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WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł
2011

w tys. EUR
2010

2011

2010

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

18243

18965

4406

4736

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

-1465

-1820

-354

-455

III. Zysk (strata) brutto

614

-2059

148

-514

IV. Zysk (strata) netto

273

-1886

66

-471

1345

151

325

38

-15608

140

-3770

35

13471

-933

3254

-233

V. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operac yjnej
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i inwest.
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem

-792

-642

-191

-160

112597

103781

25493

26205

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

17897

17741

4052

4480

XI. Zobowiązania długoterminowe

13123

13968

2971

3527

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

4774

3773

1081

953

94700

86040

21441

21725

IX. Aktywa razem

XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy

30500

20500

6905

5176

30499539

20499539

30499539

20499539

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

0,01

-0,09

0,00

-0,02

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

3,10

4,20

0,70

1,06

XV. Lic zba akc ji (w szt.)

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik
Opinia i raport biegłego rewidenta - RS 2011.pdf

Oświadc zenia Zarządu - RS 2011.pdf

Opis
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z
badania roc znego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Zastal za rok obrotowy 2011.
Oświadc zenia Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania
finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowyc h.
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ZASTAL SA

RS

List Prezesa - RS 2011.pdf

Pismo Prezesa Zarządu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - RS 2011.pdf

Roc zne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal za
rok obrac hunkowy 2011, które zawiera: wprowadzenie do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, skonsolidowane sprawozdanie z sytuac ji
finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z c ałkowityc h doc hodów,
sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pienięŜnyc h oraz informac ję dodatkową.

Sprawozdanie Zarządu - RS 2011.pdf

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalnośc i Grupy Kapitałowej Zastal za
rok obrac hunkowy 2011.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2012-04-30

Mariusz Matusik

Prezes Zarządu

Mariusz Matusik

2012-04-30

Wojc iec h Skiba

Członek Zarządu

Wojc iec h Skiba

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2012-04-30

Regina Pawlic zak

Główny Księgowy

Regina Pawlic zak
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

GRUPA KAPITAŁOWA ZASTAL

Zgodnie z § 92 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd ZASTAL SA oświadcza, Ŝe wedle posiadanej najlepszej wiedzy, roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz Ŝe odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy
Kapitałowej ZASTAL oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy
Kapitałowej ZASTAL zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Grupy, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka.

Zielona Góra, 30 kwietnia 2012 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Skiba

Mariusz Matusik

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GRUPA KAPITAŁOWA ZASTAL

Zgodnie z § 92 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd ZASTAL SA oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2011, został wybrany zgodnie
z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania
tego sprawozdania, spełniali warunki do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii
o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zielona Góra, 30 kwietnia 2012 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Skiba

Mariusz Matusik
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ZASTAL SA

RS 2011

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL
ZA ROK OBRACHUNKOWY 2011

ZIELONA GÓRA 2012

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGOSPRAWOZDANIA
FINANSOWEGOZA ROK 2011
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Skonsolidowanesprawozdaniez sy{uacjifinansowejspozqdzone na dziefi 31.'12.2011r.
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ZastalSA
65-119ZielonaG6ra
4a
ul.Sulechowska
NtP929-009-38-06
Regon006104350
KRSnr 67681
SKONSOLIDOWANE
Z PRZEPLYW6W
PIENIEZNYCH
SPRAWOZDANIE
sporzqdzonena dzief 31.12.2011r.
(metodapo6rednia)
rok bie24cy rok poprzedni
3',t.12.2011 31.',t2.20',t0

rneSC
A. PrzeplywySrodk6wpienie2nychz dzialaalnoscioperacyjnej
l. Zvsk (strata)brutto pJzedopodatkowaniem
ll. Korektyrazem:
stowarzyszonei
1. Udzialw zvskach(stratach)
iednostki
2. Amoivzacia
3. Zvsk(strata)na inwestvciach
4. Odsetkii udzialvw zvskach(dwidendy)
5. ZmianastanurezeM
6. Zmianastanuzapasow
7. Zmianastanunale2noSci
po2yczek
z wyiatkiem
ikredyt6w
8.Zmiana
stanuzobowiazan
9.Zmiana
stanurozliczeimiedzvokresowvch
lll. Pzeplvwv pienie2nenetto z dzialalnoscioperacyjnej
B. PrzeplywySrodk6wpienie2nychz dzialalnosciinwestycyjnej
l.Wolvwvze sprzedaZv
eeczowychaktwow trwalych
pozyczekdluqoterminowych
2. Wplwv-splataudzielonych
odsetki
3. Olrzymane
4. Innewplywvinwestycyine
aktw6w finansowych
5. Wolvwvze sDrzedazv
6. NabvcieSrodk6wtrwalych
wartosciniematerialnvch
7. Nabvcie

360
-579

223
-202
-379

-34
-202

-351

1 345

151

0

285
140

'16

10
0
-146
0
-15023
-1 472
-15608

0
146

-413
-16
0
-18

140

14938
0
-431
-522

2. Innewplywyfinansowe

finansowego
z tytululeasinqu
3. Splatazobowiazah
4. Odsetkizaolacone
kredyt6w
ipozyczek
5. Sofatazobowiazaiz twuluzaciaqnietvch
L Przeplywypienie2nenetto z dzialalnoscifinansowej
i ich ekwiwalent6w
Srod.pienie2nych
D.Zwieksz/zmnieisz.netto

0
467

13471
-792

-551
-497
-352
-933
-642

2128

2 770

1 336

2128

-514

Srodkipienieinei ich ekwiwalentyna poczatekokresu Notanr 9
Srodkipienie2nei ich ekwiwalentyna koniecokresu Notanr 9

( data i podpisosoby prowadzqcejksiegi Echunkowe )

480
715

-25
2118
-369

24

9. Innewvdatkiinwestvcyine
lll.Przeplywypienie2nenetto z dzialalnosciinwestycyjnej
C. PrzeplvwvSrodk6wpienieinych z dzialalnoscifinansowej
1. Wplywvnettoz emisiiakcii

Reginafut:liank

464
460

2210

860
139

8. Nabvcieaktw6w finansowych

*'ffiH*

-2 059

451

10.Zaplaconvlzwt6cony podatek dochodowy

Sporzadzono.
ZielonaG6radnia 30.03.2012

614
731
-427
2 042
-1 804
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ZASTAL
Finansowego
Sprawozdania
doSkonsolidowanego
dodatkowa
Informacja
2011r.
31grudnia
SAnadzien
og6lne.
l. Informacle
Sp z o o
ZastalTransport
ZastalSA,sp6lkizale2nej
Zastalskladasigzespolkidominuj4cej
GrupaKapitalowa
stowazyszonych.
spolek
orazdwoch
sp.zo.o.i.270kw
Kapital
zaleznym
oraz33%w spolce
w podmiocie
posiaoa
too'zudzialow
sporr,oorinuie..
w skladGrupy
wchodzqcych
poszczegolnych
spolek
riorr. ng.n.il bcnronyGAMASp.z o.o.Czastrwania
jednostekpodpotz
wszystkich
finansowe
Edkowanych
Sprawozdania
Kapitaloriej
lest nieograniczony.
spojnych
ptzy
jednostki
zastosowaniu
dominujqcej,
co
zatensamokressprawozdawczy
zostaly
spozEdzone
rachunkowosci.
zasad
G6zeWydzial
w Zielonej
jestpostanowienie
sqduRejonowego
w Grupie
spolkidominujqcej
dzialanla
Fodstawq
777orazstatutspolki
DzialB nr rejestru
handlowego
o wpisiedo rejestru
ClipoOrt.ryz dniai711211990r
jestdo rejestru
wpisana
dominujqca
r. Jednostka
dnia15/1111990
aktunotarialnego
w formie
spozaOzony
Krajowego
Gospodarczy
GOze,Vlll Wydzial
w Zielonej
pzezSqdRejonowy
prowadzonego
paedsigOioic6w
posiada
statystyczny
numer
dominujqca
Jednostka
podnumerem
67681w dniu2511012002r.
itelestruS4dowego
Regon
006104350.
oraz
magazynowych
produkcyjnych,
jestfirm4Swiadcz4cq
usluginajmupowiezchni
dominujEca
Jednostka
biurowych.
sklad organow
finansowego,
sprawozdania
skonsolidowanego
niniejszego
trta Oziehspozqdzenia
jest
jednostki
nastqpuiqcy:
i nadzorujqcych dominujqcej
zanqdzlqcych
Zauqd:
- Prezes
TazEdu
Matusik
Mariusz
Zazqdu
Czlonek
Skiba
Wojciech
Nadzorcza:
Rada
- PftewodniczEca
RadyNadzorczej
Halupczak
Monika
RadyNadzorczel
Sekretaz
Sobkow
Pawel
- Czlonek
RadyNadzorczej
KazimiezFrqtczak
- Czlonek
RadyNadzorczej
Pietryk
Tomasz
RadyNadzorczej
Czlonek
BlazejWasielewski
RadyNadzorczej
Czlonek
AndzejKloc
jednostkidominujqcej
powyZej
5%kapitalu
posiadajqcy
Wedlug
stanunadzieir31grudnia2011r.Akcjonariusze
to:
w Grupie
posiadanych
prawqlos6w

Lp.

1

Towarzystwo
Powszechne
'12.055.000
S.A. z siedzibaw
Inwestycyjne
(PTlS.A.)
Poznaniu.

q't
"o

39,53

SAobjqlo10000000vt akclIV-emlsli
lnwestycyjne
Towazystwo
2011rokuPowszechne
W dniu30grudnia
zl.,
10,000000'nominalnej
i wartoSci
szt.
10.0000.000
w
ilo6ci
akcjilV emisji
Zastal
SAiW wyniiuobjgcia
ilosci
w
siQ
akcje
skladajE
zl.
na
co
30.499.539,wynosil
20t't roku
3i grudnia
ni'dzier'r
emitenta
r<apitiarc1l;nv
akcyjnym
udzialPTI,SAw kapitale
Tymsamym
I zl,ka2da.
nominalnej
emisjio warto6ci
fO.+ggSg9izt czterech
glosow
na
walnym
39,53%
dowykonywania
uprawnia
d; 39,53% cojednoczesnie
z 10,020/o
ZastalSA wzrosl
spadtz
emitenta
pzezsp6lkq
Sp.z o.o.w kapitale
Kapital
akcjiposiadanych
udzial
Natomiast
zgromadzeniu.
kapitalu.
7,08ak
do4,76%posiadanego

Wykazjednostek
zaleznych
i stowazyszonych,
kt6rych
daneobj?tese skonsolidowanym
sprawozdaniem
finansowvm:

ZastalTransporl
Sp.z o.o.
65119Zielona
G6ra
ul.Sulechowska
4a

KRS25940
VlllWydzial
Gospodarczy
SqduRej.
w Zielonej
Goze

Sp.z o.o.
65-119Zielona
G6ra
ul.Sulecho'dska
4a
Kapiial
Sp.z o.o.
65119Zielona
G6n
ul.Sulechowska
4a

jednostkach
pzezGrupgKapitalowq
Wykazakcjii udzial6wposiadanych
Zastalw innych
wedlug
stanuna
dziei31grudnia
2011r.

Powszechne
Towanystwo
Inwestycyjne
SA ul.
Dabrodskieao.
Poznan

Inweslycje
kapitalowe

2.193

lvostostal
WDclaw
SA,
ul.Klimasa,
Wroclaw

Ueqdzenia
chlodnicze,
produkcja
konhslalowYch

14.800

Kolmex
SA
00{44Wa6zawa
Ul.Grzvbodska
80/82
Sportowa
"Grono"
Spdlka
Akcyjna
65J19Zielona
G6ra
lJl.Sulechowska
4a
Prczas
Sp.z o.o.w
likwidacji
65119Zielona
G6ra
Ul.Sulechowska
4a
Tasco
Sp.z o.o.w
likwidacji
61485Poznan
Ul 28ozeNtca
2311239
lglofruit
Sp.z o.o.w
likwidacji
39-200
D?bici
Ul.Fahvczna
12

Handel
krajowy
i
zaoranicznv
Sport- koszykdwka

Pzetw06two
drcwna

Njepodlega

19,85

Niepodl4a

61

12,2

Niepodlega

90

17,0

Niepodlega
Dokonano
odpisu
udzialiw
w
2004r.
w lwocie85tvs.zl.

2

15,'l

Niepodlega
Dokonano
odpisu
z tytulu
ufatYwartosci
udzialow

13,0

Niepodlega
Dolonano
odpisu
z tylulu
utraty
wartoSci
udzialow

0,02

Niepodlega
Dokonano
odpisu
z tylulu
utraty
wartogci
udzialow

Spedycjakolejowa

Produkcja
mrczonek

1t2

4

jestrokkalendazowy.
Rokiem
obrotowym
spolki
dominuj4cej
orazspolek
wchodz4cych
wsklad
Grupy
Niniejsze
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
zostalo
spoz4dzone
w polskich
zlotych.
Polskizlotyjest
walutafunkcjonalnE
i sprawozdawcz4
GrupyKapitalowej.
Danew sprawozdaniach
finansowych
zostaly
wykazane
wtysiqcach
zlotych,
podane
chyba
2ew konkretnych
sytuacjach
zostaly
z wigkszq
dokladnosci4
ll. Podstawa
sponqdzenia
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego.
1.Oiwiadczenie
o zgodnoici
Niniejsze
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
spozqdzono
w oparciu
o Migdzynarodowe
Standardy
Sprawozdawczo5ci
Finansowej
orazzwi4zanych
z nimiinterpretacjami
ogloszonymi
w formierozpozqdzen
Komisji
Europejskiej.

w UniiEuropejskiej
2. Status
zatwierdzenia
Standard6w
pzez
pomigdzy
Finansowej
zatwierdzonymi
Standardami
Sprawozdawczosci
Ro2nice
Migdzynarodowymi
jeszcze
pzezRMSR
pzyjgtymi
zatwierdzone
do
lubKIMSF,
kt6reniezostaly
regulacjami
Komisjq
Europejsk4a
finansowego.
sprawozdania
stosowania
wgstanunadzieipublikacji
.MSSF
rozpoczynajqcych
siq01
w odniesieniu
dookres6w
rocznych
tinansowe",
obowiqzuj4cy
I ,,lnstrumenty
rozliczania
MSSFI wprowadza
nowewymogi
dotyczqce
stycznia
2013rokulubpotej dacie,Znowelizowany
finansowych
z
wyksiegowania
aktyw6w
i zobowiqzah
i pzenosiwymogidotyczqce
zobowiqzan
finansowych
pojedyncze
podejscie
fnansowe
sq
wg
kosztu
w celuokre6lenia
czyaktywa
MSR39. Standard
ustala
godziwej.
w jakispos6b
PodejScie
MSSF9 opartejestna ocenie,
czywedtug
wartosci
zamortyzowanego
jednostka
pzeplywow
umownych
tinansowymi
orazoceniecharakterystyki
zazqdzaswoimiinstrumentami
pojedynczej
pieniq2nych
wymaga
r6wnie2
zastosowania
z aktywami
finansowymi,
Nowystandard
zwiqzanych
pzez MSR39.Nowe
okreSlone
zastepujAc
licznemetody
ocenyutratywarto$ci
metody
ocenyutratywarto6ci,
problemu
wynikulinansowego
finansowych
dotyczq
zmienno6ci
wymogidotyczqce
rozliczania
zobowiqzan
godziwej.
RadaMigdzynarodowych
wlasnego
zadlu2enia
w wartoSci
wynika.jqcego
z decyzji
emitenta
o wycenie
w
wycenypo koszcie
zamortyzowanym
RachunkowoSci
zdecydowala
o utzymaniu
obecnej
Standard6w
jedyniew regulacjach
zmiany
dotyczqcych
wlasnego
odniesieniu
dowiqkszoiici
zobowiqzafr,
dokonujac
ryzyka
jednostka,
kt6razdecyduje
sigwyceni6
zobowiqzania
w warto5ci
kredytowego.
W ramachnowychwymog6w
godziwej,
prezentuje
godziwej
ze zmianwlasnego
w
zmianqwarto6ci
wynikajqcq
ryzykakredytowego
pozostalych
calkowitych
dochodach,
jeszcze
zakoiczona
analiza
wplywu
nowego
standardu
naskonsolidowane
sprawozdania
Obecnie
niezostala
wplywu
nakwotywykazywane
w zwiqzku
z tymniejestmozliwe
wiarygodne
oszacowanie
tegostandardu
Grupy,
wsprawozdaniach
finansowych
Grupy.
pig6standard6w
dotyczqcych
konsolidacji,
wsp6lnych
ustaleh
umownych
oraz
W maju2011rokuopublikowano
nalematzaanga2owania
w innejednostki:
ulawnieh
-IVSSF
zawarte
w
zastgpuje
wytyczne
dotyczqce
konsolidacji
10,,Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe"
'12
jednostki
jednostkowe
i
Konsolidacja
specjalnego
27
i
sprawozdania
finansowe"
SKI
MSR " Skonsolidowane
,,
jednolitego
jednostek
popzezwprowadzenie
pzeznaczenia"
napodstawie
modelu
konsolidacji
dlawszystkich
inwestycji.
Zgodnie
z MSSF10,kontrola
opierasienatym,czyinwestor
kontroli,
niezaleznie
od charakteru
powstalych
posiada
lubprawodozmiennych
zysk6w
z jej
1)zdolnoSi
dokontroli
nadinwestycj4
2) ekspozycjg
w celuwplynigcia
na
kozystania
z jegokontroli
nadinwestycjq
zaanga2owania
w inwestycjg,
oraz3) mo2liwo56
wysoko6c
zwrotu
z inwestycji.
-IVSSF
noweregulacje
rachunkowoSci
wodniesieniu
dowspolnych
11,,Wsp6lne
ustalenia
umowne"
wprowadza
pzedsigwziqciach"
. Mo2liwo56
zastosowania
[/SR31,,Udzialy
wewsp6lnych
ustaleh
umownych,
zastepujAc
proporcjonalnej
zostala
usuniqta.
konsolidacji
wstosunku
dojednostek
wspolkontrolowanych
metody
-MSSF12
dostarczenia
zwigkszonej
natematzaanga2owania
w innejednostki"
bgdziewymagal
,,U.lawnienia
jednostek
jednostek
konsolidacj4
w ktorych
zarowno
natemat
objgtych
konsolidacjqjak
i
nieobjetych
informacji
jednostka
jestzaangazowana.
informacji,
takabyu2ytkownicy
sprawozdair
CelemMSSF12jestdostarczenie
aktywa
i pasywa,
finansowych
mogliocenidpodstawg
kontroli,
ograniczenia
nazucone
na skonsolidowane
z zaanga2owania
w strukturalne
nieobjqte
konsolidacj4
oraz
ekspozycjq
na ryzykowynikajqce
.lednostki
jednostek.
posiadaczy
zaanga2owanie
niekontroluj4cych
udzial6w
woperacjach
skonsolidowanych
-MSR27 Jednostkowe
jednostkowych
finansowe"
wymagania
sprawozdah
sprawozdania
okre5la
dotyczqce
,,
pzezMSSF10.
finansowych,
ktorezawarto
wznowelizowanym
MSR27,Innecze6ciMSR27zostaly
zastqpione
-lVlSR
pzedsigwziecia"
MSR28 zmieniono
w
28 ,, Inwestycje
w jednostkach
stowazyszonych
orazwspolne
publikacji
wyniku
MSSF'10,
MSSF
11iMSSF
12,
powy2ej
Pig6standard6w
wymienionych
obowiqzuje
w odniesieniu
dookres6w
rocznych
rozpoczynajqcych
siq1
stycznia
2013rokulubpo2niej.
powy2szych
mialo
Zazqdpodmiotu
dominujqcego
w Grupieniepzewiduje
abywprowadzenie
standard6w
znaczqcy
wplyw
nakwoty
wykazylvane
wskonsolidowanych
sprawozdaniach
finansowych,

-MSSF13
godziwej"
warto6ci
godziw4zawiera
definiuje
warto$6
wskazdwki
dotyczqce
ustalenia
"Wycena
godziwej
wartosci
i wymaga
ujawnienia
informacji
godziwej.
natematwyceny
wartoici
MSSF13niezmienia
wymagari
wodniesieniu
powinny
dokwestii,
kt6reelementy
bydwycenione
godziwej.
lubujawnione
wwarto6ci
- prezentacja
?oprawkidoMSR1 , Prezentacja
sprawozdafi
finansowych"
pozostalych
skladnik6w
calkowitych
jednostek
dochoddw
wymagaod
spozqdzajqcych
sprawozdania
Jinansowe
zgodnie
z MSSFdo lqcinej
prezentacji
tychskladnik6w
w pozostalych
calkowitych
pzeniesione
dochodach,
kt6remogqzosla6
dorachunku
potwierdzajE
zysk6w
i strat.Zmiany
pozostalych
rcwnie2,
2eskladniki
calkowitych
dochod6w
orazrachunku
zyskowi strat prezentuje
sig w pojedynczym
sprawozdaniu
lub w dw6chnastepuiqcych
po sobie
sprawozdaniach.
Zmiany
do.MSR1 obowiqzujq
dookres6w
rocznych
rozpoczynajqcych
pozycji
sig1 lipca2012roku.Prezentacja
pozostalych
calkowitych
dochod6wzostanieodpowiednio
pzeksztalcona
w pzyszlychokresach
sprawozdawczych.
.Poprawki
doMSR12, Podatek
podatek
dochodowy'odroczony
: realizacja
aktyw6w
wymagajq
odjednostek
wyc€nyaktywow
z tytuluodroczonego
podatku
dochodowego
w zale2noSci
planuje
od tego,czyjednostka
pzezjegowykozystanie
realizacjg
aktywow
czyspzeda2.
Dlaaktyw6w
wycenianych
zgodnie
z MSR40
inwestycyjne"
ocena,
,,NieruchomoSci
czyaktywa
pzezlegowylozystanie
tezostan4zrealizowane
czyspzeda2
moZebyi trudnai subiektywna.
Zmiany
rozwiqzujq
popzezwprowadzenie
tenproblem
zalo2enia,2e
skladnika
jegospzeda2y.
aktyw6w
realizuje
siqzwykle
wmomencie
Zmianydo MSR12obowi4zujq
dookres6w
rocznych
rozpoczynajEcych
sig1 stycznia
2012roku.zarzqdGrupy
nie spodziewa
sie, ze zastosowanie
tychstandard6w
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-Poprawki
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wiernosci
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"metoda
poprawg
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od zmianwynikajqcych
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natematcharakterystyki
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tymsamym
natematokreslonych
pracowniczych
Swiadczefr
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gch
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Zmiany
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dlaokres6w
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zastosowania
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poprawek
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do MSR19w znaczacy
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wplynqlo
na kwotywykazywane
w sprawozdaniu
skonsolidowanym
Grupy.
-lnterpretacja
KIMSF20,, Rozliczanie
koszt6wusuwania
nakladuna etapieprodukcji
w kopalniach
odkrywkowych",
obowiqzuj4ca
w odniesieniu
dookres6w
rocznych
rozpoczynajqcych
sie1 stycznia
2013roku
lub po tej dacie.Interpretacja
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2e kosztyzwiqzane
z usuwaniem
nadklad6w
w wydobyciu
metodq
odkrywkowq
nale2yujqdjakododatkowy
element
doistniejqcego
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skladnika
aktyw6w
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w pzewidywanym
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zasob6w
dostgpnycn
Ozigtiusunigciu
( przyu2yciu
jednostek
naklad6w
produkcji,
metody
jestinnametdda).
chyba
2eodpowiedniejsza
ZazqdGrupyniep,zewiduje,
powyzszej
abywprowadzenie
interpretacji
;iab istotny
pzez
wplywnastosowane
( politykq
spolkg
zasady
rachunkowo6ci.
)
porazpiemszy.
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zutosowane
Nowei zmienione
jedynie
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wplywajqce
naprezentacjg
i ujawnienia:
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sprawozdaft
finansowych"
prezentaqi
zmiana
dotyczy
sposobu
informacji
pzedstawionych
w sprawozdaniu
zezmian
w kapitale
wlasnym.
MSSF7 ,,lnstrumenty
finansowe"
ujawnienie
informacjiuzupelnienie
informacji
ilo$ciowych
jakoSciowymi
umo2liwiaiqcymi
u2ytkownikom
jakie
jest
lepszeoszacowanie
na
nara2ona
ryzyka,

4. Nowe
i zmienione
MSSFniemaiqge
istotnego
wplytuna skonsolidowane
sprawozdanie
frnmsowe.
Zmiany
doMSR24Uiawnianie
informacji
powiqzanych
natematpodmiot6w
(znowelizowany
w listopadzie
2009)
- majqcy
zastosowanie
dlaokres6w
rocznych
rozpoczynajqcych
sigt stycznia
20'l'lmkululip6iniej.
Celem
tych
zmianbylowprowadzenie
uproszczenia
i doprecyzowanie
podmiotu
powiqzanego.
definicji
Noweliiacja
usunga
wym6g.
uiawniania
informacji
w odniesieniu
dotransakcji
powi4zanym
z podmiotem
w stosunku
doz4du,kt6ry
sprawuje
kontrolglubwspolkontrolg
nadjednostkq
sprawozdawcz4
lub mi ni niq znaczryy
wplyworazw
stosunku
do innejjednostki,
powiq3anym,
ktorajestpodmiotem
poniewaz
tensamriqdspriwujekontrole
lub
wspolkontrolgnadjednostkqsprawozdawczAitEdrugqiednostkqlubmananieznaczqcywplyw
'Sp6lii,
zastosowanie
tychzmianniemidowplywu
na sytuacjg
finansowlutyniUdzialatnosci anitei na zakres
prezentowmych
informacji
wsprawozdmiu
finansowyn
Spolki.
Zmiany
do KIMSF14dot.MSR'lg - Limitwyceny
aktyw6w
z tytufuokre6lonych
Swiadczefi,
minimalne
wymogi
finansowania
oraz.ich.wzajemne
- niajEci
pnedplaty
zale2no$ci:
minimalnych
wymog6w
finansowania
zastosowanie
dlaokres6w
rocznych
rozpoczynajqcych
sig1 stycznia
2011oku lubp62niej.
Zmiana
ta usungla
niezamiezone
skutkiKIMSF14 dotyczqce
dobrowolnych
wplatna celeemerytalne
w iytuacji,gdyistnidjE
wymogi
minimalnego
finansowania.
Zastosowanie
tychzmimniemialowplywu
na sytumjqfinmsowqaninawynikidzialatnosci
Sp6lki,anitet na
zakres
prezentowanydt
informacji
wsprawozdmiu
finansowym
Sp6tki.
KIMSF19 Regulowanie
zobowi4zari
ptzy pomocyinstrumentdw
- malqca
linansowych
kapitalowych
zastosowanie
dlaokres6w
rocznych
rozpoczynajqcych
sig 1 lipca2010rokulubp6iniej.KIMSF19obia$ia
zasady
rachunkowogci
gdywwyniku
stosowane
wsytuacji,
pzezjednostkg
jejzadlu2enia
renegocjacji
warunk6w
zobowiqlanie
zost4euregulowane
popzez
emisjq
instrumentdw
kapitalowych
pzeidiu2nika,
dlawiezyciela
Zastosowanie
tychzmianniemialowplywu
na sytuacjg
finansowq
aninawynikidzialalnKci
Spot*i,
mi teZna
zakresinformacji
prezentowanych
wsprawozdaniu
finansowym
Sp6ki.
Zmiany
doMSR32lnstrumenty
prezentacja:
finansowe:
Klasyfikacja
precyzuje,
emisjiprawpoboru.
Zmiana
w
spos6b
nale2y
ujmowad
prawa
poboru
okre6lone
gdyemitowane
iaki
w sytuacji,
instrumenty
finansowe
sq
denominowane
w walucie
innejni2walutafunkcjonalna
emitenta,
Zastosowanie
tychzmianniemialowplywu
na
sytuacie.finansowq
aninawynikidzialalno6ci
Sp6lki.
Zmiany
wynikajqce
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MSSF(opublikowane
w
maju20'l-0
roku)- czg6izmianmazastosowanie
dlaokresdw
roiznyCh
rozpczynajqcych
sig1 lipca2010roku,
a czg56
dlaokres6w
rocznych
rozpoczynajqcych
sig1stycznia
2011mKu.
Zasjosowgnie
tychzmiannienialo wptywu
na sytuacje
finmsowq
aninaWiki dziatalnosci
Sp6lki,
anitezna
zahres
infomacjiprezentowanych
w sprawozdaniu
finansowym
Spcttki.
Zmianydo MSSF1 Zastosowanie
Migdzynarodowych
Standard6w
po raz '
Sprawozdawczosci
Finansowej
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prezentowania
z obowiEzku
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wymaganych
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7 dla_slosujqcych
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MSSF
zastosowanie
dlaokres6w
rocznych'rozfociynaiqcych
sig1
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Zalosowanie
tychzniannienialo wptyutu
na sytuacjQ
finmsowqaninawynikidzialatnolci
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zakres
informacji
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wsprawozdaniu
finansowyn
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Zmianydo MSSF3 Polqczenia
jednostek:
zmianazasadywycenypzy metodzie
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zastosowanie
dlaokresow
rocznych
rozpoczynajEcych
siq1 lipca2010rokulubp62niej.
zastosowgnie
tychzmianniemialowptywu
na sytuacjQ
finansowq
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wspnwozdaniu
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Zmiany
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sprawozdari
finansowych:
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zastosowania
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zastosowanie
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rozpoczynajqcych
sig,l stycznia
20,1,|
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Zastosowanie
tychzmiannienialo wpwu na sytuacjg
finansowq
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w
sprawozd
an
iu
fin
ansowym
Spolki.
l9!!ea_
KIMSF13Programy
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t ro'i<u
tul
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na sytuacig
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zakresinformacji
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5. WczeSniejsze
zastosowanie
standardlw
i interp
retacji.
spozqdzaiqc
niniejsze
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
zanfi Grupypodiqldecyzjg,
ze zadenze
standard6w
niebedzie
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6.Standardy
opublikowane,
aleK6rejeszczeniewxzlywiycie.
Grupaniezastosowala
standardow
onz zmianstandard6w
i interpretacji,
kt6rezostalyopublikowane
i
jeszcze
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dostosowania
w UE,alenieweszly
wZycie.
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informacji"
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transferu
aktyw6w
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finansowe
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Wsprawozdaniu
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zmiany
segment6w
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w stosunku
do
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sprawozdania
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Dzialalno6i
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aktywa
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zostaly
wedlug
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pzeznaczone
8.AKywatnrvale
dospzedaiy.
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Skladniki
aktyw6w
trwalych
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wycenia
sie w kwocienizszelz
godziwej
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iegowarto6ci
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wartoSiiE
godziwE
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a warto5ciA
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warto6ci
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9. Rzeczowe
aktywatnvale.
po ujgciu
Rzeczowe
aktywatrwalewyceniasig i ujmujewedlugcenynabycialub kosztuwytwozenia.
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wartoSd
zeczowych
aktyw6w
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linansowego
a kosztyfinansowe
sq ujmowane
bezposrednio
w cigzarrachunku
zysk6w
i strat.Umowy
leasingu
finansowego
sq aktywowane
na dziefirozpoczgcia
leasingu
wg ni2szej
z nastqpuj4cych
dw6chwartoscr
:
godziwej
wartosci
lubwartoSci
bie2qcej
minimalnych
oplatleasingowych.
10.Nieruchomo6ci
inwestycyjne.
Nieruchomosci
inwestycyjne
wycenia
sig i ujmujewedlugcenynabycia
lub kosztuwytwozenia
a pzy
poczEtkowej
wycenie
uuzglgdnia
sie kosztypzepowadzenia
transakcji.
Na dzieribilans6wy
nieruchomo6ci
inwestycyjne
wycenia
sig wedlugmodelu
cenynabycia
lub kosztuwWozeniapomniejszbnych
o odpisy
amortyzacyine
i odpisyaktualizujqce
z tytufuutratywarto6ci.
Nieruchomo6ci
inwestycyjne
slusuwanez bilansu

w pzypadkuich zbycia.Wszelkie
zyskilub stratywynikajqce
z likwidacji
lub spzeda2y
nieruchomo6ci
inwestycyjnej
sq ujmowane
w rachunku
zysk6w
i stratw okresie,
w kt6rym
nastqpila
likwidacja
lubspzedaz.
Pzeniesienia
aktyw6w
do nieruchomosci
inwestycyjnych
gdynistqpuje
dokonuje
si?tylkow6wczas,
zmiana
sposobu
ichuzytkowania.
'l1.Warto6ci
niematerialne.
WartoSci
niematerialne
nabyte
poczqtkowo
w oddzielnej
transakcji
wycenia
siq w cenienabycia.
Po ujqciu
poczEtkowym
warto6ci
niematerialne
s4 wykazywane
pomniejszonej
w cenienabycia
o umozenie
i odpisy
aktualizujqce
z tytuluutratywartosci.
Wartogci
niematerialne
o okre6lonym
okresie
u2ytkowania
sa poddawan;
testomna utratewartosci
gdyistniejq
ka2dorazowo,
takiepzeslanki
lubnakoniec
kazdego
rokuobrotowego.
WartoSci
niematerialne
o okreslonym
okresieu2ytkowania
amorlyzowane
sq metod4liniow4a okresy
u2ytkowania
weryfikuje
sigconajmniej
nakoniec
ka2dego
rokuobrotowego
iodpowiednio
zmniejsia
sigokres
amortyzacji.
odpisyamodyzacyjne,
za kazdyokresujmujesig w cig2arrachunku
zysk6wi strat.odpisy
aktualizui4ce
z tytufuutratywarto5ci
jakokosztw rachunku
ujmowane
s4niezwlocznie
zyik6wi strat(pozostale
koszty),
a odwr6cenie
odpisu
(pozostate
pzychody).
aktualizujqcego
12.Inwestycje
i inneaktywa
( Instrumenty
finansowe.
tinansowe)
* Aktywa
finansowe
dostepne
dospzeda2y
notowane
naaktywnym
uigciu,
wycenia
siqw
rynkupopoczqtkowym
godziwei,
wartosci
a ewentualne
zyskilubstratyujmuje
sigjakooddzielny
komponent
kapilal6w
wlasnych
do
czasuusuniqcia
inwestycji
jej wartosci,
z bilansu
lubstwierdzenia
utraty
kiedyto skumutowane
zyskilubstraty
wyl(azane
wczesniej
w kapitalach
wlasnych
sq odnoszone
godziwa
na nachunek
zysk6wi strat.Wartosc
inwestycii
notowanych
jestustalona
naaktywnym
regulowanym
popzezodniesienie
kunsu
do
rynkufinansowym
kursukupnaoferowanego
na koniecsesjinadzieibilansowy.
Skutkipzeszacowania
aktyw6w
finansowycn
jakodostgpne
krotkoterminowych
zakwalifikowanych
dospzedazy
odnosi
sienawynik
tinansowy.
'Aktywafinansowe
dostgpne
dospzeda4, jeielinieistnieje
aktywny
dladanego
instrum'entu
i niemo2na
rynek
w spos6b
wiarygodny
godziwej,
ustali6
warto6ci
wyceniane
sqwedlug
cenynabycia
i uwzglgdnieniem
odpisu
z
tytulutrwalejuhatywarto6ci.
- Aktywafinansowe
w pzypadku
udzial6w
w innychjednostkach
wyceniane
sq wedlugcenynabycia
z
uwzglednieniem
odpisu
z tytulutnrvalej
utratywartosci,
jednostek.
biorAc
do ocenybie24cq
rentowno66
tych
Odpis
aktualizujqcy
z tytuluutraty
warto6ci
ujmuje
sigjakokoszt
w
rachunku
zysk6vi
i
strat.
. Pozyczkii naleznosci
wyceniasig po koszciezamortyzowanym
metodqefektywnei
stopyprocentowej
z
uwzglgdnieniem
utraty
wartosci.
Dochod
odsetkowy
ujmujesigstosujqc
procentowq
efektywnq
stopQ
z wy'jqtkiem
nale2no5ci
kr6t<oterminowych,
pzy ktorych
ujmowane
odsetki
bylyby
nieznaczqce.
13.Zapasy
Zapasy
sqwycenione
wedlug
ni2szej
z dwdch
warto6ci:
(kosztu
cenynabycia
wytwozenia)
lubcenyspzeda2y
poniesione
netto.Koszty
nadoprowadzenie
kazdego
ze skladnik6w
zapasow
dojegoaktualnego
miejsca
sq
uimowane
w nastgpujqcy
spos6b:
- wcenienabycia
- pienrsze
a)
surowce
uslalonej
metodq
weszlo
wyszlo".
"pierusze
gotowe
b)
i produkcja
w toku- kosztbezposrednich
material6w
OloOgtty
i robocizny
orazodpowiedni
nazutpo5rednich
produkcji
koszt6w
pzy zalo2eniu
ustalony
normalnego
wykozystania
mocyprodukcyinych
z
wylEczeniem
koszt6w
finansowania
zewnqtznego.
Jezelicenanabycia
lub techniczny
kosztwytwozenia
jestwy2szy
zapasow
jednostka
nizpzewidywana
cenaspzedazy,
dokonuje
odpisdw
aktualizujqcych,
kt6re
korygujE
kosztwlasny
sptzedazy.
14.Naleino6ci
z tytuludostawi ustug,kt6rych
termin
zapadalno6ci
wynosi
zazwyczaj
od 14do60dni,sq
pierwotnie
wedlug
kwot
zafakturowanych,
z
uwzglqdnieniem
odpis6w
na nie6ciqgalne
nale2no6ci.
{mgwane
Odpisy
aktualizujqce
nie3ciqgalne
nale2nofci
oszacowane
sEpo6 miesiqcach
odufiwu terminu
Kwoty
zaplaty.
utwozonych
odpis6w
aktualizuiecych
wartoiinale2no6ci
odnoszone
sqwpozostale
koszty
operacyjne.
pieniginych
Srodk6w
obejmuji
6iodkipieniq2ne
w bankiii kasieonaz
J5.Srodkipieniqinei ekwiwalenty
lokaty
trotkoterminowe
o pienrvotnym
okresie
zapadalnoici
niepzeknaczajqcym
tzechmiesigcy.
5rodk6w
Saldo
pienie2nych
wykazane
w skonsolidowanym
pzeplyw6w
rachunku
pienig2nych
powy2ej
skladasigz oire6lonych
pienig2nych
Srodk6w
i ichekwiwalent6w,
pomniejszonych
o
nie
splacone
kredyty
pieni{Znyctr.
w
rachunkach
'16.Oprocentowane
kredytybankowe
i poiyczki,
poczqtkowego
w momencie
ujgcia,wszystkie
kredytybankowe
i po2yczki
sq ujmowane
wedlugwartosci
godziwei
otzymanych
pienieznych,
po
5rcdk6w
pomniejszone
o korekty
beipo6rednio
zwiqzane
z traniakcj4
poczatkowym
ujeciu
sqnastepnie
wyceniane
wedlug
zamortyzowanej
pzy-zastosowaniu
cenynabycia,
metody
efektywnej
stopyprocentowej.
Pzy ustalaniu
zamortyzowanej
ceny'nabycia
uwzgleOnia
sigwszystkie
koszty

zwiqzane
z uzyskaniem
kredytu
lubpo2yczki
orazdyskonta.
W rachunku
zysk6w
i stratsqujmowane
wszystkie
skutkidotycz4ce
zamortyzowanej
cenynabycia
orazskutkiusunigcia
zobowiqzania
z biliniutubiturierozenia
jegowarto6ci.
utraty
17.Prrychody.
Pzychodyujmowane
sq w takiejwysokoici,
w jakiejjest prawdopodobne,
2e grupauzyskakozysci
ekonorniczne
zwiqzane
z dan4transakcjq
orazgdykwotqpzychod6w
moinawycenid
w'spos6'b
wiarygoriny.
Obowiqzujq
nastgpujqce
pzyustalaniu
kryteria
pzychod6w:
pzychody
a)
spzeda2towar6w
i produkl6w;
jezeliznaczqce
s4ujmowane,
i kozysci
wynikal4ce
z
ryzyko
prawawlasnoicitowardw
produkt6w
i
przekazane
zostaly
nabywcy
orazgdykwotep'tzychodO'i
moZniwycenie
w wiarygodny
spos6b.
b)
Swiadczenie
ustug;Jezeliwynikhansakcji
dotycz4cej
swiadczenia
usfugmoznaoszacowac
w
wiarygodny
przychody
spos6b,
z transakcji
ujmuje
siqnapodstawie
stopnia
zaawansolwania
realizacji
iransakcji
na.dzieibilansowy.
W pzypadku
kiedyniemo2na
pzyczynoszacowa6
z uzasadnionych
wvnirqi
iransarcii
Swiadczonych
ustug,
w spos6b
wiary-godny
topzychody
z transakcji
ujmule
iig gko oowysotosti
foniliionycir
jakiesqmo2liwe
koszt6w
aletylkotakich
doodzyskania.
Przychodyz
tyluluu2ytkowania
pzezinnepodmioty
gospodarcze
jednostki:
aktyw6w
a)..
odsetki; Pzychody
z odsetek
ujmowane
sqsukcesywnie
w miaigichnarastania
(z uwzglgdnieniem
efektywnej
rentownosci
danego
aktywa)
b)
squjmowane
;_Dywidendy
wmomencie
prawakcjonariuszy
ustalenia
doichotzymania.
- . dywidendy
18.Podatek
dochodowy.
podatkowe
Obciq2enia
zawieraj4
podatkiem
bie24ce
opodatkowanie
dochodowym
odos6bprawnych
i zmlang
stanurezerulub aktyw6w
z tytuluodroczonego
podatku
dochodowego.
Biezqce
zobowiqzanii
podatkowe
ustalane
s4.na podstawie
aktualnie
pzepis6wpodatkowych
obowiqzujqcych
i ustalonego
OoctroOu
Oo
opodatkowania.
Skladnik
aktyw6w
z tytuluodroczonego
podatku.
jestw odniesieniu
dochodowego
ujmowany
do wszystkich
-podatku
ujemnych
r62nicpzejsciowych,
jak rownie2
niewykozystanych
akfi6w z tytuluodroczonego
dochodowego.i
niewykozystanych
stratpodatkowych
doodliczenia
w nastgpnych
okresach
spnawozdiwczych,
w
takiejwysokosci,
wjakiejjestprawdopodobne,
2ezostanie
osiqgnigty
doin6dooopouatloiania,
ktorroozwoti
wykozystad
wy2ejwymienione
r62nice.
joOrttu
WartoS6
bilansowa
skladnika
aktywow
z iytuluodroczonego
jestweryfikowana
dochodowego
na ka2dydzieribilansowy
i podlega
oopisowl
w pzypaoru,
kieoyzlcnoozi
watpliwose
pzez grupe.kozysci
ekonomicznych
iwiqzanycn
z wyiozysianieni
iitv*o*
.wykozystania
podatkowych
podatek
jestobliczany
Odroczony
dochodowy
na podstawie
siawekpodamwyctr,
ftOreweofug
pzewidywai
bgd4obowi4zywaly
gdyskladnik
w okresie,
aktyw6w
zostanie
zrealizowanv
.kierownictwa
lub
rezerwa
rozwiqzana,
pzyjmuj4c
za podstawe
podatkowe
stawki
prawnie
lubfaktycznie
obowiqzujqce
nadzien
bilansowy.
19.Rezeruy
twozonesqw6wczas
gdynagrupie
ciqzyistnieiqcy
prawny
obowi4zek
i wynikaiqcy
ze zdatzeh
pzeszlych.
i.gdyprawdopodobne
2e
spowoduje
koniecznbi6
wyptyuvu
srootovi
.iest,
onaimozriiwiarvooonie
oszacowae
kwotqtegozobowi4zania.
Kosztydotyczqce
danejrezerwy
sq wykazywane
w r,actruntu
zii1Owi
strat.
20.Rezenrvy
naSwiadczenia
pracownicze
twonysigna:
a).
Odprawy
pracy,
emerytalne
zgodnie
z Zakladow,jm
U'kladem
Zbiorowym
pracownikowi
pzysluouie
pienie2na
odprawa
w razie"
rozwiqzania
pracy
stosunku
wzwiqzku
pLit
z nabyciem tEo p',rco'r1inif'a
prlria
- oo
emeryturylub
rentyinwalidzkiej.
pookresie
sqtoswiadczenia
zatrudnienia,
nakt6retwizysierezerwe.D)
Nlewykozystane
urlopy,
dlawszystkich
pracownik6w,
kt6zyniewykozystali
urlopu
dbkoircabkre.u
sprawozoawczego.
c)
Premie
orazodszkodowania
dlaZaz4du,
zgodnie
prace.
z umowqo

y:fi:i

s4wierkoiciami
szacunkowvmi,
y,:::lryh rezeM
kt6rduakrdarnia
signaka2dy
dzieri
biransowy.

KezeMy
wyKazywane
sqwrachunku
zysk6w
istrat,

lll.lnformacja
dodatkowa
doskonsolidowanego
sprawozdania
finansowego.
Notanl! Rzeczowe
aktywatnrale,
1.1 Cenanabycia
godziwa
lubwarto66
na31.12.2011r.

zMtANYSRopKOWrnwar@
Grunty,
budynki,
budowle

'l.Stan
na
01.01.2011r.
2.Zwijkszenia
z
tytulu:
- pzeszacowanie
- zakup
- inwestycje
- elimin.konsolid.
3.Zmniejszenia
z
tytulu:
- sprzedaz
- likwidacia
- eliminacje
konsolidacyjne
-pzekwal.do
6rodk6w
trwalych
Stanna
31.12.2011r.

Uzqdzenia
Srodkitnivalew
techniczne, budowie.
zaliczki
maszyny
i
pozostale
Srodki
trwale
90.046
10.153
2

45

Razem

100.201

64

'109

64

64

4;

NE

758

1.212

't.970

643
1,t6

1.'186
zo

1.829

89.333

9.005

2

98.340

Skumulowana
amortyzacja
i utratawartoici.
1.2 Skumulowana
SKumulowana
anoftwacia
na31.12.2011
I

wtu( 7l

zMtANIsRopKowrRwAl@
Grunty,
budynki,
budowle

l.Stanna01.01.201'l
r.

Uzqdzenia Srodkitrwale
techniczne, w budowie,
maszyny
i
zaliczki
pozostale
Srodki
trwale
5,556
4.793
0

2.Zwiqkszenia
ztytufu
:

L063

962

2.025

- naliczenie
wroku

1.063

962

2.025

106
70

860
840
20
4.895

966
910
56
11.408

3.Zmniejszenia
z lytulu:
- spzedaz
- Iikwidacia
Stanna31.12.2010r

JO

6.513

0

Razem

10.349

l0

( netto)
Warto6ibilansowa
1.3WartoS6
bilansowa
na31.12.201
1r.

Wartosc
brutto
Skumulowana
am0rtyzacia

Wartosc
netto

qo 1??

9.005

z

98.340

6.513
82.820

4.895
4.110

0

2

11.408
86.932

0'1.0'l
.2004r.
byfdlaGrupydniempzej6cianaMSSF,
podjgto
gruntdw
decyzjg
o wycenie
godziwej,
wwartosci
a
wycengopartona ostatnich
cenachrynkowych
godziwej
tl. wartosci
uzyskanej
w transakcjach,
kt6rych
pzedmiotem
grunty
pzezjednostkq
bylyspzedawane
dominujqcq,
Budynki,
budowle
orazspzqtkomputerowy
nadzieripzejscia
naMSSFczyli01.01.2004r.
zostalwyceniony
godziwej,
wedlug
warto6ci
kt6raz tymdniem
stal4sig
wartosciq
ksiegow4
netto.
Nadzieh31.12.201
1 rokuwszystkie
Srodki
tnrvale
bezgrunt6w
i 6rodk6w
tnrvalych
w leasingu
zostaly
wycenione
pokoszciehistorycznym,
pomniejszonym
o skumulowanq
amortyzacjg.
WartoSc
zeczowych
aktyw6w
trwalych
nadziei bilansowy
grunt6w
jestwgwarto6ci
wynosi86.932tys.zl.w tymwarto66
godziwej
wyceniona
i wynosi
ptzeszacowana
44.119
grunt6w
tys.zl. ostatniego
bgd4cych
w posiadaniu
Grupydokonano
z kohcem
2009
roku.W 2011rokuGrupaniedokonywala
pzeszacowania
posiadanych
grunt6w,
uznajqc
i2 wartoSd
okreSlona
nakoniec
2009rokupozostaje
wartoSciq
aktualn4
Wartosibilansowa
grupyw leasingu
Srodk6w
transportowych
finansowym
wynosi
907tys,zl.,warto66
bilansowa
maszyn
w leasingu
wynosi
459tys.zf.
Notanr2 NieruchomoSci
inwesgcyjne.
wartoSfnieruchomo6ci
w cenienabycia
wynosi31 tys.zl. sq to gruntyrolnepolo2one
na terenieGminy
Braniewo
o powiezchni
3,44hektara.
WartoSC
na31.12.2011r.
31tvs.zl.
Notanr 3 Wartosci
niematerialne.
godziwa.
3.1 Cenanabycia
lubwarto6c
ZMIANA
WARTOSCI
NIEMATERIALNYCH
(WG,GRUP
I PRAWNYCH
RODZAJOWYCHJ
Programy
komputerowe,
licencje
Wartosci
niematerialne

Razem
Stanna01.0'1.201'lr.
wartoS6
brutlo

Zwigkszenia
w201'lr.z
tytulu:
- zakupu
Zmniejszenia
w2011r
z tytutu:
- likwidacia
Stanna31.'12.201
1r
wartosd
brufto

99

99

1

1

I

1

100

100

Skumulowana
amortyzacja.
zl.

ZMIANA
WARTq$CI
NIEMATERIALNYCH
(WG,GRUP
I PRAWNYCH
RODZAJOWYCH)
Programy
komputerowe
Warto6ci
niematerialne
Razem
Stan
na01.01.2011r.
58
58
Zwigkszenia
z tytulu:
17
17
- naliczenie
w roku
17
17
Zmnieiszenia
z Mufu:

ll

- likwidacia
Stan
na31.'12.201'lr

75

75

3.3 Warto56
bilansowa
na31.12.20i
1r.
ZMIA1IYY4*'O'CINIEMATERIALNYCH
I PRAW}IYCH GRUP
Nadzief31.12.201,|.
Programy
komputerowe
Warto6ci
niematerialne
Razem
Warto66
bilansowa
netto
na0'1.01.201,lr.
Warto66
bilansowa
netto
na31.12.2011r.
Programy
komputerowe
amortyzowane
sqlinio
Notanr4 Inwestycje
w jednostkach
stowazyszonych.
Jednostka
posiadala
dominuiqca
nadziei 31grudnia
2011roku 270/oowyudzialw sp6lce
Ocnrony
'- Agencja
z
0.o.,
kt6ra
zaimuie
siq
ustugami
ochroniarskimi
ispzEtaniem
oraz33o/o
o*y roiiJi *,por.,
9AY4 9p
Kapital
sp.z.oo.zajmuiqcejsig
dzialalno6ciqfinansow4
obiesp6iki
niesq'inwestycji
notowane
nagieldzie.
Tabelaponi2ejpzedstawia
sk6cone_
informacje
finansowe
dotyczEce
Grupyw spolkgAgencla
Ochrony
GAMA
Sp.z o.o.orazspolkg
Kapital
Sp.z o.o.
udzialyw iednostkach
stowazyszonych
Pozyczki
czQsidlugotermlnowa
Inwestycje
w jednostkach
stowaLyszonych

2011r.

2010r
1.120

7.106
10

1.120

7.116

jednostek
4,1Udzial
w bilansach
stowazyszonych.
zl.

(dfugoterm
Aktywa
tnrrale
inowe)
Aktywaobrctowe
( dlugoterminowe)
ZobowiAzania
ZobowiEzania
kr6tkoterminowe
AKywanefto

2011r.

2010r

1.120
665
-137
-528
1120

9.115
546
-1.994
-56'1
7.106

4.2Udzialy
jednostek.
w dochodach
zt.

Kapitaly
Przychody/ Straty
Warto66bilansowainwestycji

20lIr.

2010r
693

7.081

427
1.120

ZJ

7.106

4.3Czq36
dlugoterminowa
po2yczek
podmiotom
udzielonych
stowazyszonym,
wtys.zt.

Udzielonapo2yczka

20Ilr.

2010r
l0

Podmiot
stowazyszony
Agencja
ochrony
GAMA
sp.zo.o.w2011roku
dokonal
calkowitej
splaty
zaciqgnietej
w
popzednich
latach
pozyczki.

l2

poZyczki
4.4Udzielone
dlugoterminowe
Po2yczki
napoczqtek
okresu
po2yczki
Udzielone
wciqguroku
Naliczone
odsetki
Zmniqjszenia
dot.splaty
odsetek
pzeniesienie
po2yczki
Zmniejszenie
nakrotkoterminowe
Skorygowana
cenanabycia

2011r.

2010r.
10

139

z
o

10

129
10

Notanr 5 Pozostale
aktywa
finansowe.

5.1Udzialy
w spolkach.

Pzeszacowanie
dowartoicigodziwej
akcjinotowanych
na
GPW

Udzialy
w spolkach
nienotowanych
nagieldzie
wycenia
sigwedlug
cenynabycia
z uwzglgdnieniem
odpisu
trwalejutratywartosci.
po2yczki
5.2Udzielone
kr6tkoterminowe.
jedn.powiazanym,
Poiyc4iudzielone
w tym:
- czg56
dlugoterminowa
- cze66kr6tkoterminowa
pozostalym
Poiyczkiudzielone
w tvm:
iednostkom,

2011r.
1.496

.-------.\
\

130

1.496

10
120
t9

1.496

19
149

1.496

139

- cze56
dfugoterminowa

- cze56krotkoterminowa
poiyczki,
Ogolem
w tym:
- czeS6
dfugoterminowa
- cze6qkrotkoterminowa

2010r.

't0

Grupaw 201'lrokuudzielila
dw6chpo2yczek
powiqzanym
dw6mpodmiotom
tj.:Kapital
Sp.z o.o.po2yczka
w
'l
kwocie mlnzl.z terminem
sptaty
dodnia21lipca2012r.
i oprocentowaniem
w skaiiroku'WIBOR
fU i 5 3 7.
orazpodmiot
DBSz siedzibqw
po2yczka
Poznaniu
w kwocie
450tys.zl.z teminemsplatydodnia21kwietnia
zutzr.| oprocentowaniem
WIBOR
3M+ 6%wskaliroku.

\ .._?r
|

9r-./)
. 1
\

t3

5.3Lokaty
kr6tkoterminowe
KwotalokatyqqpoczAtek
okresu
- lokaty
Pzeniesienie
z dlugoterminowych
Naliczone
odsetki
Likwidacja
lokaty
Skorygowana
cenanabycia

zl.

2011r

2010r
0
o

5.4Udzielone
po2yczki
krotkoterminowe.
Skorygowana
cenqnabycia
napoczqtek
okreiu
Pzeniesiono
z po2yczgk
dlugoterminowych
po2yczki
Udzielone
Naliczone
odsetki
po2yczki
Splacone
pozyczki
Umozone
Splacone
odsetki
Splacone
odsetki
naliczonq
wlatach
ubieffi
Umorzone
odsetki
Wycena,
koreklqodsetek
Skorygowana
cenanabycia

wlys.zl.

2011r

2010r

139
10
'1.450

139
129

qo

10
140

10

149

10
11
1.496

1

139

Notanr 6 Zapasy
Materialy
Produkcja
wtoku( wgkosztu
wytwozenia)
gotowe
Produkty
Zaliczka
naqostawe
material6w
Zapasy
warto66
bilansowa

2011r.

2010r
455
17

724

472

I
831

106

'126tys. produkcja
Kwotaodpis6w
aktualizuj4cych
warto6d
material6w
na31.12.2011wynosi
zl.
wtokuzlecenia
wamztatowe
naprawy
samochod6w
wsegmencie
transportu.
Notanr 7 Naleinosci
z tytuludostawi uslugorazpozostale
naleinosci.
7.1
Naleznosci
z Muludosta\iy
i uslugodpozost.jednostet
Naleznosci
yszonej
odiednostki
stowaz
wtym:z tytufudostawi uslug
: z tytuluspzeda2y
nieruchomo6c
wtym:- czesckr6tkoterminowa

- czese
dfugoteminowa

Nale2nosci
z tytulupodatk6w,
dotacji,cel,ubezp.
spot.
Nale2nosci
dochodzone
nadrodze
sAdowei
Nale2no6ci
z tytuluspzqda2y
( wtym)
mieszkari

2011r.
2.765
228
227

2.137
286
1
285

155

60
225

1

o

'15

- czesd
dfugoterminowa
- cze6e
krotkoterminowa

Pozostale
nale2no6ci
Razem
wartosc
bilansowa
( wtym)

- naleznosci
dfugoterminowe

- nale2no6ci
krotkoterminowe

wrys.zr.
2010r.

519
3,518
155
3.363

15
331
2.774

225
2.549
l4

Sredniczasrealizacji
naleznoici
wynosi
49dnii uleglwydluzeniu
w stosunku
dorokupopzednieqo
o g dni.

wpfyw
nawydlu2enie
okresu
splywu
nale2no6ci
priede
mialy
wszystkim
rpazrLri.*'.5OlJ'n-.iizios.i

*
segm€ncie
Pouplywie
platnosci
terminu
naliczane
sqodsetki
uslawowe
czyli6rednio
lgimu
w
roku
2011
w
wysokoSci
1370.
Nale2no6ci
dlugoterminowe
stanowi
nale2no66
z tytuluspzedi2y* ioro .iulporce
stovazyszonej
czgsci
nieruchomosci.
Wwarunkach
spzedazy
ustalono,
zepoiostata
c'o pfitycena'w
rrwocie
295tys zl.igstanieuregulowana
w 59miesiqcznych
ratach.'Raty
sqoprocenrowane
wwysokoSci
WIBOR
3M
mar2a
Dlus
2o/o.
Grupadokonala
odpisuaktualizujqcego
stanunale2no6ci
:
7.2Zmiana
stanuodpisow
aktualizuiacvch
wartosc
naleino(c
Zmiana
stanuodpis6w;ktualizujEcych
wartos6
naleinoSci
kr6tkoterminowych
Stannapoczqtek
okresua, zweKszenta
z rytuu:

2011r.

2010r.
561
109

uuDr.lwI usruq0o tz meslecv

501
153
138
7

82

- uucfloozone
naoroozesaoowel
- pozostale
nale2no6ci
ql wyK0zysrante
(zInuru)

18
a

d

uulrd|t,Iusruqoo z meslgcv

0

uuo oozonena0roozesadowej

- pozostale
naleznosci

ffi

119
91

uustawI usfugoo 1zmtestecv

uur,Iuuzunena oroozesaoowel

- pozostale
nale2no$i
oranooprsow
a|(ruatEujacycn
wanoscnaleinosci
kr6tkoterminowych
nakgniecokresu

93
IJ

't0

o

4
561

548

7.3Nale2no6ci
z Muludostaw,
rob6ti uslug,(brufto)
z pozostalym
oddniabilansoweoo
okresie
snt tu u,h,",]

Naleino6ci
z tytuludostaw,
rob6fi usfug,prutto-1.i
pozostalym
oddniabilansowego
okresie
spfatv:
-

a)do1 miesiEca

u/ IJowyzel
I m|estaca
0oJ mEstecy

c) powyzei
3 miesiecy
do6 miesiQcy
d) powy2ej
6 miesiecy
do1 roku
'l roku
e) powy2ej
f) nale2noSci
pzeterminowane
Nale2no6ci
z Muludostaw
roboti usluo.razemfhnfrol
rszerwa
nanateznosct
z rytutuoostaw
9/
roboti uslug,
pzeterminowane
( wielkosc
ujemna)
Nale2no5ci
z tytuludostaw,
rob6ti uslug,nzem(netto)

2011r.

2010r.
856
137

535
404

2.289
3.282

1.724

f,,ta

2.766

Z.OOJ

525
2138

7'4Nale2noici
z tytuludostaw,
roMti usfug,
pzeterminowane
(brufto)
z podzialem
nanale2no6ci
niesplacone
w
okresach.
w lvs.zl.
NatBznosct
z rl|Iufuoostaw,
roboti uslug,
2011r.
2010r.
przeterminowane
(brutto)z podzialem
nanaleinoici
splacone
w okresie:
a)do1 miesiaca------:-----827
.
--: -:--;--'626
llpvwyzel I Intestaca0o J mtestecv
8'10
561
rlrlEslFcy9 mEsqcy
150
:r
!:l_r::El
:
T
75
u.,
o tntestgcy
Pewyzgl

s., PvwyzYJ I I utlu

oo I rcxu

47

455

24

438

J
l5

tlaeznoscz@
f)ropi.vartuatiz@
pzetenninowane
usrug,
( wlelko$6
uiemna)

tr.reznfcjztyt@
razem(netto)

7.4Nale2no6ci
krotkoterminowe
brutto
( struktura
walutowa).

O)w,watutactrffi

n4G!a1q0.fs,qo
eu,o
i+JJdir'-

K+.ery
ttateino66kotkGilinowairunorazem=:

Notanr8 Rozliczenia
migdryokresowe.
0.I Krou(oterminowe
rozliczenia
miedzyokresowe_
aktywa
Kr6tkoterminowe
roziiEniarozliczenia
miedzyo[ESwdkoszBwJ
tvrn

doarchiwizowania
+ tablicereklamowe
b)pozostale
rozliczenia

rozliczane
wczaG
Krotkoterminowerozticzenia---

2011r.

2010r
28
17
z

47

8.3innerozliczenia
migdzyokresowe
_ pasywa

2011r.

2010r.

2.775

2.892

2.775
117

2.892
118
I

2.892

116

3,010

lo

Notanr 9 Srodkipienigine
i ichekwiwalenty.
9.1Srodki
,t9

l

wtvs.zl.

2011r.

Srodkipienie2ne
w bankui kasie
Lokatybankowe
Cg3 miesigcy
godzilra,
Razem
wartoSd
w gm:

2009r.
1.336

89

1.336

2.039
2.128

Srodkipieniq2ne
w bankusqoprocentowane
wedlug
zmiennych
st6pprocentowych,
kt6rych
wysokosc
zalezyod
stopyoprocentowania
lokat
bankorrvych.
Lokaty
kr6tkoterminowe
iednostkowych
s4ustaniwiani
nar62neokresy,
odjednego
dniadolzech miesigcy,
w zale2nosci
odaktualnego
zapotzebowania-Grupy
pienig2ne
naSrodki
i sq
oprocentowane
wedfug
ustalonych
dlanichst6pprocentowych.
pienig2ne
9.2 Srodki
(struktura
walutowa)

2011r

polskiej
a)w walucie
b)wwalutach
obcychpopzeliczeniu
nazl.
-waluta
Euro694,08
I 4,4168
Razem
Srodkipienie2ne,
w tym:

2010r.
1.333

2.127
1

1.336

2.128

saldosrodk6wpienig2nych
i ich.ekwiwalentow
wykazywane
w skonsolidowanym
rachunku
pzeptnvow
jesttakiejakpzedstawiono
pienig2nych
w nocie
9.,1.
Celei zasady
zazqdzania
ryzykiem.
Grupakozystaz instrument6wfinansowych
takichjak kredw bankowe,
Srodkipienig2ne,
lokaty
krolkoterminowe,
umowyleasingu
finansowego,
zobowiqzania
i nat62hosci
handlowe.
OtOwne
ro'dza1e
ryzyti
wynikaiqcego
z instrument6w
finansowych
obejmuiE
ryzykowalutowe,
ryzykostopyprocentowej,
ryzyko
kredytowe.
Ryzyko
stopyprocentowej.
Nara2enie
Grupynaryzykowywolane
zmianqsl6p
procentowych
pzedewszystkim
dotyczy
dlugoterminowycn
zobowigaikredytowych
orazleasingowych.
poni2ej
pzedstawia
Tabela
wra2liwo66
wyniku
finansowego
brutto
zaokres
od01.0'1.201'lr.
do31.12.2011r.pay
zalo2eniu
zmiany
stopyprocentowe,.
Okreszakofrczony
3111212011r.

Zwigksz/Zmniejsz.
Punkty
*
procent

Kredyty
bankowe

-1Yo

Leasing
finansowy

+1o/o
-lYo
+1o/o

Wplywnawynik
finansowy
brufto
55
-55

18

-'18

* w t B o R3 M

Ryzykowalutowe.
Ryzykowalutowe
w Grupiesprowadza
sie do ryzykazwiqTanego
z wahaniami
kursuEurow odniesieniu
do
zob.owiqzah
wynikaiqcych
z zawartych.um6w
leasingu
pzychod6w
finansow6go,
orazzobowiqzah.
Ryiyxiem
jestsegment
walutowym
objety
transportu.
Okreszakoriczony
311121201
1r.

Zwigksz/Zmniejsz.
Punkty
*
procent

Nale2noi;ci
z tyt.dostaw
i uslug

-100

Zobowiazada
z tyt,dostaw
i uslqq

+100/o
-100/0

Wplyw
nawynik
finansowy
brutto
-JOO

386
134
t7

Zobowiqzania
finansowe
z tyt.leasingu
*KurseurowzrosUspadek
+l- 10o/o
Ryzykokredytowe.
Grupazawiera
gl6wnie
transakcje
z firmami
o dobrejzdolnosci
kredytowej.
w odniesieniu
do instrumenrow
finansowych
kredyrowe
Grupypowsraje
ryzyko
w wynituniemoznoici
dok6nania
iiri;;;orgirnone
umowy-.maksymarna
ekspozycja
natoryzyko
r6wna
sigwartosci
biransowej
tychinstrumentow.
vvurup€wystepuJe
koncentlacja
Pzychody
ryzykilredytowego.
odjednego
z kontrahent6w
segmentu
nalmu
stanowiEl90/opzychod6wzespzeda2yGrupyzaokres0,l
.O1.2lih-31.12.i011t.
Jednoczesnie
naleznosci
z lytuludostaw
i uslugnakoniec
okresu
sprawozdawczego
w43%stanowiq
nale2no6ci
odtegokontrahenta.
Kwotypzedstawione
w bilansie
sqkwotami
nettoz uwzglednieniem
odpis6w
aktualizujqcych
wartos6
wqtptiwych
naleznosci,
przez
oszacowanych
zazs grupynapodstiwie
wczesnielszyctr
ooswiadize'n
i
icrr-ocenroi|cnego
gospodarczego.
otoczenia

pzeznaczone
dospzedaiy.
]o.{r9!!itry-ale
!!ot1
Nadzief
31.'12.2010r.
niewystgpujEsrodki
pzeznaczone
irwale
dospzeda2v.
Nota11Kapitat
podstawowy.

Ka2da
akcjamanominalnq
wartos6
1zl.
w roku2011 kapital
podstawowy
jednostki
dominuiqcej
w crupiez'starpodniesiony
o kwot?
10.000
tys,zl,
wyemitowano
10.000.000
szt.akciirVemisji
o wariotci
nomin'atne1
r it. xazaa,akcje
w
carosci
zos6y
,uBt
pzezPowszechne
Towazystwo
lnwestycyllne
sn z s;d.ib4;p;ilr;;r, cenaemisyjna
wyniosla
15.000
tys.zr..
Nota a

zesDrzedai

Saldona 0l stycznia
201,|rF

+%

vgrvv.rssr

w [ys.zt,

Nadwyika
zespzedaiy
akcjilVemisji
5.000

uruut

d au t I t(,|lu

oz

4.938

l8

Nota12Kapitafrezeruowy
z pneszacowania
zeczowych
aktyw6w
trwalych.
Kapitafrezerwowy
z
pzeszacowania
zeczowychaktyw6w
tnilalych.
47.202

90ruu ||d v Lu t.zv I lI.
a til.,^^-^ --.-r,r......--

I
; ;'i :-YfY i: rYl++,::i' YI'KowYcn

z,z_uyvr('!tuu^uw u warycll
r)oruu I rd J t. tz.zu I lr.

-263
46.939

Nota12a Kapitalrezerwowy
z pzeszacowania
inwestycji.
Kapitalrezenvowy
z
pneszacowania
inwestycji.
90ruu ||d u t.v LZU I l[.
I

7.389
-6.069
-1.320

11,,^i^
^1.^*
--^tr..-uyurq
a^qr
przuz
juu
ostKgstowazyszonq

Saldo
na31.12.2010r.
Nota13Zyskizatnymane.
'4'M. Zt.
ll-

a,l ^A.^--t-

Ito vt !]yr,&

Zyskizatzymane

.^,

td aut I l(,lt|l

10.949

r.zoycte
sr00Kow
trwarych

zoJ

|'qr ro prur,tr.lgwauuztitfoww leonostcg$owazyszongi
_2..:r

-244
-140

prawWaSnoSCt
ero0E
9.I!Ly:lld_{9...............rl{ry_r.v-r
Wiedn.Stowazyszonei
o.zysx
zarokobrotowv

1.221
273

r r e s r Y t u r . f | | t qa v t I t u ^ u

-

12.323

Nota14Rezeruy.
14.1 RezeMy
dlugoterminowe.
wws.zt.

Saldona01.01.20't
1n

l.Zwiekszenia
wciqguroku
obrotowego
- wykozystanie
2.Zmniejszenia
- pzeniesienie
3.Zmniejszenia
na
krdtkoterminowe
jakozbgdne
4.Rozwi4zano
Saldonadzieri31.12.2011t.

Rezerwy
na
Rezerua
na
Razem
odprawy
odszkodowania
emerytalne dlaZazadu
309
40
349
8
8
1

1

40
98
218

40
98
218

Zgodnie
z Zakladowym
pracypracownikowi
Ukladem
Zbiorowym
pzystuguje
pienig2na
odprawa
w razie
nagmeryture
gzejscia
Grupa
twozyrezeruq
natencel.Nakaidydzieit
6'ilinso*y
*rryriLri.'rtg
i
ksigguje
r62nice
zgodnie
z wycenq
akiuarialn4
"irrrr,,

t9

14.2Rezerwy
krotkoterminowe
Rezerwy
na
Eprawy
sgdowei
spome

Saldonadzieri
01.01.2011

Rezemani Re:e a Rezeniva
ni
odszkodowna
VAT
aniadla
o0prawy naleiny
ZazEdu
emerytalne

106

t.Przeniesienie
z
rczeM
jllqgoterminowych
2..Naliczenie
w
crqgu
rot(u
obrotowego
3.Wykorzystanie
4.Rozwiqzan
ie
zbgdne
rezeruy

509

5

Reze a na Razem
niewykorzy
stane
Swiadczenia
urlopowe

8

137

765

40

40

766
lqE

12

Saldonadzieri
31.12.2011

48
5

864

I

o

94

1.154

48

118
19

zao

50

1.346

37

N'ota
15Zobowiezania
z tytululeasingu
finansowego,

Stanna01.01.2011

944qna31.12.2011

fr,T;l-t'1rt*:rtleasinsowejnaczss6kapitarow4iodserkowq.
Termin ZobowQzaniaZwigkszenia
Korekty Zobowi?anieSplata
Splata
(naleinoSC
l4czna
po
cze6ci
cze6ci
Bo)
oplah
zrriekszeniach
kapitalo$Ej odsettoruej

2006
2007
2008
2009
?010
2U11

2012
2013

2.394
2.431
2.019
2.480
1.627
1.066
603
113

826
F'I

1.442
182
156
180

1
-vo

3"n

508

2.956

st

3.462
2.662
1.783
1.150
OUJ

851

1n0

937
982

m

128
158
183

113
45
2014
43
43
25
Grupakozystaz lea'rrrgu r|ansowego(p0 pzeksztaheniach)
samocl

oparte
si; :[irh"'ll{;
f,::::ll yf:i I rat..umowi
roowiqtin?tytuili#ffftffi

7n0

834

JJI

BZI

194

131
201

Zobowiqza amonyzacia
nie
(naleinogd

1.035
t1t

578
516

2.431
2.01(
2.48t
|,ozl

1.06i
60:
11

25
70
4a
18
43
rooowI maszyny
czastrwania

498

409
505
459
287

300
ztJ

113
113

- rvsw"'Yu
odpowiada
Il|3:i_g:l.1*
Y'uPtuut,uwEoa
go wanosci
lego
ieoo
warro(ci
kcia^^u,6i
7-r^-^,^-__
wartosci
zobowiqzari
ksiggowej.Zabezpieczenrem
ksiggowej.Zabezpieczenien
grupyztytutu
tytulu
t'easiniu'..,
tiasinou'-,,i'wanA
u,^^.hi,.^r^..--..-r
o
te
umowy
axtywa
oraz
wystawione
wystawiono
wystawiono
weksle
weksle
wekste
inbranco,
*t rn, na
wrasne
n, oion{mlfi
do,"tlul*tlnt"loparciu
a;r'i;:i.

20

Nota16Zobowiqzania
z tytuludostawi uslugorazpozostale
zobowiqzania.
16.1Zobowiazania
krotkoterminowe.

w lvs /

2011r

1.2Muludostawi uslug
- wtym: wobec
stowazyszonei
iednostki
2.2tytulupodatkow,
ubezpieczeri
i innyctr
i,wiadeen
3.2Mdu wynagrodzei

4lGwie

5.Pozostale
6.Zaliczki
nadostawy
T.undusz
socjalny
ZFSS
Razem
S,Podatek
dochodowy

2010r.
1.605

1.294

170
354
9'l
16

89
298

253

46

ot
to

z
zl

od

2.343

1.784

o

Zobowiqzania
z tytuludostaw
i usluqi innezobowiqzania,
gl6wnie
wynikajq
z zakup6w
handlowych
i koszt6w
zwiqzanych
z dzialalnoSci4
bie2qc4.Sredni
okres
pzylgty
kredytowania Olazat<up6w'handlowych
wynosi
29dni.
Wocenie
Zaa4du
Grupy
wartoS6
ksiqgowa
zobowiq.zah
z tytulu
dostaw
i uslug
odpowiaOa
ichwarto#ig;dziwej.
Nota17Kredyt
bankowy.
Grupa
nakoniec
jedenkredyt
rokuobrotowego
posiadala
g.kredyt
bankowy
inwestycyjny
podmiotowi
udzielony
zaleznemu.
Kredyt
inwestycyjny
wwysokosci
7.360
tys.zl.z pzeznaczeniern
nabudowe
serwisu
samochod6w
cig2arowycn.
Kredyt
zostal
udzielony
na15tat,ostatnia
ratazostanie
zaplacona
31sierpnia
202t;ku.-ijpil;;owanie
WIBOR
3 m+ plusmar2a
banku.
Zabezpieczenie
kredytu
stinowihipoteki
i*yira- w'i*o.ie
!ry!{u wVnosi
7360tys.zl. orazhipoteka
kaucyjna
do kwoty
3.680ustanowiona
na nierucnomoSci
r.Eii:.uijo Z..t.l
Transpon
a pofo2onejw
Nowej
soli..Dodatkowo
kredyt
zostal
zabezpieczony
hipotekqzwykena
kwotb
s:00 bu.
zl.orazhipotek4
kaucyjnq
do kwoty1.700tys.zl. nanieruchomosci
nat-ez4ce;
oo'zjstaisn i pi,tozon"l
*
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akcje.
Rzeczowe
aktywatnvale-budynki,
lokalei obiekty
in2ynierii
ladowej
i wodnej
B.Aktywaobrolowe
Nale2no6ci
krotkoterminowe
oOlednostetr
powiqranyctr
z
tytuludostaw
i uslugo okresie
splaty
do12miesigcy
i
tnne
Krotl(oterminowe
aktywa
finansowe
wjednostkach
powi4zanych
-udzielone
po2yczki
AKTYWA
RAZEM
A. Kapitaf
wlasny
podstawowy
Kapital

Zysustrata
nettg
Kapital
z wyceny
godziwej
warto6ci
atrcii
Strataz latubieglych
B.Zobowiazania
i rezerwy
nazobowiqzdnia
Rezenrvy
nazobowiqzania

Eliminacje
2011
rokbieiacy
.5.645
-5.645

w lys.a.

Eliminacje
2010
rokpoprzedni
0
0

-666

-ooo

-6.311
-40
40

45

-U

-15
7.705
-3.135
10.840
.7.720
-5.500

29

Zobowiqzania
jednoslek
dlugoterminowe
wobec
- po2yczki
powiEzanych
Zobowi4zania
jednostek
krotkoterminowe
wobec
powiqzanych
z tytuludostaw
i uslugo okresie
wymagalnoSci
do 12miesigcy
lobowiqzania
krotkoterminowe
wobec
iednostek
- inne(pozyczki)
powiEzanych
PASYWA
RAZEM

400

-'1.8'13
.6

.15

nettozespzedazy
towar6w
i material6w

LEczne
kwotytransakcji
zawafich
ze spolk4
stowazyszon4
Agencja
ochronyGAMA,
w kt6rejZastals.A.
posiada
27o/o
udzial6w
orazspolkq
Kapital
Sp.z o.o.,w kt6rej
ZaitalSRmasgo;uoziatow
naaiie'rif t-lruonia
2011r.
zl.

2011

l.Kwotynaleznoscl
odsp6lkistowazyszonet
2.Kwoty
zobowiazai
wobecspolt<i
stowaztr.szonei
3.Spzeda2
spolce
stowazyszonej

2010

226

286
89
45

170

37
823

4.Zakupy
odsp6fki
stowarzyszonej
S.Pzychody
z M.odsetek
odpozyczek,
naleznoSci

paychody
6.Pozostale
operacyine
T.Naleznosci
po2yczkl
z M.niesplaconej
- zeczowe
S.Darowizny

424

o/

18

500

300
130

pewne
lstnieie
zagro2enie
kontynuacii
podmiotu
dzialalno6ci
zale2nego
wynikajqce
z generowania
kolejny
rokz
zedustratynadzialalnosci
gospodarczej,
z tegotezwzglgdu
spdklauyzapo-biec
iemuryzyku
opr#wah i
wdra2a
dzialania
majqce
nacelupoprawg
prowadzdnej
wynik6w
dzialalnoSci.
Pzecietne
w rokuobracbunkowym
zatrudnienie
wgrupach
zawodowych.
Wyszczeg6lnienie

Pracownicy
ogolem
z tego:
Pracownicy
nastanowiskach
robotniczych
Pracownicy
nastanowskach
nierobotn
iczych
Uczniowie

Przecigtna
liczba
zatrudnionych
(w
osobach)
w 2011r.
95

36
I

Kobiety

ZJ

21

Przecietna
liczba
Mgiczyini zatrudnionych
w
popnednim
roku
2010w osobach
70
108
54

57

{E

49

1

30

osobykotzystajqce
z urlopow
wychowawczych
lubbezplatnych

1

I

I

wlnagrodzenia
wyplacone
czfonkom
RadyNadzorczej
orazzarzed6w
spolkidominuiecej
i zaleinej
w
2011
roku.
Lp.
1

Wyszczeg6lnienie
Czlonkowie
Zazqdujednostki
dominujAcei

w roku2010
409
179

Adam
Le2ariski
Prezes
Zaz4du
dodnZTlfrj}l
wtymodszkodowanie
:

635
146
98
170

Janusz
Luczyiski
Wiceprezes
ZaE4du
dodnia07
stycznia
201'lr.

104

197

Leslaw
HnatPrezes
ZazqduoOOniaOt.O+ZOt
tr
Wojciech
Skiba
Czlonek
Zazqdu
oddnia01.042011r
Czlonkowie
RadyNadzorczei
Monika
Halupczak
Mariusz
Staszak
PawelSobk6w
Ke.zimiezFntczak

156
59
317

232

prezes
Jadwiga
Pzyszczypkowska
Zaz.4du
dodn
01.04.2011r.

t.

wtys,zt.

w roku201,|

OJ

J6

41
19
19
19
'19

Tomasz
Pietryk
Bla2ej
Wasielewski
AndzejKloc
PiotrKarmelita
PawelKozeniewski
Damian
Olszewski
Janusz
Luczynski
JanOlszewski
JanuszKruchlik
E12bieta
Aoostoluk
Bemard
Ziaja
AndzejHrnvna
Czlonkowie
ZazaduspotkizaG2'nej
Kzysztof
lrekPrezes
Zazqdu
dodnj5l22010r:
MarekKondrad
Prezes
Zaz4ddo21.052011r.
Leslaw
HnatPrezes
Zazqdu
od 21.05201
1r.do
02.11.2011r.
Kortyla
Prezes
Zazaduod02112011r
Razem

1.)

13
16

34
17

44
44

1

1
1
66

36
123

JI

116
7

29
1.018

764

Notanr 29Dotyczy
skonsolidowanego
sprawozdania
z pzeplyw6w
pieniginych,
29.1Podzial
nasegmenty
| | 9 t t t dzialalnosci.
DzialalnoS6 Dzialalno66
Zarokzakofczony
31,12.2011 wynajmu seruisu

Razem
DzialalnoS6 skonsolidowane
transportowa sprawozdanie
z

pneplyw6w

Dzialalno56
operacyjna
DzialalnoS6
inwestycyjna
Dzialalno66
finansowa
Pzeplywypienigine
netto

nianiainv

1.102

-15.675
14.708
135

170

IJ

OI

-zzz

.52

-1.015

-87s

h

1.345
-15.608
13.471
-792

JI

Zarokzakoriczony
31,12,2011r Skonsolidowane
sprawozdanie
z
przepfyw6w
pienieinych
SrodkipienieZne
napoczAtek
2.128
oKresu
Srodkipienie2ne
nakoniec
okresu
1.336
Bilansowa
zmiana
stanuSrodk6w
-792
pienie2nych
Kwotyujetew skonsolidowanym
sprawozdaniu
pieniq2nych
z pzeplyw6w
Srodk6w
sqzgodne
z saldem
Srodk6w
pienig2nych
i ichekwiwalent6w
w bilansie.
Pzedstawiono
pienig2ne
Srodki
w Nocie
nr9.
29.2wyjasnienie
(strata)
dopozycii
A.ll.3
nainwestycjach"
wspnawozdaniu
pieniQ2nych.
z pzeplyw6w
"zysk
'l.Zbycie
6mdk6w
trwalych
2.Zbycie
akili- aktywa
tinansowe
3.Wycena
odsetek
odpo2yczek
wqIRR
4.Korekta
aktualizacji
wartoSci
akciii udzialow
Og6lem
A.ll.3

2011

2010
-210

231
1

-106

11

I

-2.023

-52

.1.804

.369

29.3Wyja5nienie
dopozycji
A.ll.4,,Odsetki
i udzialy
wzyskach"
wsprawozdaniu
pienieznych.
z pzeplyw6w
wl

201'l
po2yczek
l.Otzymaleodselki
odudzielonych
2.Zaplacone
odsetki
dot.leasingu
finansoweqo
3.Naliczone
aleniezaplacone
odsetkiod
udzielonych
po2yczek
4.Zaplacone
odsetki
odkredyt6w
S.Zapfacone
odsetki
odpo2yczek
Ogolem
A.ll.4
29.4Wyjasnienia
dopozycji
A.ll5

-24

2010
112

146

125
0

377

371

464

96
480

stanu
pienieznych".
z pzeplyw6w
"Zmiana rezerd'wsprawozdaniu

2011
2010
1.Wgbilansu
450
2.Rezewa
naodroczony
podatek
odniesiona
nakapitaly
10
wasne
6.Zmiana
stanuw sprawozdaniu
z pneptyw6w
460
plqliginychA ll 5
29.5Wyja6nieniedopozycjiA'||.7,,Zmianastanuna|e2no5ci''wspraw@
tvl

1.Wgbilansu
2.Nale2no6ci
zwi4zane
zezmianqstanu
nale2nosci
dotyczEcych
zeczowych
aktry6wtmalych(dzialalno6i
inwestycyjn
a)
3.Nale2nos6
(dzialalnos6
dot.poreczeti
finansowa)
4. Korekta
eliminacji
konsolidacyjnych
dot.roku
popzedniego

2011
-744
-65

2010

zl.

-181
267
-300

7

12

5. Nale2no6ci
dotyczqce
zakupu
akcji(dzialalno6e
finansowa)
6.Zmiana
stanuw sprawozdaniu
z pzeplyw6w
pieniqinych
A ll 7

223
-579

-202

29.6wyjasnienie
dopozycji
A.ll.8
stanuzobowiqzai"
wsprawozdaniu
pienig2nych.
z pzeplyw6w
"Zmiana
LWgbilansu
2. Zmiana
slanuzobowiqzan
dot.zeczowych
aktyw6w
(dzialalnoi;i
inwestycyjna)
lqrvatych
3.dot.leasingu
(dzialalno6i
finansowa)
4.Korekta
eliminacji
dot.rokupopzednieqo.
5,Akcje,
( dzialalnos6
ak9wafinansowe
inwestycyina)
6.zmianastanuw sprawozdaniu
z pzeplyw6w
pieniginych
A ll 8

wrys.zr.

2011

2010

-818

loz

-100
431
-7
-170

651

451

-379

-tz

29.7wyjainienie
dopozycji
A.ll.9
stanurozliczeri
migdzyokresowych"
wspftlwozdaniu
z pzeplywow
"Zmiana
pienigZnych.
w lys,zt.

2011

2010

lWg bilansu
z.Zaliczka
do$czpaspzeda2y
Srod
k6wtrwalych.
- wplywy)
(dzialalnoS6
inwestycyina
3.otzymana
(dzialalnoSc
dotacja
finansowa
wplywy)
4. Zmiana
stanuwsprawozdaniu
z pzeplyw6w
pienig2nych
A.ll.9

-186
z
- to/

-351

29.8.WyjaSnienie
dopozycjiA.ll.l0
podatek
dochodowy"
wsprawozdaniu
z pzeplyw6w
"Zaplacony
pienig2nych.
7l

2011
l. Podatek
dochodowy
wykazany
w rachunku
zysk6w
i
strat
1. Zmiana
stanurozliczerl
migdzyokresowych
z
tytulupodatku
dochodoweqo
2. Zmiana
stanurezerunapodatek
dochodowy
il. Podatek
dochodowy
podatkowej
wgdeklaracji
obci42ajqcy
wynikfinansowy
3. Zmiana
stanunale2noSciz
tytulupodatku
dochodowego
4. Zmiana
stanuzobowi4zan
z tytulupodatku
dochodowego
lll, Podatek
dochodowy
zaplacony
A ll 10

2010

110

*z

-23

215

208

-6

202

29.9Wyja6nienie
dopozycji
z pzeplyw6w
pienig2nych.
"lnne"wsprawozdaniu
1.Dzialalno56
inwestycyjna
,,innewptywy
inwestycyjne"
B6
- odsetliodpozyczki
krotkoterminowej
- splatapo2yczki
krotkoterminowej

-173

341

2011

w t l zl.

2010
10

0
10

3J

2. Dzialaln066
inwestycyjna
,,innewydatki
inwestvcvine"
B9
- zaliczka
naSrodki
trwalew budowie
- wydatki
zwi4zane
zespneda2q
zeczowych
aktywdw
trwalych
- udzielone
ooZvczki
kr6tkoterminowe
- wvdatki
zwiazane
zesozeda2a
akcii
3.Dzialalno56
finansowa
wplywy
,,inne
finansowe"
C2
-zwrotzaplaty
z tytuluporgczeh
- otzymana
dotacja

1.472

18
1

22

5

1.450

10

2
467
300
167

jak
Skonsolidowane
sprawozdanie
GrupyKapitalowej
ZastalSAza rok2011spozqdzone
wg MSR/MSSF
jednostkowe
r6wnie2
sprawozdanie
spolkidominujacej
ZastalSAspozqdzone
wg ustawy
o rachunkowoSci
jednostkowego
badala
spolkaECASerdyhski
i Partnezy.
Zgodnie
z zawartq
umowq
nabadanie
sprawozdania
i
skonsolidowanego
audytor
otzymalqcznie
wynagrodzenie
w kwocie
23.370
ztbruft0.
jednostkowe
Sprawozdanie
iskonsolidowane
GrupyKapitalowej
Zastalza rok2010badala
spolka'Debet"
z
siedzibqw
Zielonej
G6ze,ktorej
lqczne
wynagrodzenie
wynioslo
23.'180
zl.brutto.
podniubilansowym.
Notanr31Zdanenia
W dniu06 lutego2012rokuw segmencie
najmuGrupyKapitalowej
zawartoporozumienie
z nqwiqkszym
pzewiduje
najemcq
tj. firmqTaborSzynowy
opoleSA, kt6re
kontynuowanie
umowynajmuwypowiedzianej
pzez TaborSzynowy
w styczniu
2011r.W porozumieniu
okre5lono
zwigkszenie
czynszu
za wynajmowane
obiekty,
skr6cono
okreswypowiedzenia
dotzechmiesigcy
orazuzgodniono,
2eZadna
zestronporozumienia
nie
wypowie
umowy
dodnia30kwietnia
2012r.
pracw skladzie
Z dniem28 lutego2012rokuwplyngta
rezygnacja
PanaJana0lszewskiego
z dalszych
Rady
podmiotu
Nadzorczej
w Grupie.
dominujAcego
przyjela
W dniu20 marca2012rokuRadaNadzorcza
rezygnacje
ze stanowiska
Prezesa
TazqduZastalSA
PanaLeslawa
Hnata.
Jednocze6nie
w dniu20 marca2012rokuRadaNadzorcza
oowolala
na stanowisko
Prezesa
Zanqdu
PanaMariusza
Matusika.
czlonk6w
Data

30.03.201.2r
. MariuszMatusik

Imie i Nazwisko

Stanowisko/Funkcia
PrezesZarzqdu

30.03.2012r
. WojciechSkiba

Czlonek Zarzqdtt

Podpis,t

kfff*/,ar*""

.l\l["

kt6ra
Data
Imie i Nazwisko
30.03.2012r
. RobertTruszkowski

Stanowisko/Funkcia
Z-ca Gl.Ksiqgowego (

Podpis

r\^-\..p-^JL

P R A W O Z D A N I E Z A R Z 4 D U
ZASTAL

SA

z dzialalnoSci
GRUPY KAPITAI,OWEJ
Z A S T A L S A
w Z i e l o n ej G 6 r z e

z a r o k o b r a c h u n k o w y2 0 1 1

M A R Z E C

,Lvrl

2 0 1 2

SPRAWOZDANIE
ZARZADUZ DZIATALNOSCI
GRUPY KAPITALOWEJ...

1.POWIAZANIA
KAPITAI-OWE
IORAGANIZACYJNE
GRUPY
KAPITAI-OWEJ
ZASTAL
S.A.
1.1Wstep.
Sprawozdanie
skonsolidowane
Grupy
Kapitatowej
ZastalS.A.zarokobrachunkowy
2011spozqdzono
zgodnie
z
wymogami
Migdzynarodowych
Standardow
Sprawozdawczosci
Finansowej.
Pienrrszym
rokiem
obrachunkowym
zajaki
spoaqdzono
sprawozdanie
Grupy
zgodnie
z MSSF
bylrok2005.
Nadzien31grudnia2011rokuGrupqKapitalowq
jestSp6lkaAkcyjna
dominujEcym
, w ktorejpodmiotem
Zastal,
twozylynastepujEce
sp6lki:
I,ZASTAL
SPOTKA
AKCYJ
NA,
2.ZASTAL
TRANSP0RT
sp6lkaz ograniczonq
odpowiedzialno6ci4
3.KAPITAL
spolkaz ograniczonq
odpowiedzialno6ci4
4.AGENCJA
0CHR0NY
GAMA
sp6lkaz ograniczon4
odpowiedzialno5ciq.
Podmiot
dominujqcy
w Grupieposiada
100%udzial6w
w sp6lceZastalTransport
oraz33%w spolceKapital
i 27okw
sp6lce
Agencja
Ochrony
GAMA.
podmiot6w
Konsolidacje
stowazyszonych
Agencji
pzeprowadzono
Ochrony
GAMA
orazspolkiKapitat
metodEwyceny
prawwlasno6ci,
1.2Struktura
wlasnoSciowa.
Glownym
podmiotu
akc.ionariuszem
dominujqcego
tj. posiadajqcym
co najmniej
5%og6lnejliczbyglosownawarnym
zgromadzeniu
nadzieribilansowy
bylo:
1. Powszechne
Towarzystwo
Inwestycyjne
posiadaj4ce'12.055,000
SAz siedzibq
w Poznaniu
szt,akcjico stanowi
39,53%
glos6w
udzialu
w kapitale
ityle2samo
nawalnym
zgromadzeniu,
podmiotu
Podwy2szenie
kapitalu
dominujqcego
w Grupieo kwotg10 mlnzl. z wylqczeniem
dotychczasowych
akcjonariuszy
spowodowalo,
i2 udzial
pzezspolkg
akcjiposiadanych
Sp.z o.o.w kapitale
emitenta
spadlz
,,Kapitat'
posiadanego
7,08ok
do4,76%
kapitalu.
jednostkach
Akcjei udzialy
GrupyKapitalowej
ZASTAL
S.A.w innych
wg.stanunadziei31,12.201jr.
Lp,

Nazwa

Pzedmiot
dzialalnoSci

1

WartoSe
%posiadanego
Akcji/udzial6w kapitalu
akcyjnego/
(wtys.zl.)
zakladowego

PodlegajE
konsolidacji

Powszechne
Towarzystwo
Inwestycyjne
SA

lnwestycje

ul.D4browskiego,

kapitalowe

2.193

Poznad.

f* tr

ZASTAL SA

1L2

Niepodlega

SPRAWOZDANIE
ZARZADUZ DZIALALNOSCI
GRUPYMPITALOWEJ,,.

2.

Mostostal
Wroclaw UrzEdzenia
SA,ul.Klimasa, chlodnicze,
Wroclaw

produkcja

14.800

19,85

Niepodlega

1))

Niepodlega

konstrukcjistal.
3.
4.

Kolmex
S.A.

Handel krajowyi

Warszawa

zagtanrczny

Grono

ol

Niepodlega

Sportowa

Spolka
Akcyjna

Sport- koszykowka

90

17,0

Zielona
Gdra
5.

6.

2004r.
w kwocie
85tys.zl.

Prozas
Sp.z o.o.w Przetworstwo
likwidacji

Niepodlega

drewna

2

15,1

lglofruit
Sp.z o.o.

Dokonano
odpisuudzial6w
Niepodlega

TascoSp. z o.o.w Spedycja
kolejowa

13,0

likwidacji

7.

Dokonano
odpisu
udzial6w
w

Dokonano
odpisuudzial6w

Niepodlega

Produkcja
mrozonek

4

0,02

Dokonano
odpisu
udzial6w

2.INFORMACJE
O PODSTAWOWYCH
PRODUKTACH.
TOWAMCH
IUSLUGACH.
prowadzila
Glowne
dziedziny
2yciagospodarczego
w jakichGrupaKapitalowa
dzialalnoSci
w 2011rokuto uslugi,
handel,
dzialalno5i
finansowa.
Usluqidotvczvlv:
{ransportu
krajowego
i migdzynarodowego,
-serwisu
orazremont6w
samochod6w
cig2arowych,
-uslugi
spedycyjne,
-uslugi
dozoru
ADR,
-montaz
poautostradach
uzAdzen
dopoboru
oplatzapzejazd
samochodow
cig2arowych
w Niemczech,
-remont6w
maszyn
i uzqdzei,budowli,
-ochrony
mienia,
-parkowania
pojazdow,
-uslugi
pozqdkowe,
-dzier2awy
produkcyjno-magazynowych,
obiekt6w
-dzier2awy
pomieszczeh
biurowych
i najmu
lokalimieszkalnych.
prowadzila
Grupakapitalowa
dzialalno56
handlowa
obeimuiaca
obr6ttowarowv
narynkukraiowvm
w zakresie
:
-czg6ci
zamiennych
dosamochodow.
-handlu
akcesoriami
my6liwskimi

MJ}

ZASTAL SA

I

SPMWOZDANIEZARZADIJZ DZIALALNOSCIGRUPYMPITALOWEJ..

DzialafnoS6
prowadzona
finansowa
bylaprzezspolkgKapital
i obejmowala
onaSwiadczenie
uslugpoirednictwa
ubezpieczeniowego
dlapodmiot6w
dzialajqcych
naterenie
nale2qcym
doZastal
SA.
KAPITALOWEJ
ZASTALS.A.
W roku201'l wielko5d
pzychod6w
GrupyKapitalowej
ZASTAL
produkt6w,
SAzespzeda2y
towar6w
iusfugwyniosta
niecoponad
18mlnzl.i bylao 4%mniejsza
odspaeda2y
rokupopzedniego,
Najwa2niejsze
pozycje
pzychod6w
to:
- uslugitransportowe
i spedycyjne
pzych6d5,7mlnzl. Spadek
osiqgnigty
w stosunku
dorokupopzedniego
o kwotq
0,2nlnzl.
- seMissamochod6w
pzych6d
osiqgniety
3,9mlnzl.Spadek
wstosunku
dorokupopzedniego
o kwotg
0,2mlnzl..
- usluginajmu,dzierlawy
pozostale;
onz
pzych6d8,0mlnzl.Wzrost
osiqgniety
w stosunku
dorokupopnedniego
0,4
mtnzt.
- pzychody
zespzeda2y
towarow
i material6w
0,6mlnzl.spadek
wstosunku
dorokupopzedniego
o 0,.tmhzr.
wielkosiprzychod6w
nettoze sprzeda2y
produkt6w,
towar6w
imaterial6w
GrupyKapitalowej
Z A S T ASL . A .
w latach2009- 2011(w tys.zt.)

19000
18500
18000
17500
17000
2009r.

2010r.

2011r.

og6lemspadekwielkosci
paychod6w
ze spzedazyuslug,produkt6w,
towar6w
i material6w
Grupysiegn4lkwoty0,7
mlnzl Zapzestanie
w roku2010dzialalnosci
produkcyjnej
pzezGrupgpolegajqcej
naprodukcji
konstrukcji
stalowych
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pzychodow
wplynelo
naobnizenie
w rokunastepnym.
Grupienieudalosiqw rokusprawozdawczym
zrownowa2ye
pzychod6w
produkcyjne.l.
utraty
uzyskiwanych
wcze6niej
z dzialalno5ci
jedyniewzrostspzeda2yna dzialalno6ci
W rokuobrachunkowym
odnotowano
najmu.Pzychody
zarowno
z
jaki pzewoz6w
dzialalno6ci
seruisu
samochodowego
ulegly
obni2eniu
wstosunku
dorokupopzedniego.
Pzychody
z dzialalno6ci
transportowej
w stosunku
dorokupopzedniego
spadtyo 4010,
natomiast
kosztydzialalno6ci
jedynieo 30/o
gl6wnie
paliworazoplatautostradowych
operacyjnej
zasprawq
dro2ejqcych
udalosieobnizyc
w stosunku
dorokupopzedniego.
Tymsamym
wyniknadzialalno6ci
operacyjnej
tegosegmentu
w stosunku
dorokupopzedniego
pogorszyl
sie o 166tys. zl. i zamknql
sie stratEna poziomie
971tys.zl. Du2akonkurencja
w paewozach
pzelo2enia
migdzynarodowych
ograniczala
mozliwosci
bezposredniego
wzrostu
kosztdw
na zleceniodawcg.
Z tego
pzewozow.
wzglgdu
znacznemu
ograniczeniu
ulegla
rentowno6c
poprawie
Nieznacznej
w stosunku
do rokupopzedniego
uleglwyniknadzialalno6ci
operacyjnej
segmentu
seMisu,
jednak2e
w dalszym
ciqgusegment
nadzialalnoSci
serwisu
operacyjnej
odnotowuje
stratg.Problemy
z zapewnieniem
poziomie
powodowaly
finansowania
potencjalu
segmentu
na wlasciwym
i2 nie mo2nabylow pelniwykozystywac
uslugoweg0
segmentu.
Nadzialalno6ci
najmuodnotowano
5%wzrostpzychod6w
w stosunku
do rokupopzedniego,
wzrostpaychod6w
glownie
podwy2ce
powiezchni.
uzyskano
dziqki
cenorazlepszemu
wykozystaniu
oferowanych
dowynajmu
pzychod6w
Jednocze6nie
udzial
dzialalnosci
najmu
wstruktuEe
spzedazy
Grupy
wzr6sl
z 40do44procent.
Nieznacznie
spadlyw Grupie
takzewplywy
zespzeda2y
towardw
imaterial6w,
spadek
spEedazy
siggnEll00tys.zl.,
jednak2e
jestGrupa,
pozycje
niejestto dzialalno6d,
na ktorqszczeg6lnie
zorientowana
Gl6wne
asortymentowe
w
spzedazy
towar6w
i material6w
w rokusprawozdawczym
to czg6cizamienne
dosamochod6w.
W roku2011spzela2
i materjalow
towar6w
wcalo6ci
bylaskierowana
narynekkrajolvy.
geograficzna
produktdw
Struktura
spzeda2y
iuslug Grupy w roku2011uleglanieznacznej
zmianie.
Wielko56
spzedazy
zagranicznej
Grupy
w stosunku
zmniejszyta
dorokupopzedniego
siq o B0l0.
Jednoczesnie
zmniejszyl
sig
udzialspzeda2y
zagranicznej
w calo6ci
spzedazyGrupy
z 240/o
do22%.Generalnie
calaspzeda|zagraniczna
Grupy
jestrealizowana
wiq2e
pzezsegment
sigz rynkiem
UniiEuropejskiej.
Spzeda2
zagraniczna
Grupy
transportu.
Grupaposiada
kontrahenta,
dlaktorego
spzeda2uslugstanowi
20%pzychod6w
Grupy.Kontrahentem
tymjestTabor
powiezchnie
produkcyjne,
Szynowy
OpoleS,A,,kt6rydzier2awi
magazynowe
i biurowe.
Pzychody
zespzedaZy
dla
pzychody
tegokontrahenta
powiEzah
pomiqdzy
stanowiA
segmentu
najmu.Niemazadnych
formalnych
kontrahentem
a podmiotami
wchodzqcymi
w skladGrupy
Kapitalowej.
Spo6r6d
dostawc6w,
paychod6w
lqcznawartoS6
zakup6w
oddwochkontrahentow
stanowi
24%warto6ci
zespzeda2y
jestspolkaManTruck& BusPolska
Grupy.Jednym
z kontrahentow
zapewniaj4cego
dostawg
czq6cizamiennych
dla
segmentu
seMisu.Wadose
zakupow
odtegokontrahenta
w roku2011stanowila
1570
warto6ci
spzedazy
catejGrupy,
Drugqfirm4kt6raposiada
znaczqcy
udzialjakodostawca
GrupyjestfirmaDKV,popzezkt6rqsqrealizowane
zakupy
paliwadla segmentu
transportowego.
Wartosc
zakup6w
od tegokontrahenta
w roku2011siggngla
9%wartosci
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spzedazyGrupy.Nie ma 2adnych
powiqzah
formalnych
pomigdzy
kontrahentami
powy2ej
wspomnianymi
a
podmiotami
wchodzqcymi
wsktad
Grupy
Kapitalowej
Zastal.
3.OPIS
T R A N S A K CZJPI O M I O T A S
MTI O W A R Z Y S Z O N Y M I .
pomiedzy
Transakcje
powiqzanymi
GrupEa podmiotami
to transakcje
z Agencjq
Ochrony
GAMASp.z 0,0,,w ktorel
podmiot
posiada
dominujqcy
27o/o
udzial6w
orazspolkqKapital,
w kt6rejpodmiot
posiada
dominuj4cy
33%udzial6w.
Wartosc
spzeda2ydo podmiotow
stowazyszonych
w 2011rokuwyniosla
gl6wnie
37tys.zl. i dotyczyla
uslugnajmu
orazdostawy
medi6w,
WartoSc
zakupionych
uslugodpodmjotow
stowazyszonych
wyniosla
823tys.zl.idotyczyly
one
ustug
ochrony
orazsptzEtania.
pzezGrupepo2yczki
Warto6c
udzielonej
podmiotowi
stowazyszonemu
nakoniec
2011rokuwyniosla
1.026tys.zl.
wrazz naleznymi
odsetkami.
pzezGrupgodpodmiot6w
Odsetki
uzyskane
stowazyszonych
wyniosly
w 2011roku66
rys.zr.
4, DANEEKONOMICZNO.FINANSOWE
POSZCZEGoLNYCH
PODMIOTOW
WCHODZACYCH
WSKLADGRUPY
KAPITALOWEJ.
Z A S T AS
LA
Wyniki
pzezSp6lkp
osiEgniete
zarokobrachunkowy
2011:
- ptzychody
ogolem
-koszty
og6lem
- zyskbrutto
gospodarczej
nadzialalnoSci

13.106
tys.zl.
8.205
tys.zl.
4,901tys.zl.

- saldozysk6w
i stratnadzwyczajnych

otys.it.

- obowi4zkowe
obciq2enie
wyniku

-67tys.zl.

- zysknetto

4.968
tys.zt.

jakieosiqgngla
Podstawowe
wska2niki
ekonomiczne
Spolka
w roku2011;
-zlotaregulabilansowa
(pokrycie
kapitalami
dlugoterminowymi
aktyw6w
trwalych)

187o/o

- wska2nik
plynno6ci
finansowej
lll stopnia

10,14

- szybkos6
obrotu
nale2nosci
wdniach

55

- szybkosc
obrotu
zapasami
w dniach

6

Kapital
wlasny
na31.12.2011
t. wynosi
33,588
tys.zl.isklada
siqz:
- kapitalu
podstawowego
- kapitalu
zapasowego

5.009
tys.zl.

- kapitalu
z aktualizacji
wyceny

9.970
tys.zl.
-16.859
tys.zl.

- stratylatubieglych
- zysknettorokuobrotowego

,{.u

30.500
tys.zl.

4.968tys,zl.
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Wroku2011Spolka
wydala
nainwestycje
207tys.zl
ZASTAL
TRANSPORT
Sp.z o.o.
gospodarcza
W2011r.dzialalno66
Spolki
koncentrowala
sienaSwiadczeniu:
-uslugpzewozowych
gl6wnie
w obrocie
kajowymi migdzynarodowym,
w pzewozach
towar6w
i material6w,
-uslugremontowych
pojazdow
i konsenrvacyjno-naprawczych
samochodowych,
wtymEurosenvis
Mani Star,
-spzeda2y
oryginalnych
czgSci
zamiennych
dosamochodow
MANi STAR,
-spzeda2y
olejow
i smarow,
-uslugspedycyjnych
- podnajem
pojazdow
douslugpzewozowych,
a zwlaszcza
w ruchumigdzynarodowym.
pEezsp6lke
Wyniki
osiqgnigte
w 2011rokuksztaltujEsie
nastqpujEco
:
- ptzychody
og6lem

12.660
tys,zl

- koszty
og6lem

12.101
tys.zl

- zyskbrutto
gospodarczej
nadzialalnosci

559tys.zl

- saldo
zyskow
istratnadzwyczajnych

0 tys.zl

- zyskbrutto

559tys.zl

- obowiqzkowe
obciq2enia
wyniku
finansowego

360tys.zl

- zysknetto

199tys.zl

pzedstawiajqsiQ
Podstawowe
wska2niki
nastepujEco
:
-zlotaregula
(pokrycie
bilansowa
kapitalami
dlugoterminowymi
aktyw6w
trwalych)

TBlo

- wska2nik
plynnosci
finansowej
lll stopnia

o,'oz

- wskaznik
obrotu
nale2noSciami
wdniach

50

- wska2nik
obrotu
zapasamiw
dniach

18

pozycje
Kapital
wlasnyna31.12.2011r.
wyni6sl
4.243tys,zl naktorysktadaj4
signastgpuj4ce
:
- kapital
udzialowy

5.645tys.zl

- kapital
zapasowy

91tys,zl

- kapitalrezeruowy

15tys,zl

- strata
latubieglych

1.707tys.zt

- zysknettorokuobrachunkowego

199tys.zl,

pzeznaczyla
Nadzialalno6d
inwestycyjn4w
2011rokusp6lka
480tys.zl.
AGENCJA
OCHRONY
GAMA
Sp.z o.o,
W 2011rokudzralalnoSc
Sp6lkiAgencja
Ochrony
Gamakoncentrowala
siggt6wnie
naSwiadczeniu
uslugtakichjak:
-ochrona
jednostek
gospodarczych,
mienia
orazochrona
os6b,

lr
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-konwojowanie
pienig2nych
wartoSci
-monitorowanie
obiekt6w
-uslugi
pozqdkowoczysto6ciowe
-uslugi
parkingowe
-handel
- akcesoria
detaliczny
my5liwskie
-skupi rozbior
dziczyzny.
Sp6lka
w 2011rokuosiqgngla
nastqpujqce
wyniki
ekonomiczne:
- pzychody
ogolem
- koszty
ogolem

7.471lys.zl.

- saldozysk6w
i stratnadzwycza.jnych

5.510
tys.zl.
-17lys.zl.

- zyskbrutto

1.944
tys.zl.

- podatek
dochodowy

342tys.
zl.

- zysknefto

1.602
tys.zl.

Nakoniecroku2011Sp6lka
wykazala
kapitaly
wlasne
wwysoko6ci
4.202tys,zl.,nakt6reskladajqsig;
- kapital
podstawowy
750tys.zl.
- kapital
zapasowy
1.126
tys.zt,
-pozostale
kapitaly
rezerwowe
- zyskz latubieglych

661tys.zl.
63tys.zl.

- wynik
finansowy
nettorokuobrachunkowego

1.602
tys.zl.

KAPITAL
Sp.z o.o.
SpolkaKapitalw 2011roku prowadzila
gospodarcz4
dzialalnoSi
w ograniczonym
zakresie.
Polegala
onana
Swiadczeniu
uslugpo6rednictwa
ubezpieczeniowego.
Zysknettosp6tkiza rokobrachunkowy
2011zamkn4l
siekwotq
204tys.zl.Maj4tek
spolki
stanowiq
wgl6wnej
miezeinwestycje
dlugoi kr6tkoterminowe
wakcjei udzialy.
Sp6lka
w 2011rokuosiqgnela
nastgpujqce
wyniki
ekonomiczne:
- pzychody
og6lem
- koszty
og6lem

352 tys.zl.
53tys.zl,

- saldozyskdw
i stratnadzwyczajnych

0 tys,zl.

- zyskbrutto

299tys.zl.

- podatek
dochodowy

96tys.zl.

- zysknetto

203tys.zl.

-3.199tys.zl.,naktoryskladajqsig:
Nakoniecroku2011kapitalwlasny
spolkiwynosil
- kapital
udzialowy

150tys.zl.
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- kapitalzapasowy

37tys.zl.

- kapital
z aktualizacji
wyceny

261tys.zl.

- strata
z latubieglych

3.850
tys.zl.

- strataneftorokuobrachunkowego

203tys.zl.

5, WAZNIEJSZE
ZDARZENIA
MAJACEWPI-YWNA DZIAT.ALNOSC
ORAZWYNIKIGRUPYKAPITATOWEJ
ZASTAL
SA
-Pozyskanie
pzezGrupg
z lVemisji
15.000
tys.zf.kapitalu
akcjiZastal
SA.
-Objgcie
15.000.000
szt,akcjiMostostalu
Wroclaw
SA.
-Utwozenie
rezerw
w kwocie
766tys.zl.naodszkodowania
w2011rokuZazqduGrupy.
dlaodwolanego
-Ujgciew kosztach
prawnym
dzialalno6ci
Grupyporozumienia
z nastgpcq
sp6lkiZastalBraniewo
Sp.z o.o.w sprawie
niewniesionych
aportdw
w kwocie
131tys.zl.
-Nabycie
akcjiPowszechnego
Towazystt/va
Inwestycyjnego
SAz siedzibAw
Poznaniu.
FINANSOWE
6.WYNIKI
GRUPY
KAPITATOWEJ,
ZysknettoGrupyKapitalowej
ZastalSApzy pzychodach
og6lem
napoziomie
21mlnzl.wyni6st
273tys.zl.Pzychody
pzychody
ze sprzeda|y
zarok2011 s4o 40lo
ni2sze
odpzychod6w
zespzeda2y
rokupopzedniego.
WartoSciowo
ze
spzeda2y
spadlyo 722tys.zl.w stosunku
doroku2010.Wrokuobrachunkowym
Grupafunkcjonowala
bezsegmentu
produkcyjnego,
kt6rego
zakoiczono
dzialalno66
w tzecimkwartale
2010roku,Nadzialalno6ci
operacyjnej
wszystkie
segmenty,
w kt6rychfunkcjonuje
Grupaodnotowaly
stratg.Roksprawozdawczy
byl dla segmentu
najmurokrem
jednocze6nie
zwiqkszonych
kosztow
zwiazanych
z reorganizacjq
tej dziatalnosci,
znacznie
ten segment
obciq2yly
rezerwydotyczqce
koszt6w
odprawZazqduGrupyodwolanego
w 2011roku.Natomiast
znaczqcy
wplywna
polowie
dzialalno6c
segmentu
transportu
orazseruisusamochod6w
cig2arowych
zwlaszcza
w pierwszej
minionego
gdzieduzakonkurencja
pomigdzy
pzewo2nikami
rokumialasytuacjana rynkupzewoz6w
miedzynarodowych,
nie
pozwalala
na podnoszenie
stawek
za frachtypomimo
rosn4cych
cenpaliwioplat autostradowych.
JednoczeSnie
pzewo2nicy
staral4c
sigograniczyi
kosztydzialalno6ci
staralisigwykonywad
czg56napraw
wlasnymi
silami,coodbilo
jak w latachpopzednich
podobnie
signadzialalnosci
serwisu.
W konsekwencji
nieudalosigw pelniwykozystac
jakiniesie
potencjalu
nowowybudowana
stacja
seMisowa
samochod6w
ciq2arowych,
Zasadniczy
wplywna ni2szekosztydziatalno6ci
operacyjnej
Grupyw 2011rokuw stosunku
do rokupopzedniego
polegajqcej
jestto w pozycji
mialozapzestanie
dzialalno6ci
naprodukcji
konstrukcji
stalowych,
zwlaszcza
widoczne
zu2ycie
material6w
ienergiiorazkosztywynagrodzei.
Spadek
koszt6w
dzialalno6ci
operacyjnej
siggajqcy
6%w
poprawq
stosunku
do rokupopzedniego
pomimo
umo2liwil
wynikuna dzialalnosci
operacyjnej
spadkuwielkosci
spzeda2y
Grupy
w 2011roku.
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Struktura
koszt6w
rodzajowych
GrupyKapitalowej
ZastalSAw ujqciuwartoiciowym
i procentowym
- 2011 (wtys.zl,)
w latach
2010
Lp.

Koszty

I

Amortyzacja

2.042

10,5

2.118

10,2

2.

Zu2ycie
material6w
i energii

4.980

25,6

6.038

28,9

3.

Uslugiobce

3.7't8

101

2.953

14,2

n

Podatki
i oplaty

2.050

10,5

2.002

9,6

5.

Wynagrodzenia
z nazutami

5.140

26,4

6.071

29,1

6.

Pozostale

1.049

5,4

1,134

5,4

7.

WartoSi spzedanychtowar6wi

510

2,5

547

2,6

19.489

100

20.863

100

2011

2010

Yo

Yo

material6w
Og6lem

pzychody
prawie200
Pozostale
operacyjne
Grupyw 2011rokusq nizszew stosunku
dorokupopzedniego
o kwotQ
poreczefr,
tys.zl.,jednakze
w pzychodach
roku2011niemajuz pozycji
odszkodowai
z tytuluudzielonych
kt6rato w
2010rokuwyniosla
aZ300tys.zt.
Pozostale
kosztyoperacyjne
wzrosly
o 257lys.zl.w stosunku
doroku2010,gl6wnie
zasprawq
stratyponiesionej
na
spzedazyniefinansowych
aktywow
trwalych.
W roku2011Grupaz po5r6dmaj4tku
trwalego
spzedala6wie
nieruchomoSci
orazkilkaSrodk6w
transportu,
Zdecydowany
wplywnawynikfinansowy
Grupyosiqgnigty
w rokusprawozdawczym
mialypzychody
finansowe,
kt6re
pzeszacowania
wzrosly
w stosunku
dorokupopzedniego
o kwotg1.927
tys.zl.,gl6wnie
zaspraw4
nakoniec
roku
pozyskanych
pzez segment
obrotowego
do cenrynkowych
kr6tkoterminowych
aktyw6w
finansowych
serwisuoraz
transp0nu.
pozostaly
jakw latachpopzednich
praktycznie
Koszty
finansowe
Grupy.
napoziomie
rokupopzedniego
i podobnie
pozycje
najwigksze
koszt6w
finansowych
stanowily
odsetkiodleasing6w
orazudzielonego
Grupiedlugoterminowego
kredytu
inwestycyjnego.
7.CHAMKTERYSTYKA
AKTYWoW
I PASYWOW
BILANSU
GRUPY
KAPITAI-OWEJ
ORAZ
OCENA
ZARZADZANIA
ZASOBAMI
FINANSOWYMI.
7.1.MAJATEK
TRWALY
I OBRROTOWY
GRUPY
KAP|TALoWEJ
ZASTAL
SA
W roku2011wartoicmaj4tkutrwalegoGrupyKapitalowej
zmniejszyla
siqpzeszloo 90/o
w stosunku
do roku
poprz
edniego.
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Wedlug
stanunadzieh
31.12.2011
r.majqtek
trualyzamknql
sigkwot4
88,7mlnzl.
ptzypada
Wramach
majEtku
trualego
dominujqca
czgSc
naEeczowy
majqtek
tnvaty( 98%),kt6rynakoniec
2011roku
wyni6sl
86,9mlnzl.Jesttomnjejni2nakoniec
2010r.
o kwote
2,9mlnzl.
Wroku2011Grupa
nrepzeznaczala
znaczqcych
Srodk6w
finansowych
nanaklady
inwestycyjne.
pozycje
Drugqco do wielkosci
majqtku
trwalego
stanowiq
inwestycje
dlugoterminowe,
na kt6reskladajq
siq w
pzewa2alqcq
czg5ciudzialyw jednostkach
stowazyszonych
wyceniane
metodqprawwlasnosci.
Znaczne
jednostek
jednostek
zmniejszenie
tej pozycji
wi42esigze spadkiem
kapital6w
stowazyszonych.
Kapitaly
wlasne
stowazyszonych
zmniejszyty
signakoniec2011rokuo kwotg16,8mlnzl, glownie
wzwi4zku
z pzeszacowaniem
na
jednostek
jakrownie2
31grudnia
2011 rokuakcjibedqcych
posiadanych
w posiadaniu
spzeda2q
akcji.
posiadanego
W 2011rokuzmianie
paezGruppw sp6lcestowazyszonej
uleglprocent
kapitalu
zakladowego
Agencja
Ochrony
pzezGrupqpodwy2szenia
GamaSp,z o.o.W wyniku
nieobjqcia
kapitalu
zakladowego
w spolceGama
posiadanego
pzezGrupq
udzial
kapitalu
w kapitale
sp6tki
spadlz 40%do2770
kapitalu
zakladowego.
jakiejcrupaudzielila
W 2011podmiot
stowazyszony
Agencja
Ochrony
GamasplacilGrupie139tys.zl. po2yczki
w
2007roku.
pozycje
Inneznaczqce
w aktywach
trwalych
to aktywa
z tytulupodatku
odroczonego
oraznale2noSci
dlugoterminowe.
powstaly
Nale2no6ci
dlugoterminowe
w zwiqzku
ze spzeda2q
w 2010rokunieruchomo5ci
sp6lcestowazyszonel,
umowaspzedazypzewiduje
zaplat?
w 59 miesiqcznych
oprocentowanych
ratach.oprocentowanie
ustalono
na
poziomie
WIBOR
3 Mplusmar2a
2%w skaliroku.
Pozycje
nieruchomo6ci
inwestycyjne
w kwocie31tys.zl. stanowi
dzialkarolnapolo2na
w bezpo6rednim
sqsiedztwie
pzygranicy
odbudowywanej
autostrady
z obwodem
kaliningradzkim.
Struktura
majqtku
trualego
GrupyKapitalowej
ZastalS.A.
- 2011( wtys.zl,)
w latach
2010
Lp.

Wyszczeg6lnienie

1

Wartosci
niematerialne
i orawne

2.

Rzeczow
aktwatMale

3.

NaleZnoSci
dlugoterminowe

155

0,2

225

Inwestycje
dlugoterminowe

1217

1,4

7 213

368

0,4

478

0,5

47

0,0

97857

100

2011r.

5.

Podatek
odroczony

6.

Dlugoterminowe
rozliczenia
okresowe
RAZEM

2010r.

Yo

25

0,0

86932

98,0

88697

100

Yo

41

89853

0,0
91,8

0,2
7 E

11
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Wrokuobrotowym
znaczqcych
naklad6w
inwestycyjnych
nazeczowe
Grupanieponosila
aktywa
tMale.

Majatek
Obrotowy.
pozycji
Struktura
najwazniejszych
majqtku
obrotowego
GrupyKapitalowej
ZastalS,A
( wtys.zl)
. w latach2010-2011
Lp.

Wyszczeg6lnienie

2011r.

Zapasy

o/o

2010r.

%

472

2,0

831

14,0

2.

Nale2noSci
kr6tkoterminowe

3.363

14,1

2549

43,0

3.

Inwestycje
kr6tkoterminowe

19825

82,9

2267

?42

4,

Kr6tkoterminowe
rozliczenia

240

1,0

277

4,7

23900

100

5 924

100

mredzyokresowe
RAZEM

MajEtek
obrotowy
Grupywg stanuna koniec2011rokubylczterokrotnie
wiqkszyni2na koniecrokupopzedniego.
Wplywna lak znaczny
wzrostmajqtku
obrotowego
Grupymialonabycie
w rokusprawozdawczym
akcjidw6ch
podmiot6w
tj. akcjiMostostalu
Wroclaw
SA orazPowszechnego
Towazystwa
Inwestycyjnego
SA,kt6rezostaly
jakoinwestycje
zakwalifikowane
krotkoterminowe.
Jednoczesnie
Grupaudzielila
dwochpo2yczek
kr6tkoterminowych
podmiotom
powiqzanym
po2yczke
tj. spolceKapitalorazfirmieDBS.SpolkaKapitat
zaciqgngla
w kwocie'l mlnzl. z
terminem
splaty21 lipca2012roku,oprocentowan4
w skalirokuWIBOR
3M plus5,3%,firmaDBSzaciqgngla
po2yczke
w kwocie
450tys.zl.z terminem
splaty21kwietnia
2012rokuioprocentowan4w
skalirokuWIBOR
3Mplus
6%.Nale2noSci
kr6tkoterminowe
to gt6wnie
nale2no6ci
z tytuludostawi uslug,znaczqcy
wplywnawzrosttej pozycji
pnez
mialpzyrostnale2no6ci
z tytuludostawi uslugw segmencie
najmu,Op62nienia
w regulowaniu
czynszu
powoduje,
najwigkszego
kontrahenta
tegosegmentu
2eokresowa
wzrastajq
naleznosci
z tytuludostaw
i uslug,Zmiana
pienig2nych
bilansowa
Srodk6w
naminuswyniosla
792tys.zl, Grupawygenerowala
z dzialalno5ci
operacyjnej
Srodki
pienig2ne
w kwocie1.345tys.zl,z dzialalnoSci
inwestycyjnej
minus15.608
tys.zl.,pzeptywy
z dzialalnoSci
finansowej
wyniosly
13.471tys. zl. Wrazze wzrostem
wielkoSci
aktyw6w
obrotowych
zmianieuleglastruktura
majEtku
obrotowego,
wzr6sludzialw struktuzeinwestycji
ponad80%majqtku
kr6tkoterminowych,
kt6restanowiq
obrotowego.
Poprawa
organlzacji
obrotumaterialami
wsegmencie
seruisupozwolila
nazmniejszenie
stanuzapas6w.
Zdecydowanq
jakiemusiposiadai
wigkszo5c
zapas6wGrupystanowiq
czqscizamienne
segment
seMisu,Produkcje
w toku
stanowiE
niezakonczone
nadzieibilansowy
naprawy
samochodow
cig2arowych.
Kr6tkoterminowe
rozliczenia
miqdzyokresowe
dotyczq
w gl6wnejmiezeodsetek
orazoplatwstepnych
dotyczqcych
podatku
umow
leasingowych,
VAT,
l2
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7.2Kapitafu
Obce.
Struktura
kapital6w
obcych
GrupyKapitalowej
ZastalS.A,pzedstawia
siqnastgpuj4co:
- rezerwy
nazobowiqzania

38 7o

- zobowiqzania
dlugoterminowe

27 Yo

- zobowiqzania
kr6tkoterminowe

19Yo
16o/o

- rozliczenia
miedzyokresowe

W roku2010udzialrezerwnazobowiqzania
w struktuzekapitalow
obcychzwiqkszyl
sieo 3%w stosunku
od roku
popzedniego.
Udzialzobowiqzan
dlugoterminowych
w stosunku
do rokupopzedniego
spadlo 5%, natomiast
pozostat
zobowiAzania
praktycznie
kr6tkoterminowe
wzroslyo 30/o,udzialrozliczeh
miedzyokresowych
na nie
poziomie.
zmienionym
Rezerwy
nazobowiqzania
Rezerury
nazobowi4zania
calejGrupyKapitalowej
wyniosly
6.781tys.zl.,pnyczynT7%tejkwotystanowila
rezewaz
podatku
tyluluodroczonego
dochodowego.
pozarezeMqz tytuluodroczonego
podatku
Rezerwy
dlugoterminowe
dochodowego
wyniosly
218tys,zl i jestto czq36
- zgodnie
dlugoterminowa
rezeMynaSwiadczenia
emerytalne
i podobne
z Ukladem
Zbiorowym
Pracypracownikowi
pzystuguje
pienig2na
odprawa
w raziepzej6cianaemefiurq,Wielkosiodprawy
zalezyodstazupracy.Grupatwozy
jestweryfikowana.
rezeMe
natencel,Rezerwa
ta naka2dy
dziehbilansowy
Rezerwy
kr6tkoterminowe
wyniosly
1.346tys.zl.jestto wzrostw stosunku
dorokupopzedniego
o 760%.
W roku2011
Grupautwozylanowerezenrry
kr6tkoterminowe
nakwotq864tys,zl.,natomiast
wykozystano
rezeMynakwotg286
pzeniesiono
pozycjg
tys.zl,,pozostale
z dlugoterminowych
40tys.zl. i uznano
zazbqdne
37tys.zl.Najwigkszq
nowo
utwozonych
rezembowynoszqcqaZ
766tys,zl.stanowily
rezerwy
naodszkodowanie
dlaodwolanej
Prezes
ZastalSA
w 2011roku.Ogolem
rezerwykr6tkoterminowe
naodszkodowania
dlaodwolanych
czlonk6w
Zazqduw 2011roku
wynoszE
nadziefr
31grudnia
2011 roku1.154
tys.zt,
Zobowi4zania
dlugoterminowe.
Zobowi4ania
dlugoterminowe
dotyczqce
zawartych
umowleasingowych
orazzaciqgnigtych
kredyt6wna dzielt
31.12.2011
r. wyniosly
4,847tys.zl,i bylymniejsze
wstosunku
dorokupopzedniego
o 1570.
Wrokuobrotowym
Grupa
jednqum6w
niezawarla
leasingowych
orazniezaciqgala
2adnych
kredytow,
Dlugoterminowe
rozliczenia
migdzyokresowe
stanowi
otzymanaw 2009rokudotacja
z Lubuskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
nadofinansowanie
budowy
serwisu
samochod6w
cig2arowych.
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Zobowiqzan
ia kr6tkotermi
nowe.
pozarezerwami
kr6tkoterminowe
i rozliczeniami
migdzyokresowymi
Grupynakoniec2010rokuwyniosly
Zobowiqzania
3.311tys.zl. Zobowiqzania
kr6tkoterminowe
w stosunku
doroku2010zwigkszyty
sieo kwote421tys.zl. Glownie
za
z tytuludostawi usluggl6wnie
w segmencie
zobowiqzah
z tytulu
sprawqwzrostuzobowiazah
serwisui transportu,
podatk6w
i celorazpozostalych
zobowiqzah.
W struktuzezobowiqzah
z rokunarokobni2a
siqudzialzobowiqzai
z
wlasnych,
tytululeasing6w
orazkredyt6w.
Grupaw pzewa2ajqcej
czgscifinansowanie
dzialalnosci
opieranaSrodkach
Struktura
zobowiqzai
kr6tkoterminowych
GrupyKapitalowej
ZastalS.A.
w latach2010-2 0 1 1 ( w t v s . z l
Wyszczeg6lnienie
2011r.
Yo
2010r.

Lp.

Z tytuludostaw
i uslug

Yo

1.606

48,5

1.294

44,8

2.

Kredyty
i po2yczki

446

13,5

514

17,8

3.

Z tytulupodatkow,
cel

360

10,9

298

10,3

n

Z tytuluwynagrodzelr

91

2,7

62

z, I

5.

ZobowiEzania
leasingowe

516

15,6

592

20,5

5.

Pozostale
zobowiEzania

270

8,2

ol

2,2

6.

Fundusze
specjalne

22

0,6

68

2,3

3.311

100

2.890

100

RAZEM

Zobowiqzania
GrupyKapitalowej
ZastalS.A.z tytulukredyt6w
bankowych
i poiyczek.
jeden kredyty
Wedlug
stanuna 31.12.2011r.
Grupaposiadala
inwestycyjny
nalqcznqkwote5.206tys.zl, ktory
wykotzystano
w 2008rokunabudowe
nowego
seMisu
samochod6w
ciezarowych.
W rokuobrachunkowym
calkowitej
splatykredytu
zaciqgnigtego
w 2006rokupzezsegment
najmu.
Grupadokonala
Lqcznie
w rokuobrachunkowych
Grupasptacita
515tys,zl.ratkapitalowych
odzaciqgnietych
kredyt6w
oraz376tys.zl.
jestna 15lat,ostatnia
Kredytu
udzielony
w 2008rokuGrupie
na budowg
serwisu
samochodowego
ratazostanie
zaplacona
31 sierpnia
2023roku.Oprocentowanie
kredytu
wynosi
WIBOR
1Mplusmar2a2,500/0.
Zabezpieczenie
kredytu
stanowi
hipoteka
zwyklaw kwocie
7.360tys.zl.orazhipoteka
kaucyjna
dokwoty3,680tys.zl.ustanowiona
na
potozonej
nieruchomo6ci
w NowejSoli.Dodatkowo
kredyt
zostalzabezpieczony
hipotekq
zwykl4nakwotg3.300tys.zl.
polozonej
orazhipotekq
kaucyjn4do
kwoty1.700
tys.zt.nanieruchomoSci
wZielonej
G6ze.
7.3.Kapital
wlasnvGrupvKapitalowei
ZastalSA
Kapitaly
wlasnestanowi4
840/opasywdw
bilansu
GrupyKapitalowej.
Udzialkapital6w
wlasnych
w struktuzepasywow
w roku2011wzroslo 1 % w stosunku
dorokupopzedniego.
W roku2011podmiot
dominuj4cy
w Grupiewyemitowal
t4
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10mlnsztakcjio nominale
1zl ka2da.
Akcjezostaly
wcalosci
objetepzezinwestora
finansowego
zakwote15mlnzl.,
tymsamymkapitalakcyjny
podmiotu
dominujqcego
wzrosldo kwoty30.500
tys.zl. Jednoczesnie
w zwrqzxu
ze
podmiot
spzeda2qpnez
stowazyszony
akcjibqdqcych
wjegoposiadaniu,
ktorych
aktualizacjq
odnoszono
nakapital
orazkorekteudzialow
w jednostce
stowazyszonej
konsolidowanej
prawwlasno6ci,
metodE
kaprtal
rezenrrrowy
z
przeszacowania
inwestycji
zmniejszyl
siqw roku2011o kwotg7,389tys.zl. . W rokuobrachunkowym
Grupanie
pzeszacowania
dokonywala
posiadanych
teren6w,
uznano
2ecenygruntow
dojakichprzeszacowano
terenyw 2009
rokupozostajE
aktualne.
Struktura
kapital6w
wlasnych
Grupy
wg.stanu
na31.12.201
1 r.pzedstawia
sjenastepujqco:
- kapital
akcyjny

30.500
tys,zl.

- nadwyzka
zesprzeda2y
akcji

4.938
tys.zl.

- kapital
rezerwowy

46.939
tys.zl.

- zyskizatzymane

12.050
tys.zl,

- zysknetto

273[1s.zl.

podstawowy
Kapital
nakoniec2011rokuwyni6sl30.499.539
zl.,nakt6ryskladaj4sig
akcjeo nominale
1zl.w ilo6ci:
- akcje
lemisji
99.539
szt.o warto6ci
nominalnej
99.539
zl.
- akcjell emisji13.123.079
szt.o wartoSci
nominalnej
13.123.079
zl.
- akcje
lllemisji
7.276.921
szt.o warto6ci
nominalnej
7.276.921
zt.
- akcje
lVemisji
10.000.000
szt.o warto6ci
nominalnej
10.000.000
zl.
7.4.ZARZADZANIE
ZASOBAMI
FINANSOWYMI.
plynno6ci
Wska2niki
finansowej
GrupyKapitatowej
ZastalS.A.
'1
w latach2010-201
Wskainik

Spos6bliczenia

Poziom

2009r.

2010r.

4,86

1,28

r,!sl(typow
y lub
bezpieczn.

Plynno6ci
tvt.dost.i
usluo>12m-cv
flnansowej
I stopnia Srodkiobrotowe-nale2n,z
ZobowiAz,
krotkoterm.-zobow.krdtkoter.l
2 m-cy

Plynno6ci
finansowej
ll stopnia
PlynnoSci
finansowej
lll stopnia

Aktywa
0br.-zapasvkr.lerm.RMK
czvnne-n.z
tyt.dost.>12mcv
ZobowiAz.
krotkoterminowe-zobow.z
tyt.dost.i
usL.>12
mcv
Inwestycie
kr6tkoterminowe
>12mcy
Zobow.krolkoter.-zob.z
lvl.dostaw

0,1-0,2

Wskaznik
handlowej
zdolnosci
kredytowej

1,65

NaleznoSci
z tvt.doslawi usluo
Zobow.z
tyt.dostaw
i usiug

Stopieh pokrycia maj4tku

1400/"-

Kapltal
wlas.+rezeM.dluootem

Al- ,Ll_

0,59

116,0v" 96,40/"
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tMalegokapitalem
stalym

AktywatMaie

1500/0

* przy obliczaniu wska2nik6w plynnoici w zobowiqzaniachkr6tkoterminowych uwzglQdnionorezerwy kr6tkoterminowe.

Wplywna znaczqcy
plynnoSci
wzrostwska2nik6w
w stosunku
do rokupopzedniego
mialoniewEtpliwie
kilkukrotne
zwigkszenie
inwestycji
kr6tkoterminowych
Grupyzwlaszcza
w pozycjiakcjei udzialy,co bylonastepstwem
podmiotu
dokapitalizowania
dominujEcego
w Grupie.Warto66
wska2nikow
opisujAcych
stopiehzdolno6ci
Grupydo
regulowania
przeftacza
zobowi4zah
znacznie
wartosci
uznawane
za bezpieczne.
Napodkre6lenie
zasluguje
tak2e
wzrostwska2nika
okreslajqcego
handlowq
zdolno6c
kredytow4
kt6ryopisujestosunek
nalezno6ci
z tytuludostawdo
zobowiAzair
z tytulu
dostaw,
pzedstawionych
ptynno6ci
Wielko6c
wska2nik6w
okreSlajqcych
zdolno6c
Grupydoregulowania
zobowiEzair
Swiadczy,
2eGrupajakocabSeniemaproblemow
z terminowym
regulowaniem
zobowiqzaft.
Problemy
dotyczEce
zachowania
plynnosci
poziomie
finansowej
nawlaSciwym
mogEpojawiac
siejedyniew segmencie
transportu
i serwisu
dlakt6rych
plynnoSci
pozostajq
poziomie.
wska2niki
nabardzo
niskim
paezGrupgKapitalowq
Wska2niki
rentowno6ci
osiqgniqte
w latach2010- 201'1
Wska2nik

Soos6b
liczenia

ZyskownoSc
spzeda2y Zvsknetto
Pzychody
zesozeda2y
Zyskowno6i
majqtku
Zvsknetto
Maiatek
oqolem
Zyskowno66
kapital6w Zysknetto
wasnycn
Kapitaly
wlasne
Mar2anaspzeda2y
Zyskbruttozesozeda2y
Pzychody
zespzeda2y

2011r.

2010r.

1,50%

-9,95%

0,24Y0

-1,82Y0

0,290/0

-2,190/o

19,55%

11,78Y0

Niewielki
zysknettojakiodnotowala
Grupazarok2011sprawil,
pzybraly
i2wszystkie
wska2niki
opisujqce
zyskownosi
dodatnre
warto6ci.
Wzrostwska2nika
realizowanej
generalnie
jestwigkszq
mazynasprzedaZy
spowodowany
dynamikq
spadkukosztow
pzfchod6w
bezpoSrednich
ani2eli
zespzedazy
wstosunku
dorokupopzedniego.
8.ZOBOWIAZANIA
POZABILANSOWE
GRUPY
KAPITALOWEJ
ZASTAL
S.A.
GrupaKapitalowa
ZastalS.A.wedlug
stanuna 31.12.2011
r. posiadala
zobowi4zania
warunkowe
nalqcznqkwotq
3.219
tys.zl.
Zbiorczy
wykazzobowi4zai
warunkowych
wg.stanunadzie,h
31.12.2011
r. pzedstawia
siqnastgpujqco:
jednostek:
a)weksle
inblanco
nazeczinnych

l6
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- Segment
transportu
wystawil
wekselin blancodlaPolskiej
AgencjiRozwoju
Pzedsiebiorczo6ci
dokwoty10tys.zl.
jakozabezpieczenie
otzymanej
dotacji.
- Segment
najmu
wystawil
weksel
in blanco
dokwoty6 tys.zl.naeeczPolskiej
Agencji
Rozwoju
Pzedsigbiorczosci
jakozabezpieczenie
projektu
wykonania
umowyo dofinansowanie
na realizacje
wdro2enia
systemu
zarzEdzania
jako5ciqw
firmie
Zastal.
-Weksel
projektu
wlasnyin blancodo umowyzawartel
z Wojew6dztwem
Lubuskim
o dofinansowanie
budowa
autoryzowanego
serwisuManStarTrucksw NowejSoli.Wekselstanowi
zabezpieczenie
zwrotudotacjiw pzypadku
jejpnyznania,
pzyznanej
niedotzymania
warunk6w
kwota
dotacji
3.119tys.zl.
b)Ustanowione
hiooteki:
- Ustanowiono
polo2onej
hipotekgkaucyjn4
do kwoty3,680tys,zt. na nieruchomo6ci
w NowejSoli.Hipotekg
jakozabezpieczenie
ustanowiono
nazecz BankuDnBNordS.A.z siedzibq
w Warszawie
zaplatyodsetek
odkredytu
jestustanowiona
inwestycyjnego
naokres15lat.Dodatkowym
zabezpieczeniem
zap.laty
odsetek
hipoteka
kaucyjna
do
polo2onej
kwoty1,700
tys,zl.nanieruchomo6ci
wZielonej
G6ze.
Zobowiqzania
zabezpieczone
namajqtku
GrupyKapitalowej
ZastalSA.
a)weksle;
-weksel
pEez segment
paliwa
Inblanco
wystawiony
transportu
dladostawcy
dokwoty150tys.zl.
-weksle
pzezGrupg,
Inblanco
stanowiqce
zabezpieczenie
um6w
leasingowych
zawartych
Wielko66
zobowiqzar't
leasingowych
Grupy
nadziehbilansowy
wynosi
603tys.zl.
b)hipoteki:
- ustanowione
hipoteki
dokwoty10.660
tys.zl nazeczBankuDnBNordSAstanowiqce
zabezpieczenie
zaplalypzlz
Grupgratkapitalowych
kredytu.Wielko5d
zobowiqzai
kredytowych
Grupynadzieibilansowy
wynosi
5.206tys,zl.
- ustanowiona
hipoteka
dokwoty500tys.zl nazeczManTruck& BusPolska
nazabezpieczenie
zobowiEzah
z Mulu
dostaw
czeSci
zamiennvch.
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INWESTYCYJNE
ZREALIZOWANE
PRZEZ
KAPITATOWA
ZASTAL
9, NAKI.ADY
GRUPE
S,A,W2011ROKUI
PLANOWANE
WYDATKI
WROKU
2012.
wrys.zr.
Lp, WYSZCZEGOLNINIE
REALIZACJA
PLAN
2011t.

2012r.

WartoSci
niematenalne
i prawne,
wtym:
1

Programykomputerowe,
licencje

il.

SrodkitMalewtym:

1

Modernizacia
budvnkow
i obiekt6w

2.

produkcyjne
Maszyny
dlaZakladu
Konstrukcji
StalowYch
Komputery,
siecikomputerowe

35

i

Uzqdzenia
serwisu
segment

30

5,

UzEdzenia
segment
najmu

45

6.

Ratyleasingowe

578

516

RAZEM

688

516

3.

Najwigksze
naktadyinwestycyjne
w 2011rokuGrupaponiosla
na obsluggum6wleasingowych,
drug4najwiekFzE
pozycja
poniesionych
nakladdw
inwestycyjnych
bylamodernizacja
uzqdzehsegmentu
najmuorazspzqtkomputerowy
wsegmencie
diagnostyczny
seMisu
samochod6w
cie2arowych.
pzewidywaly
pozaobslugq
Planyinwestycyjne
namoment
finansowych
spozqdzania
sprawozdah
um6wleasingowych
niewielkie
naklady
namodemizacjq
budynkow
iobiektow
wsegmencie
najmu.
I().AKTUALNA
I PRZEWIDYWANA
FINANSOWA
SYTUACJA
GrupaKapitalowa
ZastalSAw rokuobrachunkowym
2011odnotowala
dodatni
skonsolidowany
wynikfinansowy
pzychoddw
produktdw
nettow kwocie
273Iys. il. Pomimo
mniejszych
GrupyzespzedaZy
orazmaterialow
i towar6w
jestlepszyanizeliwynikroku2010.Nie
w stosunku
dorokupopzedniego,
uzyskany
wyniknadzialalnosci
operacyjnej
pnekraczajqca
mniejw dalszym
ciqgujestto strataznacznie
1 mlnzl.Wyniknadzialalno6ci
finansowej
orazudzialw
jednostki
jakEGrupa
pozwolily
pokryistrate
zysku
stowazyszonej
wygenerowala
nadzialalno6ci
operacyjnej,
Generalnie
wszystkie
segmenty
dzialalnoSci
Grupyw roku2011odnotowaly
stratena dzialalnosci
operacyjnej,
jednak2e
stratapowstala
nadzialalnoici
operacyjnej
segmentu
najmumialacharakter
incydentalny,
kosztydzialalno6ci
jednorazowym
pozycjami
operacyjnej
tego segmentu
zostalyobci42one
o charakteze
takimijak rezerwyna
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w kwocie
odszkodowanie
dlaodwolanego
czlonka
Zazqduw kwietniu
2011w kwocie
766tys,zl,,czyodszkodowaniem
prawnych
Zastal
Braniewo
aporty
w 2003roku
131tys.zt, dlanastqpc6w
sp6iki
Sp.z o.o.zaniewniesione
Niecogozejwyglqda
sytuacja
w segmentach
serwisu
samochod6w
ciq2arowych
oraztransportu,
kt6rekolejnyrokz
po niewielkim
zQduwygenerowaly
stratena dzialalnoSci
operacyjnej.
W segmencie
transportu
o2ywieniu
na rynku
pzewozow
migdzynarodowych
w I kwartale
2011roku,ponownie
mo2na
zaobserwowac
sytuac.jg
takqjakamiala
miejsce
w 2010roku,czylispadajqca
ilo6cfracht6w,
zaostzajqca
siqkonkurencja
cenowa
kosztydzialalno6ci
, rosnqce
operacyjnej,
Ponadto
w segmencie
transportu
konieczna
stajesiewymiana
czescitaboru
samochodowego,
kt6rego
jestznacznie
pzypadkach
pzewozow
zuzycie
techniczne
w niekt6rych
zaawansowane,
Prowadzenie
dzialalnoSci
miqdzynarodowych
ktorenjespetniaja
samochodami
starszymi,
normEURO5 powoduje
obci42enie
dodatkowymi
parkusamochodowego.
kosztami,
Z tegote2wzglgdu
niezbqdne
stajqsiginwestycje
wtymsegmencie
wodnowienie
Na dziatalno6c
segmentu
niekozystnie
wplynqlI kwartal
2011roku,kiedyto
seruisusamochod6w
ciq2arowych
poziomie
powodowaly
trudnoSci
za zapewnieniem
finansowania
na wlasciwym
w realizacji
segmentu
op62nienia
pzyjetychzlecei naprawsamochod6w.
Brakplynno6ci
dostawczg6cido realizowanych
zlecehpowodowalo
pzezwigkszoSd
plynnoSci
op62nienia,
kt6rebylytrudnedo zaakceptowania
klient6w.
Poprawa
dostaw
czqSci
do
poprawa
segmentu
seMisupozwoli
naodbudowe
zaufania
klient6w
orazpzyciqgnigcie
nowych.
Jednoczesnie
nadzoru
pozwolila
nadgospodarkq
magazynowq
segmentu
serwisu
naznaczne
redukcje
zapas6w
czq6ci
nierotujqcych.
planyredukcji
W segmencie
zostalyopracowane
koszt6w
seruisui transportu
szczegolowe
orazzwigkszenia
jestzdeterminowany
spzeda2y,
kt6reZazqdGrupy
wprowadzii
w2ycie.
W perspektywie
najbli2szego
rokuobrachunkowego
ciqglywzrostcenpaliwodbijesigniekozystnie
napzewozach
co
bgdziemialowplywna wynikifinansowe
segmentu
transportu.
Segment
transportu
orazserurisu
obciq2ajq
tdk2e
znaczne
kosztyfinansowe
dotyczqce
zaciqgnietego
kredytu
inwestycyjnego
orazrealizowanych
umowleasingowych.
W
perspektywie
najblizszego
rokunajprawdopodobniej
wzrosnq
obciq2enia
finansowe
segmentu
transportu,
rozwazane
jestzawarcie
pozyskania
nowych
leasingowych
zestaw6w
z Euro5.
umow
celem
samochodowych
prowadzone
produkcji
z rozpoczgciem
Jednocze5nie
s4wewnqtzGrupypracezwiqzane
naczg6cimaj4tku
segmentu
produkcyjnej,
produkcja
najmu.W pieruszym
stadiumrczwojudzialalno5ci
dotyczylaby
element6w
wagon6w
jestprodukcja
towarowych,
docelowo
rozwazana
wagon6w.
calych
produkcyjnej
Wzale2nosci
odtemparozwoju
dzialalnosci
bedzieroslozaanga2owanre
kapital6w
w dzialalnos6
obcych
produkcyjnej
Grupykapitalowej.
Pzewiduje
fazierozwojdzialalnoSci
sie,2e w pieruszej
bgdziefinansowany
ze
Srodk6w
wlasnych.
porozumienie
Zawarte
w lutymbr.z najwiekszym
kontrahentem
segmentu
najmupozwala
zaklada6,
2ew perspektywie
najblizszego
rokudzialalnoSd
segmentu
najmubgdzieniezakfocona,
a pzychody
bqd4conajmniej
napoziomie
roku
2011.
pzeznaczy
W roku2012Grupana splaterat kapitalowych
od kredytu
446tys.zl. na odsetki327lys. zl.,na
kontynuowanie
umowleasingowych
pienig2nych
Grupapzeznaczy
516tys. zl. SaldoSrodkow
w pzypadku
l9
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niekonystnego
rozstzygniecia
sporudotyczqcego
pomiedzy
wysoko6ci
odszkodowah
sp6lkqdominujEcq
a czlonkami
Zaz4duodwolanymi
w 2011rokuzmniejszy
siqo kwotg
900tys.zl.
W peBpektywie
najbli2szego
rokupewnemu
obni2eniu
ulegnqwska2nlki
plynnoSi
opisujEce
finansowq
Grupy,
jednakze
w dalszym
ciqgubgd4pozostawaly
poziomie.
nabardzo
wysokim
W ocenieZazqduGrupyobecnasytuacja
{inansowa
Grupyniestanowi
zagro2enia
dlajej bie2Ecego
funkcjonowania
jakiw perspektywie
kolejnego
rokuobrotowego.
11.CZYNNIKI
RYZYKA
IZAGROZENIA,
Dzialalno56
jednak2ew znacznej
segmentu
najmujestdzialalnoSciq
rentown4
czq6ciopartana paychodach
od
jednego
du2ego
kontrahenta.
Koncentracja
z szybkE
mo2liwo6ci4
utratyznacznej
czesciptzychodu
ryzykazwiqzanego
powoduje,
2e w paypadkuwypowiedzenia
umowy,ktdraw chwiliobecnejposiadatrzy miesigczny
okres
wypowiedzenia
segment
mo2e
mie6trudno6ci
z pe.lnym
zagospodarowaniem
zwolnionych
nieruchomoSci.
Brakszybkiego
zagospodarowania
powiezchni
zwalnianych
spowoduje,
pokrycie
i2niebgdzie
mo2liwe
stalych
koszt6w
funkcjonowania
segmentu.
Du2yudzialjednego
kontrahenta
w struktuze
spzeda2y
segmentu
wplywa
tak2ena
koncentracjq
opo2nienia
w regulowaniu
pzez najwigkszego
zobowi4zalr
powodujq
ryzykakredytowego,
najemcg
powstawanie
okresowo
znacznych
saldnale2no6ci.
Elementem
w pewnym
stopniuograniczajqcym
te ryzykamo2ebyddywersyfikacja
pzychodow
ze spzeda2y,
naco
mo2e
wplynqc
rozpoczgcie
i rozwijanie
produkcyjnej,
dzialalnoSci
jestbardzo
Dzialalnoiisegmentu
hansportu
wra2liwa
nacenypaliw.Wzrost
cenpaliwpowoduje
zwiqkszenie
koszt6w
dzialalno6ci,
pzeniesinacengoferowanq
kt6reniezawsze
mozna
zapzewo2one
frachty,
Duzakonkurencja
nary'nku
powoduje,
transportowym
2ecenyzalrachtczgsto
pozostajq
poziomie
naniezmienionym
mimowzrostu
cenypaliw.
Dodatkowo
obostzenia
powoduj4
dotyczqce
emisji
spalin
2etaborwykozystywany
pzezsegment
obecnie
transportu
jest
narazony na dodatkowe
kosztyzwiqzane
z niespelnieniem
normemisjispalindla pojazd6w
rygorystycznych
ciezarowych,
szczeg6lnie
silniejestto odczuwalne
w transporcie
miedzynarodowym.
Z tegowzglgdu
w niedlugim
czasie
konieczna
bgdzie
czqSciowa
wymiana
taboru
samochodowego
nanowy.
jakie.dochodzi
Kolejnym
w dzialalno6ci
jest ryzykostopy
segmentu
transportowego
orazsenrrisowego
ryzykiem
procentowej,
pEezsegment
Posiadanie
kredytu
pzekraczajqcym
senvisu
napoziomie
5 mlnzl.,powoduje
2eka2da
zmianastawkibazowej
w 9619,na ktorejopartejest oprocentowanie
powstawanie
kredytu
bqdziepowodowad
wigkszych
koszt6w
obslugi
zadlu2enia.
posiada
Segment
transportu
umowy
leastngowe,
ktorych
oprocentowanie
oparte
jesto zmiennE
jednak2e
stopeprocentow4
wielkoSi
jeststosunkowo
zobowiqzah
z tytululeasing6w
niewielka
i tym
samym
wfiw zmiany
oprocentowania
pozostaje
umow
r6wniez
nieznaczny
nakoszty
dzialalno6ci
segmentu,
Ograniczona
pzewoz6w
rentowno6d
samochodowych
orazdu2ekoszty
obslugi
zadlu2enia
segmentu
serwisu
mo2e
spowodowai,
i2 bgdzietrudnoosiqgnqd
jednego
jak i drugiego
dodatni
wynikna dzialalno5ci
segmentu.
Z tego
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jedynym
wzgledu
jestjak najszybsze
mo2liwym
sposobem
na poprawe
rentownoSci
w obusegmentach
wdro2enie
dzialan
majEcych
naceluracjonalizacje
koszt6w
dzialalnosci
orazzwiekszania
spzeda2y.
12.SYSTEMY
KONTROLI
IZARZADZANIA
RYZYKIEM
PRZY
SPORZADZANIU
SPMWOZDANIA
SKONSOLIDOWANEGO.
Stosowane
w spolkach
GrupyKapitalowej
systemy
kontroli
wewngtznej
w odniesieniu
do procesu
spozqdzania
sprawozdai
finansowych
zapewniaj4
kompletno6c
ujqcia
wszystkich
skladnikow
objgtych
sprawozdaniem,
zetelnosc
zawartych
w sprawozdaniu
informacji
orazterminowoSc
spoz4dzenia
sprawozdah
linansowych.
Celemsystemow
kontroli
wewngtanej
(funkcjonalnej)
stosowanych
w spolcedominujqcej
izale2nejpozazapewnieniem
kompletnoscr
i
jest takze,wspieranie
zetelnoSci
skladnik6w
objgtych
sprawozdaniem
proces6w
decyzyjnych
orazzapewnienie
zgodno6ci
dzialahpodmiot6w
pzepisami
prawa.
z obowiqzujqcymi
Aktamiokre6lajqcymi
sposob
funkcjonowania
oraz
zakres
dzialania
system6w
kontroli
w podmiotach
s4
- regulaminy
kontroli
wewnetz
nej,
- regulaminy
organizacyjne,
- dokumentacja
Systemu
ZazEdzania
Jako6ci4wg
normy
lS0,
- instrukcje,
zazqdzenia
i procedury
wewngtzne,
- unormowanla
w zakresie
odpowiedzialnoSci
materialnej,
- regulamrn
pracy,
- instrukcja
inwentaryzacyjna,
- instrukcja
spozqdzania
iobiegu
dowodow
ksiggowych,
- instrukcje
gospodarki
kasowej,
- kartyobowiqzkow,
uprawnieh
i odpowiedzialnosci,
- polityka
rachunkowo6ci.
pzezpodmioty
Pzyjgtedostosowania
systemy
kontroli
wewngtznej
zapewniajq
tak2eujawnienie
rezerujakr6wniez
faktowniegospodarnosci.
jaki os6bzanieodpowiedzialnych
pzyczynnieprawidlowosci
Systemy
zapewniajq
ustalenie
jednoczeSnie
wskazujqc
sposoby
i 6rodkiumo2liwiajqce
usuniecie
tychnreprawidlowo6ci,
Identyfikacjq
i ocengryzyka,
a
takZezazqdzanie
poszczeg6lne
dokonujq
podmiotow,
komorki
i jednostki
organizacyjne
ktorych
dzialalnoSd
ryzykiem
jest narazona
na ryzyko.Procesten jest prowadzony
w spos6bciqglyi nadzorowany
Wzezkierownik6w
poszczeg6lnych
kom6rek
i jednosten,
prowadzEce
Dzialania
do spozqdzania
sprawozdai
finansowych
w sp6lkach
sq takzepoddawane
kontroli
funkcjonalnej
w zakresieuzgodnieh
rachunkowych
i zetelno6ciinformacyjnej,
paez osoby
bezposrednio
odpowiedzialne
zaspoz4dzenie
sprawozdai.
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13,t-ADKORPORACYJNY
WGRUPIE
KAPITATOWEJ
ZASTAL
SA.
l.Spolkapodlega
zbiorowi
zasadladukorporacyjnego
okreSlonego
w zalqczniku
nr 201128712011
RadyGieldyz dnia
jestnastronach
19pa2dziernika2l11
roku,,Dobre
Praktyki
Sp6lek
Notowanych
naGPW.Tekstzbioruzasaddostepny
internetowych
spolki
wsekcjirelacji
inwestorskich,
zakladka
tadkorporacyjny.
jakiebyly
2. Wskazanie
zasadladukorporacy.lnego,
kt6reniebylypzezemitenta
stosowane,
wrazzewskazaniem
okolicznoSci
i ptzyczyny
niezastosowania
danejzasady
orazwjakispos6b
spolkazamiezausunq6
ewentualne
skutki
niezastosowania
danejzasadylubjakiekrokizamiezapodjqc,
byzmniejszy6
danejzasady
w
ryzykoniezastosowania
pzyszloSci.
l. Rekomendacjedotyczqcedobrych praktykspolek gieldowych

Spolka powinna prowadzii ptzdltzystqi
efektywnq politykq informacyjn4 zar6wno z
wykorzystaniem
tradycyjnychmetod, jak iz
uzyciem nowoczesnych technologii oraz

Rekomendacjata nie jest realizowana
w pelnym zakresie, gdyz Sp6lka nie
zapewniajacychszybko56,bezpieczeistwooraz
rejestruje przebiegu obrad walnego
efektywnydostQpdo informacji.
zgromadzenia,a tym samym nie
Korzystajqcw jak najszerszymstopniu z tych
upublicznia
takiegonagraniana stronie
metod,Sp6lkapowinna
w szczeg6lnoSci:
- prowadzidswo.jqstronqinternetowao zakresiei
internetowej.
Dotychczas
obradywalnego
zgromadzenia
nie
byly r6wniez
sposobieprezentacji
wzorowanym
na modelowym
transmitowane.
serwisie relacji inwestorskich,dostQpnympod
Zastal SA planuje zamieszczaerclaqe
adresem
: http://naszmodel.gpw.pl/;
audio/video na
swojej
stronie
- zapewnii odpowiednia komunikacjQz
internetowej,ale nastari to w dluzszym
inwestoramii analitykami,vvykorzystujqc
w tym
celu r6wniez nowoczesnemetody komunikacji oKresreczasowym.
internetowej;
- umo2liwiadtransmitowanieobrad walnego
zgromadzenia
z wykorzystaniem
sieci Internet,
przebiegobradiupubliczniad
go na
rejestrowac
swojejstronieinternetowej.
ff. Dobre praktyki realizowaneprzezzarzqdysp6lek gieldowych

Emitentjest malqSpotk4kt6raaktualnie
prowadzi dzialalnoS6tylko na rynku
krajowym.
Prowadzenie
strony
Sp6lkazapewniafunkc.ionowanie
swojejstrony internetowej
w jQzykuangielskim
wiqze
przynajmniej siQ natomiastz wysokimi kosztami
internetowej
w jQzykuangielskim,
w zakresie
wskazanym
w czqScill. pkt 1.
ttumaczen, alaszcza komunikat6w
okresowych,
kt6resa bardzoobszerne.
W ostatnimokresiestrona internetowa

,w.{,f
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dodanoidopasowano
do wymagahdzial
relacji inwestorskich.
Dodanotakze w
skr6conejformiepodslawoweinformacje
o Sp6lcew jqzykuniemieckim.
W celu
rownego traktowania inwestor6w
krajowychi zagranicznych,Zastal SA
docelowo doda wersjQ angielskA
korporacyjnejstrony internetowej,ale
nastEpr
to w dluzszymokresieczasowym.

3. Opissposobu
dzialania
walnego
zgromadzenia
ijegozasadniczych
uprawnieh
orazprawakcjonariuszy
isposobu
ich
wykonywania.
WalneZgromadzenie
Akcjonariuszy
odbywa
sie zgodnie
z pzyjetymregulaminem
walnych
zgromadzeh.
Tre6c
regulaminu
Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Zastal
SAznajduje
signastronach
spolki
; www,zastal,pl
4. Sklad
osobowy
i zasady
dzialania
organ6w
zazqdzajqcych
i nadzorczych
spolki
orazichkomitet6w;
pelni2-osobowy
WSp6lce
funkcje
zazqdzajqce
Zazqdwskladzie:
- Prezes
Zarzqdu,
- Czlonek
ZazEdu.
Prezesem
ZaEEdu
ZastalSAdodnia01kwietnia
2011rokubylaPaniJadwiga
Pzyszczypkowska,
Z dniem01kwietnia
2011rokuna stanowisko
Prezesa
ZazqduZastalSAzostalpowolany
PanLeslaw
Hnat,a na Czlonka
Tanqdu
powolano
PanaWojciech
Skibe.
Zazqddzialaw oparciuo StatutSp6lkiAkcyjnej
Zastal,Regulamin
0rganizacyjny
Sp6lkiorazRegulamin
Zazqdu.
Tre6iRegulaminu
Zaz4du
znajduje
internetowych
sienastronach
sp6lki
;www.zastal.pl
WskladRadyNadzorczel
w 2011rokuwchodzili:
Dodnia07stycznia
2011r
JanOlszewski
Janusz
Kruchlik
El2bieta
Apostoluk
Bernard
Ziaja
AndzejHrywna

- PzewodniczEcy
RadyNadzorczej,
- Wicepzewodniczqcy
RN,
- Sekretaz
RNorazczlonek
Komitetu
Audyt-,
- Czlonek
RNi Komitetu
Wynagrodzen,
- Czlonek
RNi Komitetu
Wynagrodzei.

Oddnia07stycznia
2011
rokudodnia02marca2011r.
Mariusz
Staszak
Pawel
Sobk6w
Janusz
Kruchlik
Janusz
Luczyiski
Damian
Olszewski
W zwiqzku
z rezygnacjq
w 20stycznia
201'1rokuPanaPawlaSobkowa
z pracw Radzie
Nadzorczej,
radaniepodjgla
swoich
zada6.
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0d dnia02marca
2011rokudo30czenrrca
2011roku:
Monika
Halupczak
Mariusz
Staszak
Pawel
Sobk6w
Janusz
Kruchlik
Damian
Olszewski
JanOlszewski
Pawel
Kozeniewski
PiotrKarmelita

- PzewodniczEca
RadyNadzorczej,
- Zastepca
Pzewodniczqcej
RadyNadzorczej,
- Sekretarz
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadvNadzorczei.

Oddnia30czerwca
2011roku:
Monika
Halupczak
Mariusz
Staszak
Pawel
Sobk6w
JanOlszewski
Tomasz
Pietryk
Bla2ej
Wasielewski
Kazimiez
Frqtczak
AndzejKloc

- Pzewodniczqca
RadyNadzorczej,
- Zastepca
Pzewodniczqcej
RadyNadzorczej,
- Sekretaz
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej,
- Czlonek
RadyNadzorczej.

Z dniem30listopada
pracw Radzie
2011rokuz dalszych
Nadzorczej
ZastalSAzrezygnowal
PanMariusz
Staszak.
Szczegolowe
zasadypracyRadyNadzorczej
okreslaja:
Regulamin
RadyNadzorczej
ZastalSA.Tre6cregulaminu
zamieszczona
nastronie
intemetowej
spolki; www.zastal,pl
5, Opispodstawowych
cechstosowanych
w spdlcesystem6w
kontroli
wewnetzndl
i zazqdzania
w
ryzykiem
odniesieniu
doprocesu
spozqdzania
sprawozdai
finansowych.
Stosowane
w sp6lce
systemy
kontroli
wewngtznej
w odniesieniu
doprocesu
spozqdzania
sprawozdai
finansowych
zapewniajE
kompletno6i
ujeciawszystkich
skladnik6w
objqtych
sprawozdaniem,
zetelno66
zawartych
w sprawozdaniu
informacji
oraz terminowo66
spozqdzenia
sprawozdaf
finansowych,
Celemsystemow
kontroliwewngtznej
(funkcjonalnej)
stosowanych
w sp6lce pozazapewnieniem
kompletno6ci
i zetelnosci
skladnik6w
objqtych
jest tak2e,wspieranie
sprawozdaniem
proces6w
decyzyjnych
oraz zapewnienie
zgodnoSci
dziatarisp6lkiz
pzepisami
obowiEzujEcymi
prawa.
Aktami
okre6lajqcymi
spos6b
funkcjonowania
orazzakresdzialania
system6w
kontroli
wspolce
s4
- regulamin
kontroli
wewngtznej,
- regulamin
organizacyjny,
- dokumentacja
Systemu
Zarzqdzania
JakoSciq
wgnormy
ISO9001:2000,
- instrukcje,
zarz4dzenia
i procedury
wewnettzne,
- unormowania
wzakresie
odpowiedzialnoici
materialnej,
- regulamin
pracy,
- instrukcja
inwentaryzacyjna,
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- instrukcja
spozqdzania
iobiegu
dowodow
ksiggowych,
- instrukcje
gospodarki
kasowej,
- kartyobowi4zkow,
uprawnieh
i odpowiedzialnoSci,
- polityka
rachunkowosci.
pzezsp6lk?systemy
Pzyjgtedostosowania
kontroli
wewnqtznej
jak r6wnie2
zapewniajE
takzeujawnienie
rezenv
faktowniegospodarnoSci.
Systemy
pzyczynnieprawidlowo6ci
jaki os6bzanieodpowiedzialnych
zapewniajq
ustalenie
jednocze6nie
wskazujqc
sposoby
i Srodkiumo2liwiajqce
usunigcie
tychnieprawidlowoSci,
ldentyfikacjq
i ocengryzyka,
a takaezazqdzanie
poszczeg6lne
dokonujq
kom6rki
jest
i jednostki
organizacyjne
sp6lki,kt6rych
ryzykiem
dzialalno6c
narazona
na ryzyko.Procestenjestprowadzony
w spos6bciqglyi nadzorowany
pzez kierownikow
poszczeg6lnych
komorek
ijednostek.
prowadzqce
Dzialania
do spozEdzania
sprawozdan
finansowych
w sp6lcesqtak2epoddawane
kontroli
funkcjonalnej
w zakresie
uzgodnieh
rachunkowych
i zetelnoSci
informacyjnej,
pzez osobyodpowiedzialne
bezposrednlo
za
spozqdzenie
sprawozdah.
6. Wskazanie
posiadajqcych
akcjonariuszy
bezpoSrednio
lubpo6rednio
pakiety
znaczne
akcjiwrazze wskazaniem
liczbyposiadanych
pzezte podmioty
akcji,rchprocentowego
udzialu
w kapitale
zakladowym,
liczbyglos6w
z nich
wynikajAcych
i ichprocentowego
udzialu
glosow
wo96lnej
liczbie
nawalnym
zgromadzeniu.
posiadajAcy
Akcjonariusze
bezpo6rednio
lub po6rednio
pakietyakcjiwg stanuna dzief spozqdzenia
znaczne
sprawozo
anta:
- Powszechne
Towazystwo
Inwestycyjne
SAz siedzibq
posiadajqce
w Poznaniu
12,055,000
sztakcjiZastalSAco
stanowi
39,53%
w kapitale
zakladowym
i tylesamowo96lnej
glosow
liczbie
naWalnym
Zgromadzeniu.
posiadaczy
7.Wskazanie
papierow
wszelkich
wartoSciowych,
ktoredajEspecjalne
uprawnienia
kontrolne,
wrazz
opisem
tychuprawniei.
Sp6lka
nieemitowala
akcjianiobligacji
dajqcych
ichposiadaczom
szczeg6lne
uprawnienia
i pzywileje,
8. Wskazanie
wszelkich
ograniczen
odno6nie
prawaglosu,takichjak ograniczenie
do wykonywania
wykonywania
prawaglosupzez posiadaczy
okreSlonej
czgScilub liczbyglos6w,ograniczenia
prawa
czasowe
dotyczqce
glosulubzapisy,
wykonywania
ptzywsp6lpracy
zgodnie
z ktorymi,
spolki,prawakaprtalowe
zwiqzane
z papreraml
wartosciowymi
sqoddzielone
papier6w
odposiadania
wartosciowych.
Spolkanie stosujezadnychograniczei
prawaglosuz posiadanych
co do wykonywania
akcjina Walnych
Zgromadzeniach.
jest zlo2enie2qdaniapodmiotowi
Jedynymwarunkiem
prowadzqcemu
papierow
rachunek
pzeslaniado Krajowego
wartosciowych
Depozytu
Papier6w
potwierdzenia
Wartosciowych
prawado uczestnictwa
w
WZAnie p62niejni2w dniurejestracji,
b4d2w pzypadkuakcjonariuszy
posiadajqcych
akcjew formiedokumentu
zlo2enia
ichwsiedzibie
sp6tki
niep62niej
ni2wdniurejestracji
(record
day).
9.Wskazanie
wszelkich
pzenoszenia
ograniczei
dotyczqcych
prawawlasnoSci
papier6w
wartoSciowych
emitenta.
Akcjewyemitowane
pzezZastal
sA niemajqzadnych
prawa
ograniczei
codopzenoszenia
wlasnoici.
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powolywania
prawo
10.0piszasaddotyczqcych
i odwolywania
os6bzaz4dzaj4cych
i ichuprawniei,
w szczeg6lno6ci
dopodjecia
lubwykupie
decyzji
o emisji
akcji.
Wybori odwolanie
ZazEdunale2y
doszczegolowych
kompetencji
RadyNadzorczej.
WyborPrezesa
ZazEdudokonuje
jak ido6wiadczenia
poupzedniej
RadaNadzorcza
sposr6d
zgloszonych
kandydatur,
oceniekwaliflkacji,
kompetencji
zawodowego
kandydat6w.
Wiceprezesa
ZanAdupowoluje
RadaNadzorcza
spoSr6d
kandydatdw
zaproponowanych
pzezPrezesa
Zarz$u.
Uprawnienia
dopodejmowania
w sprawie
uchwal
emisjii wykupie
akcjinale2A
dokompetencji
Walnego
Zgromadzenia.
Uchwaly
wtejsprawie
zapadajq
wiqkszo6ciq
%glos6w.
11,Opis
zasad
zmiany
statutu
lubumowy
spolki.
Projekty
uchwalwrazz uzasadnieniem
dotyczqce
zmianystatutuspolkiumieszczane
sq na 14 dni pzeddatE
wyznaczonego
zgromadzenia
nastronie
internetowej
sp6lki.
glos6w.Uchwaly
Uchwaly
w sprawiezmianystatutuspo{kiwymagajq
wigkszo6ci
w sprawiezmiany
% oddanych
pzedmiotu
glosow
dzialalno6ci
spdlki
wymagajq2/3
oddanych.
14,DANE
O CZLONKACH
ZARZADU
ORAZ
ORGANACH
NADZORU,
Wroku2011Grupq
Kapitatowq
Zastal
ZarzAd
SA kierowal
wskladzie:
- Jadwiga
Pzyszczypkowska
Prezes
Zazqdu,
dodnia01kwietnia
2011r.
-

- Wiceprezes
Janusz
Luczyhski
Zazqdu,
dodnia07stycznia
2011r.

-

oddnia01kwietnia
2011r.
Leslaw
Hnat- Prezes
Zazqdu,

-

- Czlonek
Wojciech
Skiba
Zazqdu,
oddnia0'1kwietnia
2011r.

Kadencja
ZazEduuplywaz dniemodbyciaWalnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
zatwierdzajqcego
sprawozdanie
finansowe
zarok20'13,
Wroku2011 pzecietne
zatrudnienie
w Grupie
wynosilo
95os6bz tego:
- nastanowiskach
robotniczych
57os6b,
- nastanowiskach
nierobotniczych
36osob,
- 1osoba
kozystajqca
z urlopu
bezplatnego.
- 1osoba
nauka
zawodu.
podmiotu
SkladRadyNadzorczej
dominujqcego
w Grupie
nadzieh
31grudnia
2011roku:
.1. Monika
- PzewodniczEca
Halupczak
RadyNadzorczej
* Pawel
Sobkdw
Sekretaz
RadyNadzorczer
- Czlonek
* JanOlszewski
RadyNadzorczej
.! Kazimiez
- Czlonek
Frqtczak
RadyNadzorczej
.:. Tomasz
- Czlonek
Pietryk
RadyNadzorczej
- Czlonek
* Bla2ej
Wasielewski
RadyNadzorczej
- Czlonek
* AndzejKloc
RadyNadzorczej
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Kadencja
RadyNadzorczej
uplywaz dniemodbyciaWalnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
zatwierdzajqcego
sprawozdanie
finansowe
zarok2012.
prowizje
Wynagrodzenia,
oraznagrody
otzymane
w 2011rokupzezosobyzanqdzalqce
i nadzorujqce
dzialalno6i
Grupy
Kapitalowej
:
Zarzqd:
- Prezes
1.Jadwiga
Pzyszczypkowska
Zzqdudodnia01kwietnia
2011roku.
- wynagrodzenie

170.238,16
zl.

- Wiceprezes
2.Janusz
Luczyhski
Zazqdu
dodnia07stycznia
2011roku.
- wynagrodzenie

104.320,40
zl.

- Prezes
3.Adam
Le2aiski
Zaz4du
dodnia22listopada
2010roku.
- wynagrodzenie

47.860,12
zL

- odszkodowanie

97.500,00
zl.

4. Leslaw
Hnat- Prezes
ZazEdu
oddnia01kwietnia
2011roku.
- wynagrodzenie
- Czlonek
5,Wojciech
Skiba
ZaEAdu
oddnia01kwietnia
2011
roku.
- wynagrodzenie
oGoI-EMZARZAD

156,000,00
zl.
58.762j0
zl.
634.680,982t.

RadaNadzorcza:
1.Monika
Halupczak
- wynagroozenre

'
62,770,20
zl.

2.Mariusz
Staszak
- wynagrodzenie

38.079,85
zl,

3.Pawel
Sobk6w
- wynagrodzenie

40.791,15
zl.

4.JanOlszewski
- wynagrodzenie

34.065,07
zl.

5. Kazimiez
Frqtczak
- wynagrodzenie

19,453,00
zl.

6.Tomasz
Pietryk
- wynagrodzenie

19.453,00
zl.

7.Bla2ej
Wasielewski
- wynagrodzenie

19.453,00
zl.

8.AndzejKloc
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- wynagrodzenie

19.453,00
zl.

L PiotrKarmelita
- wynagrodzenie

13.157
,75zl

10.Pawel
Kozeniowski
- wynagrodzenie

13.157
,75zl.

11.Janusz
Kruchlik
- wynagro0zenre

16,904,81
zl.

12.Damian
Olszewski
- wynagro0zenre

'15.949,45
zl.

13.Janusz
t-uczyhski
- wynagr00zenre

2.791,70
zl.

14.El2bieta
Apostoluk
- wynagrodzenie

955,36
zl.

15,Andzej
Hrywna
- wynagrodzenie

781,67
zl.

16.Bernard
Ziaja
- wynagrodzenie

781,67
zl.
317.998,43
zl.

RADANADZORCZA
OGOTEM

i nadzorujqcych
Grupgwgsianu
Akcjepodmiotu
w Grupiebgd4ce
w posiadaniu
osobzazadzajAcych
dominujqcego
nad2ieh31.12.2011r.:
ZazEdspolki:
'1.Leslaw
Hnat- Prezes
Zazqdu

0 szt.akcji

- Czlonek
2.Wojciech
Skiba
Zazqdu

0 szt.akcji

RadaNadzorcza
sp6lki:
- P.zewodniczqca
1.l\ilonika
Halupczak
RadyNadzorczej

0 szt.akcji

- Sekretaz
RadyNadzorczej
2,Pawel
Sobkow

0 szt.akcji

RadyNadzorczej
3.JanOlszewskiCzlonek
- popzezpodmiot
kontrolowany
Agencja
Ochrony
GAMA
Sp.z o.o.

372szt.akcji
78.457
szt.akcji

- Czlonek
4. Kazimierz
Frqtczak
RadyNadzorczej
- Czlonek
Pietryk
RadyNadzorczej
5.Tomasz

0 szt.akcji

- Czlonek
6. Bla2ej
Wasielewski
RadyNadzotczdt
7,AndzejKloc- Czlonek
RadyNadzorczej

0 szt.akcji

,4,$

0 szt.akcji
0 sztakcji
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z osobaml
zasiadajEcymi
w Zazqdziena dzieh3'l grudnia2011roku
Spolkanie posiadaumowzawartych
pzewidujqcych
rekompensaty
lubodszkodowania
w pzypadku
ichrezygnacji
bAd2
odwolania
zestanowiska.
po2yczek
Wroku2011spolka
nieudzielala
osobom
wchodzqcym
wskladorgan6w
zazqdzajqcych
lubnadzoru.
za
Umowq
nabadanie
sprawozdania
finansowego
spolkizarok2011,jaki badanie
skonsolidowanego
sprawozdania
'16
rok2011
zawarlo
zespolkE
ECASerdyiski
iPartnezy
Sp.zo.o.z siedzib4w
Krakowie
wdniu stycznia
2012roku.
jednostkowego
pzewidziane
Wynagrodzenie
za badanie
sprawozdania
zl. netto,za
umowq
sp6lkiwynosi12.000
badanie
Grupy
Kapitalowej
Zastal
SAwynosi
7,000
zl.netto.
sprawozdania
skonsolidowanego
jednostkowego
jaki skonsolidowanego
Wynagrodzenie
za badanie
sprawozdania
za rok2010wynioslo19.000,zl,
netto.Wynagrodzenie
za pzegl4dsprawozdah
finansowych
sp6lkiorazGrupyKapitalowej
za p,6lrocze
2011 wynioslo
12,000
zt.netto.
l5.ZDARZENIA
PODNIU
BILANSOWYM.
porozumienie
W dniu06lutego2012rokusegment
najmupodpisala
z firmETaborSzynowy
OpoleSA,w kt6rymobie
pzezTaborSzynowy
wypowiedzianej
stronyzgodzily
siqnakontynuowanie
umowy
dzier2awy
w styczniu
2011roku.W
porozumieniu
okreSlono
zwigkszenie
za wynajmowane
czynszu
obiekty,
skr6cono
okreswypowiedzenia
do tzech
miesiqcy
orazuzgodniono
2e2adna
zestron
niewypowie
umowy
dodnia30kwietnia
2012
roku.
Z dniem28lutego2012rokuwplyngla
dosp6lkidominujqcej
w Grupierezygnacja
PanaJanaOlszewskiego
z dalszych
pracwskladzie
RadyNadzorczej.
pzyjglarezygnacjq
Wdniu20 marca2012r.
RadaNadzorcza
zestanowiska
Prczesa
ZazqduZastal
SAPanaLesliwa
pzyczyny
Hnata.
Jakopow6d
rezygnacji
PanLeslaw
Hnatpodalwa2ne
rodzinne,
Jednocze6nie
RadaNadzorcza
w dniu20marca2012rokupowolala
nastanowisko
PezesaZazaduZastalSAPana
Mariusza
Matusika.

P R E Z E SZ A F Z
\nMariusz /Matuslk

CZL
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