805 

b) w jednostkach stowarzyszonych - - 

- udzielone pożyczki - - 

c) w pozostałych jednostkach powiązanych 140 80 

- akcje 140 80 

- udzielone pożyczki - - 

d) w pozostałych jednostkach 484 395 

- akcje 381 289 

- udzielone pożyczki 103 106 

e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 88 1 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 88 1 

- inne środki pieniężne  -  lokaty krótkoterminowe - - 

- inne aktywa pieniężne - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 160 119 75 933 

 
Akcje w podmiotach zależnych utrzymywane jako aktywa finansowe dostępne do obrotu wycenianie w wartości godziwej 
wyceniane przez wynik finansowy w pierwszym półroczu przeszacowano „w dół” na kwotę 84.008 tys. zł.  
 

 
AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 

  

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem Pożyczki i 
należności 

Aktywa wyceniane 
w wartości godziwej 

przez rachunek 
zysków i strat 

przeznaczone do 
obrotu 

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do 
sprzedaży 

Instrumenty 
podchodne 

zabezpieczające 

Poza 
MSR39 

Stan na 31.12.2015             

Aktywa trwałe:               

Należności i pożyczki            

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe     28 740      28 740  

Aktywa obrotowe:             

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 1 461        216  1 677  

Pożyczki 698          698  

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   
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Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe   159 333        159 333  

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty          88 88  

Kategoria aktywów 
finansowych razem 2 159  159 333  28 740  -   304   190 536  

Stan na 30.06.2016             

Aktywa trwałe:               

Należności i pożyczki             

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe     28 648     28 648  

Aktywa obrotowe:             

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 1 268        285 1 553  

Pożyczki 758          758  

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe   75 174        75 174  

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty         1 1 

Kategoria aktywów 
finansowych razem 2 026 75 174  28 648  -   286  106 134  

 
W kategorii należności i zobowiązania „Poza MSR 39” wykazywane są należności i zobowiązania publiczno – prawne oraz 
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 
 
3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – AKTYWA 

 
 

Nota 3 a 
 

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

 w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 1 181 2 710 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 3 224 89 

3. Zwiększenie odniesione na kapitały - - 

4. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 1 695 1 178 

5. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 2 710 1 621 

 
 
 

Nota 3 b 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

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

- remonty rozliczane w czasie - - 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - 

- odsetki dotyczące leasingu - - 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - - 
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Nota 3 c 

 
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 522 1 115 

- prenumeraty 5 1 

- ubezpieczenia 4 4 

- pozostałe usługi, składki, materiały - 3 

- stażowe - 13 

- koszty V emisji akcji 335 335 

- wynagrodzenia - - 

- ZUS - - 

- podatek VAT 102 128 

- koszty budowy prototypów 76 461 

- giełda opłaty - 2 

- opłaty wstępne - 168 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - 

- naliczone odsetki dot. leasingu - - 

- remonty rozliczane w czasie - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 522 1 115 

 
 
 
4. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 
 
 

Nota 4 
 

ODPISY ZMNIEJSZAJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

A. Stan na początek okresu z tytułu:  4 529 7 226 

a) należności krótkoterminowe  13 1 514 

 od pozostałych jednostek  13 1 514 

b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  253 1 629 

- od jednostek powiązanych 192 1 568 

- od pozostałych jednostek  61 61 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  4 263 4 083 

- od jednostek powiązanych  4 256 4 083 

- od pozostałych jednostek  7 - 

B. Zwiększenia ( z tytułu)  2 995 580 

a) należności krótkoterminowe  1 501 181 

- od pozostałych jednostek                                przeterminowane  1 501 181 

b) długoterminowe aktywa finansowe – udziały - 399 

- od jednostek powiązanych - 399 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki 1 494 - 

- od jednostek powiązanych 1 494 - 

- od pozostałych jednostek - - 

C. Zmniejszenia ( z tytułu) 298 306 

a) należności krótkoterminowe  - - 

- od pozostałych jednostek                                 spłata, spisanie  - - 

b) długoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje 180 306 

- od jednostek powiązanych                               korekta odpisu 180 306 

- od pozostałych jednostek - - 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki 118 - 

- od jednostek powiązanych                               spłata 118 - 

D. Stan na koniec okresu z tytułu:  7 226 7 500 

a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  4 083 4 176 

- od jednostek powiązanych  4 083 4 176 
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- od pozostałych jednostek  - - 

b) należności krótkoterminowe  1 514 1 695 

- od pozostałych jednostek  1 514 1 695 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  1 629 1 629 

- od jednostek powiązanych 1 568 1 568 

- od pozostałych jednostek  61 61 

 
 
 
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 99 539 gotówka 17.12.1990 17.12.1990 

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

III na okaziciela zwykłe  7 276 921 7 276 921 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 

V na okaziciela zwykłe  3 000 000 3 000 0000 gotówka 05.11.2014 05.11.2014 

Liczba akcji , razem 33 499 539  

Kapitał zakładowy, razem 33 499 539  

 
Informacja o kapitale zakładowym 
 
Kapitał akcyjny wynosi 33.499.539 zł i dzieli się na 33.499.539 akcji na okaziciela. 
Każda akcja ma nominalną wartość 1 zł., są to akcje zwykłe. 
 
Spółka wyemitowała warranty subskrypcyjne serii A w ilości 66.999.078 szt. uprawniające do objęcia 66.999.078 szt. akcji VI 
emisji. Warranty w całości zostały objęte nieodpłatnie przez inwestorów wybranych przez Zarząd spółki. Terminem wykonania 
praw do objęcia akcji VI emisji wynikającym z warrantów jest dzień 31 grudnia 2022 roku. 
 
Spółka na dzień publikacji nie posiada informacji o akcjonariuszach przekraczających 5% kapitału akcyjnego Zastal SA. 
 
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 

 31.12.2015 30.06.2016 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 5 051 17 587 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 17 484 17 

3. Zwiększenia odniesione na kapitały 253 - 

3. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 4 948 15 983 

4. Zmniejszenia odniesione na kapitały 253 - 

5. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 17 587 1 621 

 
 

Nota 6 b 
 

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

 w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) stan na początek okresu 17 28 

- odprawy emerytalne 17 28 

b) zwiększenia (z tytułu) 11 - 

- odprawy emerytalne 11 - 

c) rozwiązanie i wykorzystanie (z tytułu) - - 

- odprawy emerytalne - - 

d) stan na koniec okresu 28 28 

- odprawy emerytalne 28 28 
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Nota 6 c 
 

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

 w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) stan na początek okresu 69 141 

- zaległe urlopy 69 141 

- odprawy emerytalne - - 

b) zwiększenia (z tytułu) 102 - 

- zaległe urlopy 102 - 

c) wykorzystanie i rozwiązanie (z tytułu) 30 72 

- zaległe urlopy wykorzystane 30 72 

- odprawy emerytalne - - 

d) stan na koniec okresu 141 69 

- niewykorzystane urlopy 141 69 

- odprawy emerytalne - - 

 
 

Nota 6 d 
 

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

 31.12.2015 30.06.2016 

I Rezerwy długoterminowe   

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

b) zwiększenia - - 

c) zmniejszenia - - 

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

- dot. poręczeń - - 

II Rezerwy krótkoterminowe - - 

a) stan na początek okresu (z tytułu) 3 2 

- dot. VAT należny 3 2 

b) zwiększenia (z tytułu) 2 3 

- dot. VAT należny 2 3 

c) zmniejszenia (z tytułu) 3 2 

- dot. VAT należny 3 2 

d) stan na koniec okresu (z tytułu) 2 3 

- dot. VAT należny 2 3 

III Razem pozostałe rezerwy 2 3 

 
 
 
7. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE 

 
 

Nota 7 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) wobec pozostałych jednostek 908 825 

- umowy leasingu finansowego 908 825 

Zobowiązania długoterminowe, razem 908 825 

 
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

1. Z  tytułu dostaw i usług 1 766 2 303 

- w tym wobec jednostek powiązanych 603 1 117 

2. z tytułu emisji obligacji - - 
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3. zobowiązania leasingowe 311 311 

4. z tytułu podatków, ubezpieczeń, ceł i innych świadczeń 499 1 202 

5. z tytułu wynagrodzeń 12 42 

6. pozostałe zobowiązania  75 327 75 484 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 77 915 79 342 

 
Spółka posiada znaczące stany zobowiązań z tytułu zakupionych akcji spółek CSY SA i RSY SA na kwotę 67,5 mln. Spółka 
wyemitowała warranty zamienne na akcje VI emisji w ilości 67 mln szt. Zapłata za objęte akcje nastąpi z podwyższenia kapitału. 
W okresie pierwszego półrocza znacząco wzrosły zobowiązania publicznoprawne. 
 
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 
  

  
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ Poza MSR39   

Stan na 31.12.2015             

Zobowiązania długoterminowe:               
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 

dłużne            

Leasing finansowy     908      908  

Pochodne instrumenty finansowe           -   

Pozostałe zobowiązania           -   

Zobowiązania krótkoterminowe:             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 75 781       511  76 292  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne     1 312      1 312 

Leasing finansowy     311      311  

Pochodne instrumenty finansowe           -   
Kategoria zobowiązań finansowych 

razem  75 781   -   2 531  -   511   78 823  

Stan na 30.06.2016             

Zobowiązania długoterminowe:               
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 

dłużne           -   

Leasing finansowy     825     825   

Pochodne instrumenty finansowe           -   

Pozostałe zobowiązania           -   

Zobowiązania krótkoterminowe:            - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 76 337      1 244  77 581  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne      1 450     1 450  

Leasing finansowy     311      311 

Pochodne instrumenty finansowe           -   
Kategoria zobowiązań finansowych 

razem 76 337   -   2 586  -   1 244   80 167  
 
Opis tabeli 
ZWG-O zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 
ZWG- W zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy 
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej. 
ZZK zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, 
IPZ instrumenty pochodne zabezpieczające 
Poza MSR 39 instrumenty poza zakresem MSR 39 
 
WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Klasa instrumentu finansowego 

31.12.2015 30.06.2016 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:         

Pożyczki 698 698 758 758  

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 1 461 1 461 1 553  1 553  

Pochodne instrumenty finansowe       

Papiery dłużne 6 400 6 400  6 400 6 400  

Akcje spółek notowanych 159 333 159 333 75 174  75 174  
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Udziały, akcje spółek nienotowanych 22 340 22 340  22 248 22 248  

Jednostki funduszy inwestycyjnych       

Pozostałe klasy pozostałych aktywów 
finansowych     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 88 88 1  1  

Zobowiązania:         

Kredyty w rachunku kredytowym       

Kredyty w rachunku bieżącym       

Pożyczki 1 312 1 312  1 450 1 450 

Dłużne papiery wartościowe - -  - - 

Leasing finansowy 1 219 1 219 1 136  1 136  

Pochodne instrumenty finansowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 76 292 76 292 77 581  77 581  

 
Aktywa finansowe według poziomów wyceny na 30.06.2016 
Aktywa finansowe – Poziom wyceny 1- dotyczy wszystkich aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu z 
tego: 
Notowane na aktywnych rynkach regulowanych – 75 174  tys. zł 
 
 
 
 
8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – PASYWA 

 
 

Nota 8 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów - - 

krótkoterminowe (wg tytułów) - - 

- przychody przyszłych okresów  - - 

- otrzymane dotacje 48 46 

- pobrane zaliczki 152 152 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 200 198 

 
 
IV. Noty objaśniające do wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów. 
 
 

1. KOSZTY RODZAJOWE 
 

Nota 9 
 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

a) amortyzacja 190 191 

b) zużycie materiałów i energii 1 666 1 558 

c) usługi obce 627 778 

d) podatki i opłaty 8 13 

e) wynagrodzenia 1 222 1 883 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 231 374 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 25 31 

Koszty według rodzaju, razem 3 969 4 828 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -62 -416 

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

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -584 -670 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 323 3 742 

 
 

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
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Nota 10 a 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

- usługi marketingowe i administracyjne 258 258 

- udziały objęte za aport 1 590 - 

- pozostałe 2 3 

- usługi reklamowe - - 

Inne przychody operacyjne, razem 1 850 261 

 
 
 

Nota 10 b 
 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

- odszkodowania, kary, rekompensata rent, opłaty skarbowe 5 19 

- pozostałe - 0 

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 182 

- wartość składników majątku wnoszonego aportem 1 590 - 

- refakturowanie usług - 0 

Inne koszty operacyjne, razem 1 595 201 

 
 
 

3. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 

Nota 11 a 
 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 61 60 

- od jednostek powiązanych, w tym: 61 60 

- od jednostek zależnych 23 60 

- od jednostek stowarzyszonych 38 - 

- od pozostałych jednostek - - 

b) pozostałe odsetki - - 

- od jednostek powiązanych, w tym: - - 

    - od jednostek stowarzyszonych - - 

- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 

- od należności - - 

- od lokat bankowych 0 0 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 61 60 

 
 

Nota 11 b 
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

a) od kredytów i pożyczek 17 54 

- dla  jednostek powiązanych 17 54 

b) pozostałe odsetki 76 18 

- dla innych jednostek, w tym: 76 18 

- od leasingu 17 14 

- od zobowiązań 7 4 

    - od obligacji 52 - 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 93 72 

 
Nota 11 c 

 
 PRZYCHODY FINANSOWE   w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 
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Aktualizacja wartości inwestycji 155 3 249 

Inne przy 22 2 

 
Nota 11 d 

 
 KOSZTY FINANSOWE   w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

Strata ze zbycia inwestycji - 2 967 

Aktualizacja wartości inwestycji  40 642 84 500 

Inne  225 38 

 
 
 
 
4.  PODATEK DOCHODOWY. 

 
Nota 12 

 
  w tys. zł. 

 30.06.2015 30.06.2016 

Podatek bieżący: 

 

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy 

 

 

0 

 

 

0 

Podatek dochodowy bieżący 0 0 

Podatek odroczony: 

 

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 

-7 348 -14 877 

Podatek odroczony -7 348 -14 877 

Podatek dochodowy razem -7 348 -14 877 

 
 
V. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych. 
 

1. Zmiana stanu należności w tys. zł. 

a) według bilansu 124 

b) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 124 

 

2. Zmiana stanu zobowiązań w tys. zł. 

a) według bilansu 1 344 

b) zmiana  stanu zobowiązań  

 - leasing spłata kapiału 165 

 - dotyczących pożyczek  -137 

 - zobowiązania z tyt. zakupu śr.trwałych 27 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 1 399 

 
 
 

3. 
Wykaz elementów składających się na pozycję A II 3 "Odsetki i udziały  
w zyskach" w rachunku przepływów pieniężnych: 

w tys. zł. 

– naliczone odsetki do otrzymanych pożyczek 54 

– naliczone ale nie zapłacone odsetki od pożyczek -60 

- Odsetki dot.leasingów (działalność finansowa) 15 

Ogółem  A II 3 9 
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6. 
Pozycja A II 2 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" rachunku przepływów 
pieniężnych: 

w tys. zł. 

– Strata na sprzedaży aktywów fiannsowych 2 966 

– Korekta aktualizacji wartości 81 160 

- Aktualizacja wartości udziałów 92 

Ogółem  A II 2 84 218 

 
 
VI.  Zobowiązania warunkowe 
 
 
  w tys. zł. 

 31.12.2015 30.06.2016 

1. Zobowiązania warunkowe - - 

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) - - 

- weksel In blanco - - 

- hipoteka umowna kaucyjna - - 

2. Inne (z tytułu) - - 

- wartość gruntów wieczyście użytkowanych - - 

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 - - 
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VII.  Transakcje z jednostkami powiązanymi 
 
1. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 30.06.2016 roku. 

 
w tys. zł. 

Lp.  
Zastal 

Transport  
Sp. z o.o. 

Zastal 
Wagony 
Sp. z o.o. 

Landex 
Sp. z o.o. 

 
Landex 

Sp. z o.o. 
SKA 

Landex Bis    
Sp. z o.o. 

Landex Bis 
Sp.  z o.o. 

S.K.A. 

 
Monitex  

Sp. z o.o. 

 
Centromax 

S.A. 
Drawex  

Sp. z o.o. 

1. Należności krótkoterminowe - 4 5 69 2 76 5 2 1 
2. Pożyczki krótkoterminowe   

i  naliczone odsetki 
- - - 

 
610 

- - 
 
1 

- 
- 

Razem aktywa - 4 5 679 2 76 6 2 1 
 

w tys. zł. 

Lp.  Montag 
Sp. z o.o. Razem 

1. Należności krótkoterminowe - 164 
2. Pożyczki krótkoterminowe   

i  naliczone odsetki 
6 617 

Razem aktywa 6 781 
w tys. zł. 

Lp.  

Zastal 
Transport 

Sp.  
z o.o. 

Zastal  
Wagony  

Sp. z o.o. 

Landex  
Sp. z o.o. 

 
Landex  

Sp. z o.o.  
S.K.A. 

 

 
Landex 

Bis 
Sp. z 
o.o. 

Landex 
Bis 

Sp. z o.o. 
S.K.A. 

 
Glob  
Sp. z 
o.o. 

 
Drawex 

Sp. z 
o.o. 

 
CSY 
S.A. 

 
Monitex 

Sp.z 
o.o. 

 
Asas 
Sp. z 
o.o. 

 
Razem 

1. Zobowiązania  
krótkoterminowe 

2 706 
 
5 

 
- 

 
654 

 
- 3 308 

 
260 

 
5 

 
358 

 
5 

 
- 

 
7 301 

2. 
Pożyczki krótkoterminowe   
i  naliczone odsetki 

18  - 
 

108 
 
- 318 

 
- 

 
632 

 
- 

 
- 

 
374 

 
1 450 

3. Rozliczenia 
międzyokresowe 

152 - - 
 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
152 

Razem pasywa 2 876 5 - 762 - 3 626 260 637 358 5 374 8 903 
 

w tys. zł. 
w tys. zł. 

Lp.  
Zastal 

Transport Sp. z 
o.o. 

Landex BIS 
Sp. z o.o. 

S.K.A. 

Landex 
sp. z o.o. 

S.K.A. 

Drawex  
sp. z o.o. 

 
CSY  
S.A. 

 
ASAS 

Sp. z o.o. 

1. Przychody – netto sprzedaż 0 0 11 - 
  

2. Przychody – odsetki od pożyczek i 
nieterminowych zapłat  

- - 23 - 
  

3. Przychody wycena akcji    -    
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4. Przychody – sprzedaż udziałów i akcji - - - -   
5. Koszty – wartość zakupu udziałów i akcji - - - -   
6. Koszty – odpis wartości udziałów - - - -   
7. Koszty  ods.od pożyczek  12 4 24  15 
8. Koszty przeszacowanie akcji   - -   
9. Pozostałe przychody operacyjne – usługi 

reklamowe, market., refaktury 
 - 258 - 

  

10. Koszty – usługi, materiały, BHP, itp 125 170  - 265  
11. Koszty – usł. reklamy - - - -   
 Razem wynik -125 -182 288 -24 -265 -15 

 

Lp.  
Glob 

 Sp. z o.o. Razem 

1. Przychody – netto sprzedaż - 11 

2. Przychody – odsetki od pożyczek i 
nieterminowych zapłat oraz 
rozwiąż.odpisy na pożyczki 

- 23 

3. Przychody wycena akcji  - - 
4. Przychody – sprzedaż udziałów i akcji - - 
5. Koszty – wartość zakupu udziałów i akcji - - 
6. Koszty – odpis wartości udziałów - - 
7. Koszty  ods.od pożyczek - 55 
8. Koszty przeszacowanie akcji  - 
9. Pozostałe przychody operacyjne – usługi 

reklamowe, market., refaktury 
 258 

10. Koszty – usługi, materiały, BHP, itp 44 604 
11. Koszty – usł. reklamy -  
 Razem wynik -44 -367 
 
 
 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za pierwsze półrocze roku 2016 (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 09.09.2016 roku. 
 
 
Zielona Góra, dn. 09.09.2016 r. 
 
 

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO           WICEPREZES ZARZĄDU     PREZES ZARZĄDU 

   
Robert Truszkowski Grzegorz Wrona     Mariusz Matusik 
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30.06.2015r. 31.12.2015r. 30.06.2016r.

A
1 Rzeczowe aktywa trwałe 66 269 72 331 74 493
2 Nieruchomości inwestycyjne 31 31 31
3 Wartości niematerialne 106 54 185 54 172
4 Należności długoterminowe - - -
5 Pozostałe aktywa finansowe 17 249 17 712 18 682
6 Podatek odroczony 3 239 3 783 2 677
7 Rozliczenia międzyokresowe - - -

Razem aktywa trwałe 86 894 148 042 150 055
B

1 Zapasy 1 142 4 901 5 314
2 Należności z tyt.dostaw i uług oraz pozostałe należności 44 221 44 769 24 044
3 Rozliczenia międzyokresowe 1 062 1 089 1 846
4 Udzielone pożyczki 127 129 167
5 Pozostałe aktywa finansowe 2 059 1 836 20 596
6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 162 1 183 506

Razem aktywa obrotowe 48 773 53 907 52 473
C 1 - - -

AKTYWA  RAZEM 135 667 201 949 202 528
PASYWA

A
1 Kapitał podstawowy 33 501 33 500 33 500
2 Kapitał z aktualizacji wyceny 32 688 32 667 32 667  
3 Nadwyżka ze sprzedaż akcji - -
4 Zyski zatrzymane 49 817 49 817 7 582
5 Zysk/Strata netto -6 308 -42 235 -1 799
6 Wartość udziałów niekontrolujących - 1 072 1 119

Kapitał własny razem 109 698 74 821 73 069
B

1 Rezerwy 179 23 961 23 961
2 Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 10 943 4 435 4 446
3 Zobowiązania z tyt.leasingu finansowego 1 278 1 794 3 802
4 - 1 710 1 595
5 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.wartościowych - - -
6 Rozliczenia międzyokresowe 21 897 820
7 Inne zobowiązania - 504 204

Zobowiązania długoterminowe razem 12 421 33 301 34 828
C

1 12 920 90 451 91 175

2 401 924 1 142
3 Kredyty i pożyczki - 1 513 1 456
4 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.wartościowych - - -
5 Rezerwy 74 175 97
6 Rozliczenia międzyokresowe 153 764 761

Zobowiązania krótkoterminowe razem 13 548 93 827 94 631
Zobowiązania razem 25 969 127 128 129 459
PASYWA RAZEM 135 667 201 949 202 528

Wartość księgowa 116 614 74 821 73 069
Liczba akcji w sztukach 33 499 539 33 499 539 33 466 539
Wartość księgowa na jedną sztukę ( w zł.) 3,48 2,23 2,18

Zielona Góra dnia 09.09.2016r.

Z-ca Głównego Księgowego   WICEPREZES  ZARZĄDU        PREZES ZARZĄDU

    Robert Truszkowski        Grzegorz Wrona          Mariusz  Matusik
…………………………………………………. ………………………………………………………..
(nazwisko i podpis os.sporządzającej) (nazwisko i imię kierownika jednostki)

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Aktywa obrotowe krótkoterminowe

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży

Kapitał własny (przypisany do jednostki dominującej

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2016r.

AKTYWA
 

Wybrane pozycje bilansu 
w tys. zł.

Aktywa trwałe( długoterminowe)
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układ kalkulacyjny w tys. zł.
Rok 2015 Rok 2016

Wybrane pozycje od 01.01.2015r. od 01.01.2016r.
do 30.06.2015r. do 30.06.2016r.

Przychody ze sprzedaży 15 753 25 285
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 15 990 22 294
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży -237 2 991
Pozostałe przychody operacyjne 7 656 396
Koszty sprzedaży 83 583
Koszty ogólnego zarządu 845 2 532
Pozostałe koszty operacyjne 2 269 434
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej 4 222 -162
Przychody finansowe 38 122 3 033
Koszty finansowe 48 917 3 317
Zysk/  Strata przed opodatkowaniem -6 573 -446
Podatek dochodowy -265 1 306
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -6 308 -1 752

Zysk/ Strata netto z działalności zaniechanej
-6 308 -1 752

- -
- -

22 -

- -

- -
22 0

-6 286 -1 752

Akcjonariuszom jednostki dominującej -6 308 -1 799
47

Całkowity dochód /Strata netto przypadający 
Akcjonariuszom jednostki dominującej -6 286 -1 799

47
-0,19 -0,05

-0,19 -0,05
-0,19 -0,02

-0,19 -0,05

-0,19 -0,05
-0,19 -0,02

Zielona Góra 09.09.2016r.

Z-ca Głównego Księgowego                           WICEPREZES ZARZĄDU      PREZES ZARZĄDU

    Robert Truszkowski  Grzegorz Wrona       Mariusz Matusik
………………………………………….. ………………………………………………
(Data, nazwisko i podpis os.sporządzającej)       (Nazwisko i imię kieronika jednostki)

zwykły
rozwodniony

Zysk/Strata na jedną akcję ( w zł./na jedną akcję)
z działalności kontynuowanej:
zwykły
rozwodniony

Zysk/Strata na jedną akcję ( w zł./na jedną akcję) od 
całkowitych dochodów
z działalności kontynuowanej:

-
Inne całkowite dochody netto
Całkowite dochody ogółem
Zysk/Strata  netto przypadająca :

Udziałowcom mniejszościowym

Udziałowcom mniejszościowym

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek 
stowarzyszonych/zmiana procentowa udziałów 
Korekty konsolidacyjne

Korekty dotyczące roku ubiegłego

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów                                                                                                                                 
za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Działalność kontynuowana

Działalność zaniechana

Zysk/Strata netto 
Inne całkowite dochody
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w tys. zł.

Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
mniejszości

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
rzeczowych aktywów 
trwałych

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
inwestycji

Kapitał rezerwowy 
wkład 
komplementariusza

Zyski 
zatrzymane

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem

Stan na 01 stycznia 2015r. 33 500 - 32 667 - - 49 817 115 984 - 115 984
Strata netto okresu 
sprawozdawczego -6 308 -6 308 -6 308

Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy 21 1 22 22
Stan na 30 czerwca 2015r. 33 500 - 32 667 21 - 43 510 109 698 109 698

Stan na 01 stycznia 2015r. 33 500 - 32 667 - - 49 817 115 984 - 115 984
Strata netto okresu 
sprawozdawczego -1 703 -42 235 -42 235 -1 703 -43 938
Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy - - -
Kapitały przypadające udziałom 
niekontrolującym 2 775 - - 2 775 2 775
Stan na 31 grudnia 2015r. 33 500 1 072 32 667 - - 7 582 73 749 1 072 74 821

Stan na 01 stycznia 2016r. 33 500 1 072 32 667 - - 7 582 73 749 1 072 74 821
Strata/Zysk netto okresu 
sprawozdawczego 47 -1 799 -1 799 47 -1 752

Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy 0 - 0
Stan na 30 czerwca 2016r. 33 500 1 119 32 667 - - 5 783 71 950 1 119 73 069

Zielona Góra dnia 09.09.2016r.

Z-ca Głównego Księgowego

   Robert Truszkowski

…………………………………………. ………………………………………………………..
(nazwisko i podpis os. sporządzającej) (nazwisko i imię kierownika jednostki)

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2016R.

WICEPREZES ZARZĄDU

    Grzegorz Wrona

PREZES ZARZĄDU

Marisz Matusik
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30.06.2016 30.06.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działaalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -446 -6 573
  II. Korekty razem: 1 383 17 479
   1. Amortyzacja 1 170 761
   2. Zysk (strata) na inwestycjach 85 10 711
   3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   78 60
   4. Zmiana stanu rezerw -78 -31
   5. Zmiana stanu zapasów -413 -66
   6. Zmiana stanu należności 861 7 413
   7.Zmiana stanu zobowiązań  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 726 -765
   8.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -837 -609
  9.Zapłacony/zwrócony  podatek dochodowy -209 0
  10.Inne korekty 5
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 937 10 906
B. Przepływy środków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej
   1.Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 79 11 140
   2. Inne wpływy inwestycyjne - 118
   3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 34 10 849
   4. Wpływy spłata odsetek od pożyczek - -
   5. Nabycie środków  trwałych -674 -925
   6. Nabycie aktywów finansowych -38 -28 508
   7. Inne wydatki inwestycyjne - -88
  III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -599 -7 414
C. Przepływy środków pienieżnych z działalności finansowej  
  1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału - -
  2. Wpływy kredyty i pożyczki 252 -
  3. Inne wplywy finansowe - -
  4. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -728 -450
  5. Odsetki zapłacone -115 -122
  6. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek -424 0
  7. Wykup dłużnych papieerów wartościowych - -3 120
  8. Inne wydatki finansowe - -
  I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 015 -3 692
D.Zwiększ/zmniejsz.netto środ.pieniężnych i ich ekwiwalentów -677 -200

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  1 183 362
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu      506 162

Sporządzono, Zielona Góra dnia  09.09.2016r,

Z-ca Głównego Księgowego                       WICEPREZES ZARZĄDU       PRZEZES ZARZĄDU

   Robert Truszkowski                                         Grzegorz Wrona          Mariusz Matusik
…………………………………………………                         ……………………………………………………
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZASTAL ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, OBEJMUJĄCE OKRES OD 01.01.2016R. DO 30.06.2016R. 

 
I. Informacje ogólne. 
Grupa Kapitałowa Zastal składa się ze spółki dominującej Zastal SA oraz 22 spółek zależnych. W skład Grupy 
wchodzą : Zastal Transport Sp. z o.o., Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo 
akcyjna, Landex sp.  z o.o., Zastal Wagony sp.  z o.o., Landex Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowo- akcyjna, Landex  Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Glob spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Centromax Spółka Akcyjna, Monitex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Drawex 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Montag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Omega SPV1 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Alfa SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Beta SPV1 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Delta SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Vega SPV1 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PPHU ADA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ZCE spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, CSY Spółka Akcyjna, RSY Spółka Akcyjna, Asas spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Rodex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Spółka dominująca w CSY S.A. posiada 94% udziałów w RSY S.A. 96%, w Montag sp. z o.o. posiada 68% 
udziałów , w pozostałych spółkach ujętych w konsolidacji bezpośrednio bądź poprzez podmioty w pełni zależne 
spółka dominująca posiada całość udziałów. 
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres 
sprawozdawczy, co jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 
Spółki powiązane zajmują się usługami transportowo-spedycyjnymi, serwisem samochodów ciężarowych, 
produkcją metalową, zarządzaniem nieruchomościami, produkcją części samochodowych jak i handlem 
maszynami rolniczymi. 
Podstawą działania spółki dominującej w Grupie jest postanowienie sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział 
Gospodarczy z dnia 17/12/1990r o wpisie do rejestru handlowego Dział B nr rejestru 777 oraz statut spółki 
sporządzony w formie aktu notarialnego dnia 15/11/1990 r. Jednostka dominująca wpisana jest do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 67681 w dniu 25/10/2002r. Jednostka dominująca posiada numer statystyczny 
Regon 006104350. 
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów 
zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej był następujący: 
Zarząd: 
Mariusz Matusik   - Prezes Zarządu 
Grzegorz Wrona    - Wiceprezes Zarządu 
 
Rada Nadzorcza: 
Joanna Tobolska   - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Aneta Niedziela   - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Dariusz Stodolny   - Członek Rady Nadzorczej 
Włodzimierz Starosta  - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Elżbieta Szymańska  - Członek Rady Nadzorczej 
Członkowie Rady zostali powołani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu 30 
czerwca 2015r. 

 
Do dnia publikacji raportu półrocznego spółka nie otrzymała żadnej informacji o akcjonariuszu posiadającym 
powyżej 5% kapitału jednostki dominującej. 
 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest 
walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały 
wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 



  

 
 
II. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 1.Oświadczenie o zgodności. 

        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. 
 

 2.Status zatwierdzenia Standardów w UE. 
 

Zmiany w standardach rachunkowości 
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz 
nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 
2016 r.: 
 
Nowe oraz zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania w UE przed 1 stycznia 2016 r. i 
obowiązujące w UE od 2016 r. obejmują: 

 

 

 
Nowe oraz zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania i obowiązujące w UE od 1 stycznia 
2016 r. obejmują: 
 
 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

Coroczne poprawki 
do MSSF (cykl 2010-
2012) 

Zestaw poprawek dotyczących: 
- MSSF 2 – kwestia warunków nabycia uprawnień; 
- MSSF 3 – wyjaśnienie obowiązku uiszczenia zapłaty warunkowej; 
- MSSF 8 – kwestia prezentacji segmentów operacyjnych; 
- MSSF 13 – wyjaśnienie dotyczące braku dyskonta; 
- MSR 16 / MSR 38 – kwestia ujęcia wartości bilansowej brutto i 
amortyzacji w modelu wartości przeszacowanej, 
- MSR 24 - definicja kadry zarządzającej. 
 

 
 
 

1 stycznia 2016 

MSR 19 
Świadczenia 
pracownicze 
 

Zmiana dotyczy ujęcia świadczeń wnoszonych przez pracowników lub 
osoby trzecie przy ujmowaniu programów określonych świadczeń. 
 

1 stycznia 2016 



  

 
 

 
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez 
Unię Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2016 roku: 

 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

 
MSSF 14 
Regulacyjne 
rozliczenia 
międzyokresowe 
 

 
Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji 
odroczonych. 
Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z 
wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów 
leasingu, ubezpieczeniowych i instrumentów finansowych). 

 
    1 stycznia 2016 

 
Zmiany do MSSF 11 
Wspólne 
porozumienia 
umowne 

 
Dodatkowe wytyczne związanie z wykazywaniem nabycia udziału we 
wspólnej działalności. 

 
    1 stycznia 2016 

 
Zmiany do MSR 
16 i  MSR 41 

 
Zasady rachunkowości dla roślin produkcyjnych. 

 
    1 stycznia 2016 

 
Zmiany do MSR 16 i 
MSR 38 

 
Doprecyzowanie standardów, iż nie można opierać metody amortyzacji 
na przychodach, które są  generowane przez wykorzystanie danego 
aktywa. 

 
    1 stycznia 2016 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

 
Zmiany do MSR 27 
Jednostkowe 
sprawozdania 
finansowe 

 
Zastosowania metody praw własności w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych. 
 

 
    1 stycznia 2016 

 
Zmiany do MSR 1 
Prezentacja 
sprawozdań 
finansowych 

 
Zmiany dotyczące wymaganych ujawnień w sprawozdaniach 
finansowych. 

 
    1 stycznia 2016 

 
Coroczne poprawki 
do MSSF (cykl 2012-
2014) 

 
Zestaw poprawek dotyczących: 
MSSF 5 – zmiany dotyczące metody sprzedaży; 
MSSF 7 – regulacje dotyczące umów usługowych oraz zastosowanie 
standardu w śródrocznych sprawozdaniach finansowych; 
MSR 19 – ustalenie stóp dyskonta dla obowiązków z tytułu 
świadczeń po okresie zatrudnienia; 
MSR 34 – dodatkowe wytyczne dotyczące ujawnień w sprawozdaniach 

 
   1 stycznia 2016 



  

 
Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF 
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz nieobowiązujące na dzień 
sprawozdawczy zgodnie z datą ich wejścia w życie. 
 
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 2015. 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych, a 
wszystkie wartości o ile nie wykazano inaczej, podawane są w tys. zł. 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

 
Zmiany do MSSF 10 i  
MSR 28 

 
Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez 
inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. 

  
Pierwotnie 1 

stycznia 2016. Do 
dnia dzisiejszego 
niezatwierdzone 

przez UE 
 
Zmiany do MSSF 10, 
MSSF 12 i MSR 28 

 
Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek 
inwestycyjnych w konsolidacji. 

 
  Pierwotnie 1 

stycznia 2016. Do 
dnia dzisiejszego 
niezatwierdzone 

przez UE 
 
Zmiany do MSR 7 
Sprawozdanie z 
przepływów 
pieniężnych 

 
Inicjatywa dot. ujawniania informacji 

 
   1 stycznia 2017 

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

 
Zmiany do MSR 12 
Podatek odroczony 

 
Rozpoznawanie aktywów z tytułu podatku odroczonego od 
niezrealizowanych strat 

 
 1 stycznia 2017 

 
MSSF 9 Instrumenty 
finansowe (wraz z 
aktualizacjami) 

 
Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie aktualnie obowiązujących 
kategorii instrumentów finansowych dwoma kategoriami: wycenianych 
wg zamortyzowanego kosztu i w wartości godziwej. Zmiany w 
rachunkowości zabezpieczeń. 

 
1 stycznia 2018 

 
MSSF 15 Przychody z 
umów z klientami 

 
MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów. 

 
 1 stycznia 2018 

 
MSSF 16 Leasing 

 
Standard wprowadza rozróżnienie pomiędzy umową leasingu a 
umową o świadczenie usług. 

 
 1 stycznia 2019 

 
Zmiany do MSSF 2 
Klasyfikacja i wycena 
transakcji płatności 
na bazie akcji 

 
Standard reguluje kwestie klasyfikacji i wyceny transakcji płatności 
na bazie akcji 

 
 1 stycznia 2019 



  

 
Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego są spójne z zasadami jakie zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego za 
rok  obrotowy 2015.  
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2016 roku  powinno być czytane łącznie ze 
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na 31 grudnia 2015 r. 
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Pomimo 
odnotowanej straty na działalności operacyjnej w kwocie 162 tys. zł. oraz wysokiego salda zobowiązań 
krótkoterminowych w ocenie Zarządu Grupy nie ma zagrożenia kontynuowania działalności w okresie kolejnych 
12 miesięcy.  W związku z dalszym rozwojem działalności produkcyjnej oraz znaczącym wzrostem zamówień 
nastąpiło pewne opóźnienie w terminowym realizowaniu zobowiązań, w tym zobowiązań publicznoprawnych . 
Sytuacja ta wynika z dużego zaangażowania Zarządu Grupy w rozwój produkcji w branży metalowej, czego 
wymierne efekty będzie widać w następnych okresach. 
Grupa w  poprzednich okresach dokonała dywersyfikacji osiąganych przychodów poza przychodami z najmu, 
działalności serwisu i  transportu rozszerzono zakres działalności Grupy na produkcję metalową, spedycję, 
produkcję części motoryzacyjnych jak i działalność typowo handlową. Efektem dokonanych zmian jest stale 
rosnąca wartość sprzedaży i mimo  pojawiających się trudności, w niektórych segmentach działalności wyniki 
uzyskiwane przez pozostałe segmenty  Grupy skutecznie znoszą ryzyko finansowej kontynuacji działalności 
przez Grupę. W poprzednim roku przeprowadzono w Grupie zmiany struktury kapitałowej utworzono odpisy na 
aktywa finansowe oraz utworzono rezerwy na udzielone poręczenia przez Grupę. 
W okresie sprawozdawczym Grupa nie miała problemów z zawarciem umów finansowych, poprzez które 
pozyskano maszyny produkcyjne czy dodatkowe finansowanie w postaci kredytu obrotowego. W Grupie w 2015 
roku nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału o kwotę 67 mln zł, zostały objęte warranty zamienne na 
akcje. Jednocześnie  
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 09 września 2016r. 

 
 
III. Stosowane zasady rachunkowości 
 
Obecnie Grupa koncentruje się na sześciu rodzajach działalności. Głównym kryterium wyodrębnienia segmentów 
operacyjnych jest rodzaj prowadzonej działalności. Ze względu na charakter świadczonych usług Grupa 
rozpoznaje sześć segmentów działalności tj. segment najmu zajmujący się wynajmem powierzchni 
produkcyjnych, magazynowych i biurowych. Działalność tego segmentu umiejscowiona jest na terenie miasta 
Zielona Góra. Segment serwisu samochodów ciężarowych zajmujących się naprawami oraz remontami 
samochodów ciężarowych, głównie marki Man. Działalność tego segmentu prowadzona jest na terenie miasta 
Nowa Sól. Segment  spedycji, który świadczy usługi przewozów głównie w transporcie międzynarodowym. 
Segment produkcji konstrukcji metalowych, zajmujący się produkcją różnego rodzaju elementów metalowych na 
zlecenie oraz produkcja części samochodowych jak i handel maszynami rolniczymi. 
 
Jednostki Grupy Kapitałowej Zastal poza jednostką dominującą 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. 
 
Konsolidacja 
  
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy. W przypadkach gdy jest to konieczne, w 



  

sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad 
rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 
  
Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 
 
Udziały niedające kontroli wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i reprezentują tę część 
dochodów całkowitych oraz aktywów netto spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż spółki Grupy 
Kapitałowej. Grupa alokuje dochody całkowite spółek zależnych pomiędzy akcjonariuszy Spółki dominującej oraz 
podmioty niekontrolujące na podstawie ich udziału we własności.  
   
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka dominująca nie sprawuje kontroli, ale na które 
wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej.  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało po raz pierwszy zgodnie z zasadami MSSF za 
rok obrachunkowy 2005. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zastal S.A. i wszystkich jej jednostek zależnych zostało sporządzone 
metodą pełną zgodnie z MSSF. 
 
Wszelkie zyski i straty na transakcjach przeprowadzanych między jednostkami w Grupie a podmiotami 
stowarzyszonymi podlegają wyłączeniu do poziomu posiadanego udziału. 
 
W sprawozdaniach finansowych Grupy transakcje w walucie obcej zostały przeliczone wg kursu obowiązującego 
na dzień dokonania transakcji.  
 
Podstawowy wzór sprawozdania oparto na segmentach operacyjnych, 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 zasobów do danego segmentu 
i oceniające jego wyniki finansowe. 
 
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 w 
koszcie 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. 
 
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.  
 
Nieruchomości inwestycyjne. 
Nieruchomości inwestycyjne wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia a przy 
początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji 
 
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.  
 
Aktywa finansowe 
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, 
Grupa klasyfikuje z podziałem na: 



  

pożyczki i należności, 
aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
  
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmują aktywa 
klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  
Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na 
podstawie bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny, 
jeżeli aktywny rynek nie istnieje. 
  
Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane 
są w rachunku zysków i strat.  
 
 
 
Zobowiązania finansowe 
Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących 
pozycjach bilansu: 
kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
leasing finansowy, 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 
pochodne instrumenty finansowe. 
 
Zapasy 
Zapasy są wycenione według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 14 do 60 dni, są ujmowane 
według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności.   
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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. 
Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na:                                                                                             
a) 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.            



  

b)Niewykorzystane urlopy, dla wszystkich pracowników, którzy nie wykorzystali urlopu do końca okresu 
sprawozdawczego.  
 
Wielkości tworzonych rezerw są wielkościami szacunkowymi, które  uaktualnia się na każdy dzień bilansowy. 
Rezerwy wykazywane są w rachunku zysków i strat.  
 
 
Grupa w latach poprzednich dokonała dywersyfikacji głównych źródeł osiąganych przychodów, poza  
przychodami z tytułu najmu powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych, serwisu samochodów 
ciężarowych oraz transportu rozszerzono działalność na produkcję metalową, produkcję części motoryzacyjnych 
czy działalność typowo handlową polegającą na sprzedaży maszyn rolniczych. Efektem dokonanych zmian jest 
stale rosnąca wartość osiąganych przychodów ze sprzedaży związanej z działalnością produkcyjną i usługową. 
Dzięki różnorodności prowadzonych działalności Grupy, pojawiające się trudności, w niektórych segmentach są 
skutecznie eliminowane przez dobre wyniki pozostałych segmentów w ten sposób ograniczane jest m.in. ryzyko 
kontynuacji działalności Grupy.  
W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie miała problemów z zawarciem umów finansowych, poprzez które 
sfinansowane zostało pozyskanie maszyn i urządzeń do produkcji jak i dodatkowe środki w postaci kredytu 
obrotowego.  
W wyniku przeprowadzonej w zeszłym roku porządkowania struktury Grupa odpisała aktywa finansowe, których 
nastąpiła znaczna utrata wartości jak i utworzyła rezerwy na udzielone poręczenia podmiotom zewnętrznym. W 
Grupie w 2015 roku nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału o kwotę 67 mln zł, zostały objęte warranty 
zamienne na akcje. 
 
 
IV. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Nota nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe. 
 

1.1 Cena nabycia lub wartość godziwa na 30.06.2016r. 
                                                                                                                                                                          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 
01.01.2015r.  

73.719 9.930 2 83.651 

2.Zwiększenia z 
tytułu : 
- inwestycje leasing 
- zakup 
- inwestycje 

961 
 
 

15 
946 

8.695 
 

193 
546 

7.956 

6 
 

 
6 

 

9.662 
 

193 
567 

8.902 
3.Zmniejszenia z 
tytułu:  
- sprzedaż 
- likwidacja 
- korekty 

5.162 
 

5.099 
36 
27 

810 
 

776 
34 

 

0 
 

- 
- 
- 

5.972 
 

5.875 
70 
27 

Stan na 
31.12.2015r.  

69.518 17.815 8 87.341 

1.Zwiększenia z 
tytułu: 
-zakup 
-inwestycje leasing 

- 
 

- 
- 

3.340 
 

384 
2.956 

1 
 

1 
- 

3.341 
 

385 
2.956 

2.Zmniejszenia z - 539 - 539 



  

tytułu: 
-sprzedaż 
-likwidacja 

 
- 

 
503 
36 

 
- 

 

 
503 
36 

Stan na 
30.06.2016r. 

69.518 20.616 9 90.143 

Skumulowana amortyzacja i utrata wartości. 
1.2 Skumulowana amortyzacja na 30.06.2015r.                                                                                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 01.01.2015r. 7.701 4.459 0 12.160 
2.Zwiększenia z tytułu : 
- naliczenie w roku 
- inwestycje 

678 
670 

8 

3.183 
875 

2.308 

- 
- 

3.861 
1.545 
2.316 

3.Zmniejszenia z tytułu:  
- sprzedaż 
- likwidacja 

721 
721 

- 

290 
282 

8 

- 
 

- 

1.011 
1.003 

8 
Stan na 31.12.2015r  7.658 7.352 - 15.010 
1.Zwiększenia z tytułu: 
-naliczenia 

296 
296 

860 
860 

- 1.156 
1.156 

2.Zmniejszenia z tytułu: 
-sprzedaż  
- likwidacja 

- 
- 
- 

516 
491 
25 

- 
- 
- 

516 
491 
25 

Stan na 30.06.2016r. 7.954 7.696 - 15.650 
 
Wartość bilansowa ( netto) 
                                                                                                                                               w tys. zł. 

Wartość bilansowa na 31.12.2015r. 
Wartość netto  61.860 10.463 8 72.331 
 Wartość bilansowa na 30.06.2016r. 
Wartość brutto 69.518 20.616 9 90.143 
Skumulowana 
amortyzacja 

7.954 7.696 - 15.650 

Wartość netto 61.564 12.920 9 74.493 
 
01.01.2004r. był dla Grupy dniem przejścia na MSSF, podjęto decyzję o wycenie gruntów w wartości godziwej, a 
wycenę oparto na ostatnich cenach rynkowych tj. wartości godziwej uzyskanej w transakcjach, których 
przedmiotem były sprzedawane grunty przez jednostkę dominującą.  
Budynki, budowle oraz sprzęt komputerowy na dzień przejścia na MSSF czyli 01.01.2004r. został wyceniony 
według wartości godziwej, która z tym dniem stała się wartością księgową netto. 
Na dzień 30.06.2016 roku wszystkie środki trwałe bez gruntów i środków trwałych w leasingu zostały wycenione 
po koszcie historycznym, pomniejszonym o skumulowaną amortyzację. Wartość rzeczowych aktywów trwałych 
na dzień bilansowy wynosi 74.493 tys. zł. w tym wartość gruntów wyceniona jest wg wartości godziwej i wynosi 
40.657 tys. zł.  Ostatniego przeszacowana gruntów będących w posiadaniu Grupy dokonano z końcem 2009 
roku. W pierwszej połowie 2016 roku Grupa nie dokonywała przeszacowania posiadanych gruntów, uznając iż 
wartość określona na koniec 2009 roku pozostaje wartością aktualną. 
Nota nr 1a Wartości niematerialne. 
                                                                                                                                                                                    w tys. zł. 

ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 
 Programy komputerowe, 

licencje 
Wartość firmy Wartości niematerialne  

razem 
Stan na 01.01.2015r. 165 47 212 



  

wartość brutto 
Zwiększenia w 2015r. z 
tytułu: 
- zakupu  
- inwestycje 

60 
 

57 
3 

54.044 
 
 

54.044 

54.104 
 

57 
54.047 

Zmniejszenia w 2015r. 
z tytułu: 
- likwidacja 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

- 
Stan na 31.12.2015r. 
wartość brutto 

225 54.091 54.316 

Zwiększenia 1 - 1 
zmniejszenia - - - 
Stan na 30.06.2016r. 
wartość brutto 

226 54.091 54.317 

 
 Skumulowana amortyzacja. 

                                                                                                                                                                                      w tys. zł. 

ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 
 Programy komputerowe Wartości niematerialne   

Razem 
Stan na 01.01.2015r.  105 105 
Zwiększenia z tytułu: 
- naliczenie w roku 
- inwestycje 

26 
23 
3 

26 
23 
3 

Zmniejszenia z tytułu: 
- likwidacja 

- 
- 

- 
- 

Stan na 31.12.2015r.  131 131 
Zwiększenia z tytułu: 
- naliczenie w roku 

 
14 

 
14 

Zmniejszenia  - - 
Stan na 30.06.2016r. 145 145 
 
                                                                                                                                                                                      w tys. zł. 

ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 
Na dzień 30.06.2016. Programy komputerowe, 

licencje 
Wartość firmy Wartości niematerialne  

razem 
Wartość bilansowa netto 
na 01.01.2016r. 

94 54.091 54.185 

Zwiększenia - - - 
Zmniejszenia 13 - 13 
Wartość bilansowa netto 
na 30.06.2016r. 

81 54.091 54.172 

 
W wyniku włączenie z końcem ubiegłego roku w struktury Grupy Kapitałowej Zastal nowych podmiotów powstała 
znacząca wartość firmy. 
Kierownictwo Grupy pomimo znacznej przeceny na rynku regulowanym na koniec okresu sprawozdawczego akcji 
podmiotów włączonych do Grupy, zdecydowało o nieprzeprowadzaniu testów na utratę wartości. Kierownictwo 
uznało iż kurs zamknięcia na dzień 30 czerwca br., ze względu na niewielką płynność papieru nie dopowiada 
rzeczywistej wartości, i nie jest wystarczającą przesłanką do dokonywania testu na utratę wartości. Zarząd 
dokona przeprowadzenia testu na utratę wartości w terminie zgodnym z MSR36 . 
 
 
 
 



  

Nota nr 2 Nieruchomości inwestycyjne. 
 
Wartość nieruchomości w cenie nabycia wynosi 31 tys. zł. Są to grunty rolne położone na terenie Gminy 
Braniewo o powierzchni 3,44 hektara. 
Wartość na 30.06.2016r.   31 tys. zł. 
 
Z tytułu posiadania nieruchomości inwestycyjnej Grupa nie ponosi istotnych kosztów ani nie ma znaczących 
przychodów. 
 
Nota nr 3 Zapasy. 
 

 30.06.2016r 31.12.2015r 
1. Materiały 1 528 1 043 
-wartość odpisów materiałów 318 318 
2. Produkcja w toku (wg.kosztu wytworzenia) 1 603 1 405 
3. Produkty gotowe 1 173 1 164 
4. Towary 1 010 1 289 
Zapasy wartość bilansowa 5 314 4 901 
 
Kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień 30.06.2016 roku, jak i na dzień 31.12.2015 roku 
wynosi 318 tys. zł.. Produkcja w toku to zlecenia warsztatowe naprawy samochodów w segmencie serwisu oraz 
niezakończone zlecenia w segmencie produkcji metalowej oraz segmencie produkcji części samochodowych. 
 
Nota nr 4 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. 
 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności    w tys. zł 
 

 30.06.2016r 31.12.2015r 
Należności  od jednostek powiązanych 414 342 
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych 
jednostek 

9 262 9 901 

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych 

173 264 

Należności dochodzone na drodze sądowej - - 
Pozostałe należności ( w tym) 14 195 34 262 
- część długoterminowa - - 
Razem wartość bilansowa ( w tym) 24 044 44 769 
-należności długoterminowe - - 
-należności krótkoterminowe 24 044 44 769 
 
 
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych  w tys. zł 
                                                                                                                                                      
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość 

należności krótkoterminowych 30.06.2016r 31.12.2015r 

Stan na początek okresu 3 340 1 194 
a) zwiększenia z tytułu: 233 2 268 
- dostaw i usług do 12 miesięcy 233 141 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- pozostałe należności - 2 127 
b) wykorzystanie (z tytułu) - - 
- dostaw i usług do 12 miesięcy - - 
- dochodzone na drodze sądowej - - 



  

- pozostałe należności - - 
c) rozwiązanie (z tytułu) - 122 
- dostaw i usług do 12 miesięcy  26 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- pozostałe należności - 96 
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

3 573 3 340 

 
 
Nota nr  5 
Krótkoterminowe aktywa finansowe. 
 

Krótkoterminowe aktywa finansowe – akcje 30.06.2016 r 
Stan na 01.01.2016r. 1 836 
Zwiekszenia: - 
a) zakup akcji - 
Zmniejszenia: 178 
a) sprzedaż akcji 60 
b) przeszacowanie  118 
Stan na 30.06.2016r. 1 658 
Krótkoterminowe aktywa finansowe – pozostałe  
- obligacje 18.900 
- pozostałe krótkoterminowe aktywa finan. 38 
Krótkoterminowe aktywa finansowe – razem 20 596 
 
 
 
 
Nota nr 6 
 
Aktywa finansowe, zobowiązania finansowe. 
Aktywa finansowe w podziale na kategorie instrumentów finansowych wg. MSR 39         w tys. zł. 
 Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

PiN AWG-O AWG-W IUTW ADS IPZ Poza 
MSR 
39 

Stan na 30.06.2016 
Aktywa trwałe:         
Należności i pożyczki  - - - - - -  

Pochodne instrumenty 
finansowe 

- - - - - - - - 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe 

- - - - 18 682 - - 18 682 

Aktywa Obrotowe: -        
Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
należności 

9 657 - - - - - 14 387 24 044 

Pożyczki 167 - - - - - - 167 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

- - - - - - - - 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

- 1 658 - - 18 900 - 38 20 596 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

- - - - - - 506 506 

Kategorie aktywów 
finansowych razem 

9 824 1 658 - - 37 582 - 14 931 63 995 

Stan na 31.12.2015 
Aktywa trwałe:         



  

Należności i pożyczki - - - - - - - - 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

- - - - - - - - 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe 

- - - - 17 712 - - 17 712 

Aktywa Obrotowe:         
Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
należności 

10 232 - - - - - 34 537 44 769 

Pożyczki 129 - - - - - - 129 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

- - - - - - - - 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

- 1 836 - - - - - 1 836 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

- - - - - - 1 183 1 183 

Kategorie aktywów 
finansowych razem 

10 361 1 836 - - 17 712 - 35 720 65 629 

 
W kategorii należności i zobowiązania „Poza MSR 39” wykazywane są należności i zobowiązania publiczno – prawne oraz 
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 

 
 
Objaśnienia do tabeli: 
1. Pożyczki i należności (Pin) 
2. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat- przeznaczone do obrotu (AWG-O) 
3. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat- wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w 
wartości godziwej (AWG-W) 
4. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW) 
5.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 
6.Instrumenty pochodne zabezpieczające ( IPZ) 
7.Aktywa poza zakresem MSR 39. 
 
W pozycji pozostałe długoterminowe aktywa finansowe znajdują się obligacje wyemitowane przez Benten Sp. z 
o.o. Invest SKA na łączną kwotę 13.5 mln.zł. W pozycji pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe znajdują się 
obligacje komercyjne na kwotę 18,9 mln zł. 
 
 
 
 
 
 
Zobowiązania  finansowe w podziale na kategorie instrumentów finansowych wg. MSR 39   w tys. zł. 
 Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ 
 

Poza MSR 39 

Stan na 30.06.2016 
Zobowiązania długoterminowe       
Kredyty, pożyczki, inne 
instrumenty dłużne 

  1 595   1 595 

Leasing finansowy   3 802   3 802 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

     - 

Pozostałe zobowiązania   204   204 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

      

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

  87 231  3 944 91 175 

Kredyty pożyczki inne 
instrumenty dłużne 

  1 456   1 456 

Leasing finansowy   1 142   1 142 
Pochodne instrumenty       



  

finansowe 
Kategoria zobowiązań 
finansowych razem 

- - 95 430 - 3 944 99 374 

Stan na 31.12.2015 
Zobowiązania długoterminowe       
Kredyty, pożyczki ,inne 
instrumenty dłużne 

  1 710   1 710 

Leasing finansowy    1 794   1 794 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

      

Pozostałe zobowiązania   504   504 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

      

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

  88 107  2 344 90 451 

Kredyty pożyczki inne 
instrumenty dłużne 

  1 513   1 513 

Leasing finansowy   924   924 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

      

Kategoria zobowiązań 
finansowych razem 

  94 552  2 344 96 896 

 
Objaśnienia do tabeli: 

1. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat-przeznaczone do obroty 
(ZWG-O). 

2. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat- wyznaczone przy 
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (ZWG-W). 

3. Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu (ZZK) 
4. Instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 
5. Zobowiązania poza zakresem MSR 39 

 
 
Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych.                                                             w tys. zł. 
Klasa instrumentu finansowego 30.06.2016 31.12.2015 

Wartość godziwa Wartość  bilansowa Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa 
Pożyczki 167 167 129 129 
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 24 044 24 044 44 769 44 769 
Pochodne instrumenty finansowe  - - - 
Papiery dłużne 37 508 37 508 17 638 17 638 
Akcje spółek notowanych 1 658 1 658 1 836 1 836 
Udziały, akcje spółek nienotowanych 74 74 74 74 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 506 506 1 183 1 183 
Zobowiązania: 
Kredyty 3 051 3 051 3 223 3 223 
Pożyczki  - - - - 
Dłużne papiery wartościowe - - - - 
Leasing finansowy 4 944 4 944 2 718 2 718 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe  

91 175 91 175 90 451 90 451 

 
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ WG POZIOMÓW WYCENY 
POZIOM 1  w tys.zł. 

Klasa instrumentu finansowego   
notowane na 

GPW 
notowane na 

NC ……….. 
Razem 
wartość 
godziwa 

Stan na 30.06.2016           

Aktywa:           

Akcje spółek notowanych    1 658   1 658  

Udziały, akcje spółek nienotowanych         -   



  

Jednostki funduszy inwestycyjnych         -   

Instrumenty pochodne handlowe         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające         -   

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej         -   

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych         -   

Aktywa razem   -  1 658  -   1 658 

Zobowiązania:           

Instrumenty pochodne handlowe (-)         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)         -   

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Zobowiązania razem (-)   -   -   -   -   

Wartość godziwa netto   -  1 658 -   1 658  

Stan na 31.12.2015           

Aktywa:           

Akcje spółek notowanych    1 836  1 836 

Udziały, akcje spółek nienotowanych         -   

Jednostki funduszy inwestycyjnych         -   

Instrumenty pochodne handlowe         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające         -   

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej         -   

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych         -   

Aktywa razem    1 836  -   1 836  

Zobowiązania:           

Instrumenty pochodne handlowe (-)         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)         -   

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Zobowiązania razem (-)   -   -   -   -   

Wartość godziwa netto   -  1 836 -   1 836 
 
 
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z POZIOMU 3 

 w  tys. zł.  

    
Udziały, akcje 

spółek 
nienotowanych 

…. 
Razem 
wartość 

Stan na 30.06.2016         

Saldo na początek okresu   74    74  

Zyski (straty) ujęte w:         

- wyniku finansowym      - 

- innych dochodach całkowitych      - 

udzielenie pożyczek (+)        - 

Zbycie (-)       -   

Zaciągnięcie (+)      -   

Uregulowanie (-)       -   

Przeniesienie do poziomu 3 (+)       -   

Przeniesienie z poziomu 3 (-)       -   

Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) (+/-)       -   

Saldo na koniec okresu   74  -   74 

Stan na 31.12.2015         

Saldo na początek okresu   61    61  

Zyski (straty) ujęte w:         

- wyniku finansowym   13   13 

- innych dochodach całkowitych       

udzielenie pożyczek (+)        

Zbycie (-)                 

Zaciągnięcie (+)        -   

Uregulowanie (-)          



  

Przeniesienie do poziomu 3 (+)       -   

Przeniesienie do notowanych       -   

Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) (+/-)       -   

Saldo na koniec okresu   74 -   74 

 
 
Nota nr 8 
Rezerwy 
 Rezerwy krótkoterminowe                                                                                                                                                                                               
w tys. zł. 

 Rezerwy na 
sprawy 
sądowe i 
sporne 

Rezerwa na 
odszkodow
ania  dla 
Zarządu 

Rezerwa 
na 
odprawy 
emerytalne 

Rezerwa na 
VAT 
należny 

Rezerwa na 
niewykorzy 
stane 
świadczenia 
urlopowe 

Razem 

Saldo na dzień 
01.01.2016 

- - - 5 170 175 

1.Przeniesienie z  
rezerw 
długoterminowych  

- - - - - - 

2..Naliczenie w 
okresie 
sprawozdawczym  

- - - 5 - 5 

3.Wykorzystanie  - - - 5 - 5 
4.Rozwiązanie 
zbędne rezerwy 

- - - - 78 78 

Saldo na dzień 
30.06.2016 

- - - 5 92 97 

 Rezerwy długoterminowe. 
                                                                                                                             w tys. zł. 
 Rezerwy na 

odprawy 
emerytalne 

Rezerwy z 
tytułu 
udzielonych 
poręczeń 

Razem 

Saldo na 01.01.2016r. 262 23 699 23 961 
1.Zwiększenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

- - - 

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

- - - 

4.Rozwiązano jako zbędne - - - 
Saldo na dzień 30.06.2016r. 262 23 699 23 961 
 
Nota nr 9 
 Kredyt bankowy. 
                                                                                                                                                      w tys. zł. 
Saldo na 01.01.2016r. 3 223 
Zaciągnięcie kredytu 271 
Spłaty kredytu 443 
Naliczone odsetki 34 
Spłacone odsetki 34 
Stan na 30.06.2016r. 3.051 
 
 
 
 



  

Nota nr 10 
 Informacja dotycząca segmentów działalności. 
W okresie sprawozdawczy Grupa była podzielona  na sześć segmentów tj. segment najmu- zajmujący się 
najmem powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych, segment zlokalizowany jest na terenie miasta 
Zielona Góra, drugi segment to segment serwisu samochodów ciężarowych, zlokalizowany na terenie miasta 
Nowa Sól oraz trzeci segment świadczący usługi  spedycji, segment produkcji metalowej zlokalizowany na 
terenie miasta Zielona Góra oraz segment produkcji części samochodowych – w oparciu o urządzenia CNC i 
segment handlu, który zajmuje się handlem maszynami rolniczymi. Dwa ostatnie segmenty zlokalizowane są w 
Iławie 
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. 
W poniższych tabelkach przedstawione zostały przychody i zyski oraz dane dotyczące, niektórych aktywów i 
zobowiązań poszczególnych segmentów branżowych Grupy za pierwsze półrocze 2016roku. 
 
Okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2016r                                                                               w tys. zł. 
 

30.06.2016r. 
Produkcja 
metalowa 

Działalność 
najmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność  
spedycyjna 

Produk. 
części  
motory- 
zacyjnych 

Handel 
maszyna- 
mi 

Eliminacje Sprawozd
anie 
skonsolid
o- 
Wane 

Przychody 
1.Przychody ze sprzedaży na 
rzecz klientów zewnętrznych 

 
3 210 

 
2 498 

 
3 801 

 
6 316 

 
8 979 

 
481 

 
- 

 
25 285 

2.Sprzedaż między segmentami 
oraz jedn.stowarzyszonymi 

 
11 

 
215 

 
127 

 
0 

 
266 

 
90 

 
-709 

 
- 

Pozostałe przychody operacyjne 261 62 95 136 173 1 -332 396 
Przychody ogółem 3 482 2 775 4 023 6 452 9 418 572 -1 041 25 681 
 
Wynik na działalności 
operacyjnej segmentu 

 
-1 131 

 
-626 

 
245 

 
106 

 
1 329 

 
-34 

 
-51 

 
-162 

1.Przychody finansowe 3 311 159 2 2 30  0 -471 3 033 
2.Koszty finansowe 87 577 194 11 46 10 688 2 945 -98 144 3 317 
Zysk(Strata) przed 
opodatkowaniem 

 
-85 397 

 
-661 

 
236 

 
62 

 
-9 329 

 
-2 979 

 
97 622 

 
-446 

1.Podatek dochodowy -14 877 6 -5 -4 -1 826 -546 18 558 1 306 
Zysk(Strata) po opodatkowaniu -70 520 -667 241 66 -7 503 -2 433 79 064 -1 752 

 
 
 
 
Bilans                                                                                                                                                            w tys. zł. 
 

30.06.2016r. 
Produkcja 
metalowa 

Działalność 
najmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność  
spedycyjna 

Produk. 
części  
motory- 
zacyjnych 

Handel 
maszyna- 
mi 

Eliminacje Sprawozd
anie 
skonsolid
o- 
wane 

Aktywa  
1. Aktywa segmentu 112 212 141 025 4 071 6 637 34 670 5 972 -102 059 202 528 
Aktywa ogółem 112 212 141 025 4 071 6 637 34 670 5 972 -102 059 202 528 
Pasywa 
1.Kapitał segmentu 30 126 81 491 2 102 2 103 24 733 5 020 -72 506 73 069 

2.Zobowiązania segmentu 82 086 59 534 1 969 4 534 9 937 952 -29 553 129 459 
Pasywa ogółem 112 212 141 025 4 071 6 637 34 670 5 972 -102 059 202 528 

 
Okres sprawozdawczy zakończony  30 czerwca 2015r.                                                                              w tys. zł. 
 

30.06.2015r. 
Produkcja 
metalowa 

Działalność 
najmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność  
transportowa 

Eliminacje Sprawozdanie 
skonsolido- 
Wane 

Przychody 
1.Przychody ze sprzedaży 
na rzecz klientów 
zewnętrznych 

 
2 756 

 
2 326 

 
2 917 

 
7 754 

 
- 

 
15 753 



  

2.Sprzedaż między 
segmentami oraz 
jedn.stowarzyszonymi 

 
2 

 
408 

 
- 

 
130 

 
-540 

 
- 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

 
1 850 

 
6 113 

 
14 

 
49 

 
-370 

 
7 656 

Przychody ogółem 4 608 8 847 2 931 7 933 -910 23 409 
 
Wynik na działalności 
operacyjnej segmentu 

 
-894 

 
5 072 

 
13 

 
81 

 
-50 

 
4 222 

1.Przychody finansowe 238 42 062 26 27 -4 231 38 122 
2.Koszty finansowe 40 960 48 501 22 64 -40 630 48 917 
Zysk(Strata) przed 
opodatkowaniem 

-41 616 -1 367 17 44 36 349 -6 573 

1.Podatek dochodowy -7 348 7 060 15 15 -7 -265 
Zysk(Strata) po 
opodatkowaniu 

-34 268 -8 427 2 29 36 356 - 6 308 

 
 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej.                                                                                                                                                        
w tys. zł. 

 
30.06.2015r. 

Produkcja 
metalowa 

Działalność 
najmu 

Działalność 
serwisowa 

Działalność  
transportowa 

Eliminacje Sprawozdanie 
skonsolido- 
Wane 

Aktywa 
1. Aktywa segmentu 40 463 135 558 3 246 6 348 -49 948 135 667 
Aktywa ogółem 40 463 135 558 3 246 6 348 -49 948 135 667 
Pasywa 
1.Kapitał segmentu 28 939 71 515 1 471 2 285 5 488 109 698 
2.Zobowiązania segmentu 11 524 64 043 1 775 4 063 -55 436 25 969 
Pasywa ogółem 40 463 135 558 3 246 6 348 -49 948 135 667 
 
Nota nr 11 
   
Podatek dochodowy uwzględniony w wyniku  
 30.06.2016r. 31.06.2015 
Podatek dochodowy 
W tym; 

1 306 -265 

Część bieżąca 189 148 
Część odroczona 1 117 -413 
 
 Aktywa z tytułu 

podatku 
odroczonego 

Rezerwy z tytułu 
podatku 
odroczonego 

Stan na 
31.12.2015r. 

3 783 4 435 

Zmiana w okresie 
sprawozdawczym 
odniesiona na wynik 

 
-1 106 

 
11 

Stan na 
30.06.2016r. 

2 677 4 446 

 
 
 
 
 
 



  

Nota nr 12 
 Zobowiązania pozabilansowe. 
 
Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej.                                                                                 
 

                                                                                                       w tys. zł. 
   

Zobowiązania warunkowe 
Pozycje pozabilansowe 30.06.2016 31.12.2015 

1. Zobowiązania warunkowe 3 828 3 828 
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - 
- hipoteka umowna zwykła - - 
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 828 3 828 
- weksle in blanco 323 323 
- hipoteki 3 505 3 505 
 
 
a)weksle in blanco na rzecz innych jednostek: 
-weksel własny in blanco do kwoty 323 tys. zł. na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. zabezpieczenie umowy o 
współpracy -zakup olejów 
b)hipoteki: 
-hipoteka do kwoty 510 tys. zł. na zabezpieczenie roszczeń Krakowskiego Banku Spółdzielczego wynikających z 
umowy kredytu udzielonego spółce „Ciasteczka z Krakowa” S.A. 
- hipoteka łączna do kwoty 1.500 tys. zł. na rzecz Raiffeisen Bank S.A. na zabezpieczenie umowy o limit 
wierzytelności, 
- hipoteka łączna do kwoty 240 tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank SA na zabezpieczenie udzielonego kredytu,  
- hipoteka łączna do kwoty 638 tys. zł. na rzecz Banku BGŻ SA na zabezpieczenie udzielonej pożyczki 
- hipoteka przymusowa do kwoty 617 tys. zł. na rzecz miasta Z.Góra z tytułu zaległości podatkowych. 
 
Istnieją również hipoteki zabezpieczające poręczenia jakich udzieliła Grupa w latach wcześniejszych. Na 
zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń  Grupa utworzyła rezerwy. Rezerwy zostały utworzone do wartości 
nieruchomości zabezpieczającej udzielone poręczenie. 
- hipoteki zabezpieczające emisję obligacji przez Mostostal Wrocław Quntum Ruda Park sp. z o.o. S.K.A., 
zabezpieczenie udzielono do kwoty 76 mln zł. , utworzono rezerwę na kwotę 7.986 tys. zł., 
- hipoteki zabezpieczające emisję obligacji przez PTI S.A. serii B i D do kwoty 12 mln zł. , utworzono rezerwę na 
kwotę 3.211 tys. zł., 
- hipoteka do kwoty 2 mln zł. zabezpieczająca pożyczkę jaką otrzymała spółka De Molen, utworzono rezerwę na 
kwotę 487 tys. zł., 
- hipoteki do kwoty 4,7 mln zł. na zabezpieczenie kredytów udzielonych spółce De Molen, utworzono rezerwę na 
kwotę 5.538 tys. zł., 
- hipoteki do kwoty 12 mln zł. na zabezpieczenie kredytu udzielonego PTI S.A. , utworzono rezerwę na kwotę 
1.209 tys. zł., 
- hipoteki do kwoty 10 mln zł. na zabezpieczenie kredytu udzielonego PTI S.A., utworzono rezerwę na kwotę 
5.266 tys. zł. 
 
Nota nr 12a Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy. 
Zobowiązania prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zabezpieczone na majątku: 
1.weksle in blanco stanowiące dodatkowe zabezpieczenie umów leasingowych do wysokości zobowiązania. 
2. hipoteki : 
a) hipoteka do kwoty 500 tys. zł. na zabezpieczenie zobowiązań handlowych, ustanowiona na rzecz Man Truck & 
Bus Polska, zobowiązania segmentu serwisu samochodowego. 
 
 
 
 
 



  

Nota nr 13 
Zatwierdzenie do publikacji. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok  zakończony 30 czerwca 2016r. (wraz z danymi porównawczymi) 
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 09.09.2016r. 
 
Podpisy członków Zarządu 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
09.09.2016r. Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik 

09.09.2016r.  Grzegorz Wrona Wiceprezes Zarządu Grzegorz Wrona 

 
Podpis osoby, która sporządziła informację dodatkową 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
09.09.2016r. 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: 25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części oraz 
33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych. 
Jednostka dominująca jest spółką świadczącą usługi w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części oraz 
remontu wyrobów metalowych. 

 
Zarząd jednostki dominującej na dzień 30 czerwca 2016 r. 

1. Mariusz Matusik  - Prezes Zarządu 
2. Grzegorz Wrona – Wiceprezes Zarządu 
 

W skład Rady Nadzorczej pełniącej swoje obowiązki do dnia 30 czerwca 2016 r.: 
1. Joanna Tobolska  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
2. Włodzimierz Starosta – Sekretarz Rady Nadzorczej 
3. Dariusz Stodolny – Członek Rady Nadzorczej 
4. Aneta Niedziela – Członek Rady Nadzorczej 
5. Elżbieta Szymańska – Członek Rady Nadzorczej 

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

 
Wykaz jednostek poza podmiotem dominującym , których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym za okres pierwszego półrocza 2016 roku. 

Nazwa i siedziba 
Przedmiot 

działalności wg. 
PKD 

Rejestry 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 

Pełna 

Landex spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
S.K.A. 
65-119 Zielona Góra 
Ul.Sulechowska 4a 

68.20 Z 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

KRS 442506 
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu 
Rejonowego w Zielonej Górze 

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 

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 

Pełna 

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

68.20 Z 
Wynajem i zarzadzanie 

nieruchomościami 

KRS 494906  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  

Poznań – Nowe Miasto 

Pełna 

Landex BIS Sp. z o.o. 
S.K.A 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

68.20 Z 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

KRS 484909  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  

Poznań – Nowe Miasto 

Pełna 
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Glob Sp. z o.o. 
Ul.Dąbrowskiego  
Poznań 

68.10 Z  
Kupno i sprzedaż 

nieruchomości 

KRS 493895  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  

Poznań – Nowe Miasto 

Pełna 

Centromax S.A. 
Ul.Sulechowska 4a  
65-119 Zielona Góra 

62.02 Z 
Doradztwo w zakresie 

informatyki 

KRS 491607  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  

Poznań – Nowe Miasto 

Pełna 

Monitex sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

41,, 
Roboty budowlane 

związane ze wznoszeniem 
budynków 

KRS 531533 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

Drawex sp. z o.o. 
Ul. Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 
Pozostała finansowa 

działalność 

KRS 544224 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

Montag sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 
Pozostała finansowa 

działalność 

KRS 550791 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

Asas sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

68.10 Z 
Kupno i sprzedaż 

nieruchomości 

KRS 552067 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

Omega SPV1 sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 Z 
Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 578224 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna  

Alfa SPV1 sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 Z 
Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 581890 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

Beta SPV1 sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 Z 
Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 577478 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

Vega SPV1 sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 Z 
Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 584218 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

PPHU Ada sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 Z 
Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 601738 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

ZCE sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

64.99 Z 
Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 602093 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 
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CSY SA 
Ul.Grunwaldzka 13 
14-200 Iława 

29.32 Z  
Produkcja pozostałych 

części do pojazdów 

KRS 367655 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Olsztynie 

Pełna 

RSY SA 
Ul.Grunwaldzka 13 
14-200 Iława 

46.61 Z 
Sprzedaż hurtowa maszyn i 

urządzeń rolniczych 

KRS 367579 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Olsztynie 

Pełna 

Rodex sp. z o.o. 
Poznań 

68.10 Z  
Kupno i sprzedaż 

nieruchomości  

KRS 549191 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Poznaniu 

Pełna 

 
 
Główne dziedziny życia gospodarczego w jakich Grupa Kapitałowa prowadziła działalność w pierwszym półroczu 
2016 roku to produkcja, usługi, handel, działalność finansowa. 
Usługi dotyczyły w głównej mierze: 

 dzierżawy obiektów produkcyjno - magazynowych, 
 dzierżawy pomieszczeń biurowych i najem lokali mieszkalnych, 
 spedycji międzynarodowej, 
 serwisu oraz remontów samochodów ciężarowych, 
 produkcja elementów metalowych na zlecenie, w tym głównie kontenerów budowlanych oraz elementów 

do pieców oraz konstrukcji stalowych, 
 remonty wyborów metalowych, 
 produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego, 

Grupa prowadziła również działalność handlową obejmującą obrót towarowy na rynku krajowym w zakresie: 
 części zamiennych do samochodów oraz sprzedaży maszyn rolniczych. 

 
3. Wybrane dane dotyczące wyników finansowych Zastal SA oraz Grupy Kapitałowej Zastal 

 
Wybrane dane dotyczące Zastal SA za okres 01 stycznia - 30 czerwca 2016r.                                   w tys. zł. 
 30.06.2016 30.06.2015 Zmiana % 
1. Przychody ze sprzedaży 3 221 2 758 117% 
2. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 131 -894 127% 
3. Przychody finansowe 3 311 238 1 391% 
4. Koszty finansowe 87 577 40 960 214% 
5. Strata netto -70 520 -34 268 106% 

 
W pierwszym półroczu 2016 roku w podmiocie dominującym podobnie jak w całym roku ubiegłym intensywnie 
rozwijano działalność produkcyjną, poza produkcją na rynek niemiecki  znacząco wzrosła sprzedaż dla klientów 
krajowych. Poza produkcją kontenerów oraz elementów taboru kolejowego rozpoczęto produkcję zbiorników 
paliwowych o różnych pojemnościach. 
Wdrożenie nowych produktów wiązało się z poniesieniem kosztów dotyczących przygotowania produkcji jak i 
opracowania kompletnych dokumentacji. Rozszerzenie oferty produkcyjnej było konieczne ze względu na pewnego 
rodzaju ograniczenie w napływie zamówień z branży taboru kolejowego. Efekt działań  pierwszego półrocza 
zmierzający do wprowadzenia nowych produktów powinien być znacząco widoczny w czwartym kwartale br. 
Napływ nowych zamówień jak i zapytań ofertowych pozwala zakładać, że koniec trzeciego i czwarty kwartał spółka 
powinna mieć wypełniony portfel zamówień. 
 
Mniejsza ilość zamówień w stosunku do możliwości produkcyjnych w pierwszym półroczu jak i wydatki związane z 
przygotowaniem produkcji nowych wyrobów miały znaczący wpływ na finanse spółki tj. na osiągnięty wynik 
finansowy i poziom zobowiązań. 
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 W I półroczu 2016 roku Spółka uzyskała dodatkowe kompetencje związane ze spawaniem. Zastal SA przeszedł 
pomyślnie kolejne audyty certyfikacyjne. Jest to szczególnie pozytywnie odbierane przez podmioty zainteresowane 
współpracą ze spółką nie tylko z branży kolejowej ale ogólnie z branży metalowej. 
 
 Zasadniczy wpływ na wynik okresu sprawozdawczego miały koszty finansowe, które w głównej mierze dotyczą 
przeszacowania aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.  
 
 
Wybrane dane dotyczące Grupy Kapitałowej Zastal za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2016 r. w tys. zł. 
 30.06.2016 30.06.2015 Zmiana % 
1. Przychody ze sprzedaży 25 285 15 753 161% 
2. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -162 4.222 - 
3. Przychody finansowe 3 033 38.122 92% 
4. Koszty finansowe 3 317 48.917 93% 
5. Zysk/Strata netto -1 752 -6.308 72% 

 
Przychody ze sprzedaży jakie uzyskała Grupa w pierwszym półroczu 2016 roku były znacząco wyższe od 
przychodów  pierwszego półrocza 2015 roku.  Wzrost przychodów ze sprzedaży porównując półrocze do półrocza 
wyniósł przeszło 60%, jednakże porównanie to jest zniekształcone o przychody ze sprzedaży dwóch nowych spółek 
jakie z końcem 2015 roku zostały włączone w skład Grupy Kapitałowej.  Podmioty te to CSY SA i RSY SA. 
Wyniki osiągnięte przez CSY SA i RSY SA w okresie pierwszego półrocza 2015 roku.: 
Przychody ze sprzedaży      10.897 tys. zł. 
Zysk z działalności operacyjnej    1.115 tys. zł. 
Przychody finansowe     3.562 tys. zł. 
Koszty finansowe      4.141 tys. zł. 
Zysk netto         949 tys. zł. 
 
 
Wartość sprzedaży produktów i usług Grupy w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do okresu roku 
poprzedniego po uwzględnieniu korekty dotyczącej wartości sprzedaży segmentu produkcji części 
motoryzacyjnych oraz segmentu zajmującego się handlem maszynami rolniczymi tj. dwóch segmentów włączonych 
do Grupy z końcem poprzedniego roku, pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. 
Istotnie zmieniła się natomiast struktura sprzedaży Grupy przychody ze sprzedaży segmentu produkcyjnego w 
stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 16%, segmentu najmu o 7% a segmentu serwisu samochodów 
ciężarowych aż  o 30%, wartość sprzedaży segmentu spedycji obniżyła się o 19%, przy czym wynik na działalności 
operacyjnej tego segmentu wzrósł o ponad 30%. 
 
Wdrożenie nowego sposobu rozliczeń oraz organizacji pracy w segmencie serwisu samochodów ciężarowych 
zaowocowało w pierwszym półroczu 2016 roku, znaczącym wzrostem sprzedaży oraz osiąganych wyników na 
działalności operacyjnej tego segmentu. Znacząco poprawiono również efektywność w segmencie spedycji 
skupiając się na najlepszych zleceniach spedycyjnych. 
Poprawie ulega także sytuacja segmentu najmu, w którym  zwiększa się udział powierzchni wynajętych w stosunku 
do powierzchni oferowanych pod wynajem. Segment najmu  w pierwszym półroczu pozyskał klientów na 
powierzchnie produkcyjne dotąd wykorzystywane w ograniczonym zakresie zainteresowanych długoterminową 
współpracą . Jednym z większych obciążeń  jakie ponosi segment najmu jest podatek od nieruchomości, którego 
wysokość jest niezależna od jakości nieruchomości oraz bieżącego wykorzystania budynków.  
Dzięki pozyskaniu nowych klientów na powierzchnie do tej pory niewykorzystane w drugim półroczu wzrosną 
przychody ze sprzedaży segmentu najmu. 
 
Segment produkcji metalowej zwiększył swoją sprzedaż w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego 
jednakże ograniczony napływ zamówień z branży taboru kolejowego jak i wdrażanie nowych wyrobów 
powodowało, iż moce produkcyjne nie były w pełni wykorzystywane, co odbiło się na wyniku segmentu. 
Obecnie spływa coraz więcej zleceń produkcyjnych dla segmentu produkcji metalowej co wpłynie na  wzrost 
sprzedaży w drugim półroczu.  
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Zasadniczy wpływ na wynik na działalności finansowej Grupy miało przeszacowanie aktywów finansowych 
dostępnych do obrotu oraz odsetki od posiadanych zobowiązań finansowych. 
 
 
 
Ważniejsze zdarzenia dotyczące Grupy Kapitałowej Zastal w pierwszym półroczu 2016r. 
 
 Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych w segmencie serwisu samochodów ciężarowych, 
 Pozyskanie dla segmentu produkcji nowej prasy oraz lasera, 
 Pozyskanie nowych klientów dla segmentu najmu. 
, 

 
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. 
 

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 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej Zastal nie uległ zmianie ani nie zaniechano żadnej z 
prowadzonych działalności.  

 
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 2016. 

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

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

 
Grupa nie posiadała informacji o akcjonariuszach mających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu. 
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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. - - - - - - 
 

Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.) 

Lp. Akcjonariusze Stan na 
01.01.2016 

Stan na 
09.09.2016 wzrost spadek 

1. - - - - - 
 
 
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 
01.01.2016 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Mariusz Matusik - - - - 

2. Grzegorz Wrona - - - - 
 

 

Lp. Rada Nadzorcza 
Ilość akcji 

na 
01.01.2016 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Joanna Tobolska - - - - 

2. Aneta Niedziela - - - - 

3. Dariusz Stodolny - - - - 

4. Włodzimierz Starosta - - - - 

5. Elżbieta Szymańska - - - - 
 
 

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 2016 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 w okresie sprawozdawczym podpisała umowę na kredyt obrotowy z Raiffeisen Bank  z terminem spłaty na 
dzień 31 sierpnia 2016 roku. Kredyt został wykorzystany na potrzeby segmentu serwisu i spedycji.  
Jednocześnie w okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek jak również 
poręczeń i gwarancji. 
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11. Informacje o udzielonych poręczeniach 

 
W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie ustanowiła żadnych dodatkowych zabezpieczeń ani nie udzieliła 
dodatkowych poręczeń.  
 

12. Inne informacje 
 

12a. o rynkach zbytu, podstawowych produktach, towarach i usługach 
W pierwszym półroczu 2016 roku wielkość przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży produktów, towarów i 
usług wyniosła 25 285 tys. zł. 
Najważniejsze pozycje przychodów to : 
- usługi najmu 2.498 tys. zł., 
- usługi serwisu samochodowego 3.801 tys. zł., 
- usługi  spedycji   6.316 tys. zł. 
- produkcja metalowa 3.210 tys. zł 
oraz dwa nowe segmenty włączone do Grupy z końcem ubiegłego roku: 
- segment produkcji części motoryzacyjnych 8.979 tys. zł., 
- segment handlu maszynami rolniczymi 481 tys. zł. 
 
W okresie sprawozdawczym wzrosły przychody segmentu produkcji metalowej, najmu oraz serwisu samochodów 
ciężarowych. Większość sprzedaży wyrobów  i usług Grupy skierowania jest na rynek polski, chociaż w 
poszczególnych segmentach  udział sprzedaży za granicę jest różny, dla segmentu produkcji metalowej sprzedaż 
do krajów Unii głównie Niemiec stanowiła w pierwszym półroczu 11%, dla segmentu spedycji było to 33%. Inne 
segmenty nie mają w ogóle sprzedaży za granicę. 
Segment produkcji metalowej jak i najmu zlokalizowane są w Zielonej Górze. Produkcja metalowa uruchomiana 
jest każdorazowo pod konkretne zlecenie zamawiającego, nie ma produkcji realizowanej na magazyn. Segment 
specjalizuje się w produkcji pojemników kontenerowych na materiały sypki, zbiorników paliwowych jak i elementów 
dla taboru kolejowego. 
Segment najmu świadczy swoje usługi głównie w obiektach przystosowanych do produkcji kolejowej, jednakże w 
zależności od zapotrzebowania obiekty są adaptowane do innych celów jak choćby magazynowych, segment 
dysponuje również powierzchniami biurowymi o zróżnicowanym standardzie. 
Segment serwisu samochodów ciężarowych jest zlokalizowany w Nowej Soli a segment spedycji częściowo w 
Nowej Soli i Zielonej Górze. Głównym źródłem przychodów dla segmentu serwisu są usługi serwisowe 
samochodów marki Man. Segment serwisu ma zawartą umowę z Man Polska na prowadzenie autoryzowanego 
serwisu samochodów tej marki. 
Segment spedycji zajmuje się organizowaniem przewozów na terenie kraju jak i Europy. 
Segmenty produkcji części motoryzacyjnych oraz handlu maszynami jest zlokalizowany w Iławie. Produkcja części 
motoryzacyjnych jest prowadzona w oparciu o urządzenia CNC. 
 
Sprzedaż zagraniczna Grupy jest w całości realizowana do krajów Unii Europejskiej.  
 
Grupa w pierwszym półroczu 2016 roku nie posiadała kontrahenta,  z którym obroty stanowiłyby co najmniej 20% 
przychodów ze sprzedaży Grupy, zarówno wśród dostawców jak i odbiorców. 
 
 
 

12b. zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego. 
 
Zwiększenie ilości autoryzowanych serwisów w bezpośrednim sąsiedztwie ogranicza znacząco potencjał wzrostu 
wielkości sprzedaży tego segmentu. Należy spodziewać się, że w perspektywie drugiego półrocza nie będzie 
możliwe znaczące zwiększenie wielkości sprzedaży usług serwisu samochodów ciężarowych. 
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Istnieją pewne ryzyka związane z możliwością  terminowej realizacji przyjmowanych zleceń w segmencie produkcji 
metalowej, zwiększanie wielkości produkcji jak i przygotowywanie produkcji nowych wyrobów spowodowało 
większe wydatki środków finansowych, które zostały przesunięte z działalności operacyjnej. 
Dalsza niezakłócona działalność segmentu będzie wymagała zaangażowania dodatkowych środków finansowych. 
 
W przypadku segmentu najmu istnieje pewne prawdopodobieństwo, iż większe zainteresowanie oferowanymi 
powierzchniami pod wynajem może nie przełożyć się na zawieranie kolejnych umów najmu, a co za tym idzie  takim 
zwiększeniem przychodów, które zapewniłoby pokrycie kosztów związanych z tą działalnością. 
 
  

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 nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 
rynkowe. 
 

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 

 
Grupa zamierza pozyskać dodatkowe środki finansowe ze sprzedaży części zbędnego majątku nieruchomego, 
pozyskane środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie segmentu produkcji metalowej oraz najmu. 
 
 

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

 
W II półroczu 2016 roku znaczący wpływ na osiągane przez Grupę wyniki może mieć kurs wymiany euro, pewna 
część sprzedaży Grupy realizowana jest na rynkach zagranicznych.  
 
Ponadto duży wpływ na osiągane przez Grupę wyniki będzie miała wartość przychodów ze sprzedaży z tytułu 
najmu, co wiąże się z ilością wynajętej powierzchni, z uwagi na to że nieruchomości w parku przemysłowym są 
aktywem wysoko specjalistycznym, wyposażone są w branżowe oprzyrządowanie do produkcji i remontów 
pojazdów szynowych, zostały podjęte działania mające na celu uatrakcyjnienie posiadanych nieruchomości 
poprzez pozyskanie przez spółki z grupy kapitałowej specjalistycznych kompetencji mogących wesprzeć segment 
najmu propozycjami kooperacyjnymi dla podmiotów zainteresowanych wynajęciem specjalistycznych hal.  
Jednocześnie prowadzone są prace remontowo-budowlane mające na celu przygotowanie nieruchomości dla 
najemców zainteresowanych mniejszymi powierzchniami hal. Zarząd Grupy liczy, iż podjęte działania zmierzające 
do przyciągnięcia nowych najemców zaczną przynosić skutki i wyraźnie zwiększy się ilość wynajętych powierzchni. 
 
Planowane są również działania w segmencie produkcji metalowej poprzez zasilenie tego segmentu w dodatkowe 
środki finansowe. Wprowadzenie dodatkowych środków powinno zapewnić niezakłóconą realizację zleceń 
produkcyjnych, których zwiększony napływ jest spodziewany w drugiej połowie br.  
 
 
 
 

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, 
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-półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zastal za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 
2016 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 UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SP.K. 
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 wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu 
półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami 
zawodowymi. 
 
 
Zielona Góra, 09 września 2016r. 
 
 
   WICEPREZES ZARZĄDU  PRZEZES ZARZĄDU 
  
 
           Grzegorz Wrona        Mariusz Matusik 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


