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            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2011 2010 2011 2010

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 18243 18965 4406 4736

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1465 -1820 -354 -455

 III. Zysk (strata) brutto 614 -2059 148 -514

 IV. Zysk (strata) netto 273 -1886 66 -471

 V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 1345 151 325 38

 VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwest. -15608 140 -3770 35

 VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 13471 -933 3254 -233

 VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem -792 -642 -191 -160

 IX. Aktywa razem 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

 XIII. Kapitał własny 94700 86040 21441 21725

 XIV. Kapitał zakładowy 30500 20500 6905 5176

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

 XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) 0,01 -0,09 0,00 -0,02

 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,10 4,20 0,70 1,06

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Opinia i raport biegłego rewidenta - RS 2011.pdf

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z

badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Zastal za rok obrotowy 2011.

Oświadczenia Zarządu - RS 2011.pdf

Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania 

finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych.
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RS ZASTAL SA

List Prezesa - RS 2011.pdf Pismo Prezesa Zarządu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - RS 2011.pdf

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal za 

rok obrachunkowy 2011, które zawiera: wprowadzenie do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 

finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, 

sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane 

sprawozdanie z przepływów pienięŜnych oraz informację dodatkową.

Sprawozdanie Zarządu - RS 2011.pdf
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności Grupy Kapitałowej Zastal za 

rok obrachunkowy 2011.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-30 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik

2012-04-30 Wojciech Skiba Członek Zarządu Wojciech Skiba

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-30 Regina Pawliczak Główny Księgowy Regina Pawliczak
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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. 
 
 
 
 
 
 

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 

  

Wojciech Skiba Mariusz Matusik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 30 kwietnia 2012 r. 



 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 

  

Wojciech Skiba Mariusz Matusik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 30 kwietnia 2012 r. 
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SZANOWNI PANSTWO

W imieniu Zazqdu Grupy Kapitalowej Zastal SA pzedstawiam Pafrstwu Raport z dzialalnoBci Grupy za rok 2011.

Skonsolidowane sprawozdanie za rok obrachunkowy 2011 podobnie, jak za rok popzedni zostalo spozqdzone zgodnie z

Migdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo6ci Finansowej. W sprawozdaniu pzedstawiono wielko6ci, kt6re oddajE w

sposob realny oraz zetelny warto66 majqtku bgdqcego w posiadaniu Grupy Kapitalowej Zastal SA.

Grupa Kapitalowa Zastal SA za rok obrachunkowy 2011 odnotowala dodatni wynik finansowy netto w kwocie 273 lys. zl.

Generalnie rok 2011 Grupa po6wigcila na zmiany organizacyjne w poszczegolnych segmentach dzialalno6ci. Gruntownej

restrukturyzacji poddano dzialalno6c segmentu najmu, co w pzyszlo6ci zaowocuje zmniejszeniem kosztow dzialalnoSci

operacyjnej tego segmentu.

Stwozono r6wnie2 szczegolowy plan dzialania na najbli2szq pzyszlo6i dla segmentu transportu oraz serwisu, w kt6rym

pzewidziano szereg dzialai majqcych na celu zwi?kszenie pzychod6w ze spzeda2y pzy jednoczesnym utzymaniu

restrykcyjnej polityki dotycz4cej koszt6w dzialalno6ci. Dzialania takie sE szczegolnie istotnie w pzypadku segmentu transportu,

o dochodowoSci kt6rego decydujqw gl6wnej mieze ceny paliw,

Majqc na uwadze ograniczone mo2liwosci podnoszenia cen na Swiadczone uslugi lransportowe, pomimo rosnqcych cen paliw,

zdecydowano o rozszezeniu oferty segmentu tlansportowego o uslugi magazynowo- spedycyjne, kt6re powinny zapewni6

dodatkowe pzychody segmentowi transportu.

Generalnie dzialania Zarzqdu Grupy w perspektywie najblizszego roku poza optymalizacjE dzialalno6ci operacyjnej

poszczeg6lnych segmentow bgdq skoncentrowane na poszukiwaniu sposobu powiekszenia sfery dzialalnosci bisnesowej

Grupy Kapitatowej Zastal SA.

W nadchodzqcym roku Grupa powinna powigkszyc zakres swojej dzialalnoSci o dzialalnoS6 typowo produkcyjn4 kt6ra zajmie

sig wytwazaniem element6w wagon6w towarowych pzy wsp6lpracy z jednym z czolowych producent6w wagon6w w Europie.

W poczqtkowej fazie pzewidziano i2, zakres dzialalnosci produkcyjnej jak i jej wielko66 nie bqdq bardzo znaczqce, jednak2e w

zale2no6ci od sytuacji rynkowej bran2y kolejowej w najbli2szej pzyszloSci dzialalno6c produkcyjna moze stad sie wiodEcym

segmentem w Grupie Kapitalowej Zastal SA.

W imieniu Zaaqdu Grupy Kapitatowej Zastal SA pragng zapewni6, 2e dolo2ymy wszelkich starair aby wspomniane dzialania

zakoiczyly sig powodzeniem.

Mariusz Matusik r/
24aa //ff./
Prczesfzqdu

f
L'\-

SPOt-KA

NIP 929-009-38-06
Regon 006104350
Konto: Bank DnB NORD Polska S.A.
76 1370 1037 0000 170't 4454 6800

S4d Rejonowy w Zielonej G6ze
Vlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesku SEdowego
KRS:0000067681
Kapital zakladowy Spolki: 30.499.539,00 PLN
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2011

GRUPY KAPITAI,OWEJ ZASTAL SA

l.Zastal SA, Zielona G6ra, ul. Sulechowska 4a
SAd Rejonowy w Zielonej Goze Vlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SAdowego w Zielonej G6ze
KRS nr 67681.
Podstawowym pzedmiotem dzialalnoSci wg PKD: 68.20,2 jest wynajem nieruchomo6ci.
Jednostka dominuj4ca jest firmq Swiadczqcq uslugi najmu powiezchni produkcyjnych, magazynowych oraz
biurowych,

2.Wykaz jednostek zale2nych i stowazyszonych, kt6rych dane objete sA skonsolidowanym sprawozdaniem

3.Wykaz innych ni2 jednostki podpozqdkowane, jednostek w kt6rych jednostki powiqzane posiadajE mniej niz
20ok udzial6w.

zl.

Nazwa i siedziba Pzedmiot
dzialalnoSci
wg PKD

Rejestry Rodzaj
powiqzania

o/o udzial w
kapitale i
calkowitej
liczbie qlos6w

Metody
konsolidacji

Zastal Transport
Sp. z o.o. 67-100
Nowa 56l
ul.Zielonog6rska 138

49412
transport
drogowy
towarow

KRS 25940 w
VIII Wydzial
Gospodarczy
S4du Rej. w
Zielonei G6rze

Zale2na 100 Pelna

Agencja Ochrony
GAMA Sp. z o.o. 65-
1 19 Zielona G6ra
ul.Sulechowska 4a

7460 ochrona
mlenla

KRS 40182 w
VIII Wydzial
Gospodarczy
S4du Rej. w
Zielonei G6rze

Stowarzyszona 21 Wycena metodq
praw wlasnoSci

Kapital Sp. z o.o. 65-
I l9 Zielona G6ra
ul.Sulechowska 4a

6720 Z
dzialalnoSi
pomocnicza
zwi4zana z
ubezpieczenia
m l l

funduszami
emerttalnymi

KRS 64484 w
VIII Wydzial
Gospodarczy
S4du Rej. w
Zielonel G6rze

S towarzyszona 33 Wycena metod4
praw wlasnoSci

Nazwa i siedziba Kapital
podstawowy

Warto56 nominalna
posiadanych
udzial6w

% udzial w kapitale
oraz udzial w
calkowitej liczbie
glos6w

Odpis wartoSci
udzial6w

Powszechne
Towarzystwo
Inwestycljne SA
ul.D4browskiego,
Poznan

12.000 170 1 4 )

Mostostal Wroclaw
SA, ul. Klimasa,
Wroclaw

25.344 5.032 19,85

Zaklad Produkcji
Mro2onek i Usfug
Chlodniczych
lgloofruit Sp. z o.o.
39-200 Debica

1 9 . 1 5 0 4 0,02 4



ul.Fabryczna 12
,,Grono" Sportowa
Sp6lka Akcyjna 65-
119 Zielona G6ra
ul.Sulechowska 4a

500 90 t 7 8 5

Tasko Sp.  z  o.o.61-
485 Poznaf ul. 28
Czerwca 1956r nr
231l239 w likwidacii

8 I t ? q q I

Kolmex S.A. 00-844
Warszawa
ul.Grzybowska
80/82

500 6 l 12,22

Prozas Sp. z o.o. 65-
119 Zielona G6ra
ul.Sulechowska 4a

l 3 2 15,06 2

4.Wszystkie jednostki podpozqdkowane zostaly objete skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
5,Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spozEdzone zostalo w tys. zl,
6.Nie ma ograniczei czasu trwania dzialalno6ci jednostek powiqzanych.
T.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011r, do 31.12.2011r., a por6wnywalne
dane finansowe od 01 ,01.2010r. do 31.12.2010r.
8.W jednostkach powiqzanych nie ma wewnetznych jednostek organizacyjnych spozadzaj4cych samodzielnie
sprawozdanie finansowe oraz nie wystEpilo polqczenie spolek.
9.Roczne sprawozdanie spozqdzono pzy zatoleniu kontynuowania dzialalnoSci gospodarczej pzez Zastal S.A.,
jednostki zale2ne istowazyszone podlegajqce konsolidacji pzez co najmniej '12 kolejnych miesi?cy idtu2ej.
10.W okresie sprawozdawczym nie nastqpilo polqczenie spolek.
11.Siedzib4 podmiotu dominujqcego jak i pozostalych podmiot6w wchodzEcych w sklad grupy jest terytorium
Polski a walutq funkcjonalnA stanowi zloty polski. Sprawozdania finansowe wszystkich podmiot6w wchodzqcych
w sklad grupy spotzEdzone zostaly w tej walucie.
12,Kuny wymiany zlotego w stosunku do euro, ustalonych pzez NBP (zgodnie z zalEcznikiem nr 2 do
rozpotzEdzenia o prospekcie).

ROK 20ll 4 ,1401 4.0438 4.1939 4.0081
Sryczei 3,9345 3,8403 3.9622 3,934s
Luty 3.9763 3,8684 3.q9  t6 3.9554
Marzec 4,01  tq 3.9612 4.0800 3-9742
Kwiecieri 3.9376 3.9353 4.0325 3.965 r
Maj I,q569 3.91  l5 3.9785 3.9634
Czerwiec 3.9866 3.9324 4.0095 1,9673
Lipiec 4.0t25 3.9345 4,0402 3.9738
Sierpiefi 4.1445 3.9859 4 . 1 9 1 3 3.9951
Wrzesierl 4.4112 4. t452 4.4900 4.04 | 3
P^idz1efiik 4.3433 4,2116 4.4370 4.0715
Listopad 4.5494 4,3464 4.s494 4,  50
Grudzieri 4.4 | 68 4.3914 4,5642 4,  t40 l

Pozycje aktywow i pasyw6w bilansu za 201 1 rok pzeliczono wg kursu z dnia 3'1.12.201 1 roku czyli 4,4168
Pozycje rachunku zysk6w i strat za 2011 tok pzeliczono wg Sredniej arytmetycznej kurs6w euro czyli 4j401
[suma kursow obowiqzujqca na ostalni dziefr kaZdego miesieca, podzielona Wzez 12 miesigcy
(49,6815: 12 = 4,1401)1.
Pozycje rachunku pzeplywow pienie2nych na 31.12,201 1 rok pzeliczono wg Srednlej arytmetycznej kurs6w euro
czuli 4.1401.



ROK 2010 4,0044 3,8356 4,17'10 3.9603
Styczei 4.0616 4.0143 4,1  109 4,0616
Luty 4.0t92 3,9630 4.0921 3.9768
Marzec 3,9669 3,8622 3,9403 3.8622
Kwiecien 3,e507 3.8156 3.9514 3,9020
Maj 3.9759 3.9310 4.1770 4,0'770
Czerwiec 4,0042 4.0300 4.1688 4.1458
Lipiec 4,0048 3.9993 4.t529 4.0080
Sierpieri 4,0047 3.9506 4,0200 4,0038
Wrzesiei 4,0027 1 A?70 1 Q a r ? 3,9870
Pa2dziernik 4 ,0019 3,8992 3,9944 3,9944
Listopad 4,0084 3,8964 4,07 34 4,07 34
Grudzieri 4,0044 3.9603 4.0415 3,9603

Pozycje aktyw6w i pasyw6w bilansu za 2010 rok pzeliczono wg kurcu z dnia 31,12.2010 roku czyli 3,9603
Pozycje rachunku zysk6w i strat za 2010 tok pzeliczono wg Sredniej arytmetycznej kurs6w euro czyli 4,0044
lsuma kurs6w obowiqzu.iqca na ostatni dzieh ka2dego miesiqca, podzielona Wzez 12 miesigcy
(48,0523:12 = 4,0044)1.
Pozycje rachunku pzeptyw6w pienie2nych na 31.12.20'10 rok pzeliczono wg kursu z dnia 31 .12.2010 roku czyli
3,9603 .

Zielona G6ra , 30 marca 2012r.



Zastal SA
ul.Sulochowska zla
65-119 Zielona G6ra
KRS nr 67681

Skonsolidowane sprawozdanie z sy{uacji finansowej spozqdzone na dziefi 31.'12.2011r.

AKTYWA

Wybrane pozycje bilansu
w tvs. zf.

Informacja
31.'12.2011r. 31.12.2010t.

(Nota)

A lAktwa trwale( dlugoterminowe
'l Rzeczowe aktvwa tMale 86 932 89 853

NieruchomoSci inwestycyine 2 3 l 31
3 lnne wartosci niematerialne ? 25 4'l
4 Nale2nosci dluooterminowe 7 155 225
5 Inwestvcie w iednostkach stowarzyszonych 4 1 120 7 1 1 6
6 Pozostale aktvwa fi nansowe 5 oo 66
7 Podatek odroczonv 1 8 368 478
8 Rozliczenia miedzyokresowe 8 47

Razem aktvwa trwale 88 697 97 857
B

1lZapasv 0 472 83't
Nale2no6ci z M.dostaw i uluo oraz pozostale naleznosci 7 3 36i 2 549
Rozliczenia miedzvokresowe I 240 271
Udzielone po2yczki 5 1 496 13S

5 Pozostale aktvwa fi nansowe B 16 993 0
6 Srodki oienie2ne i ich ekwiwalentv I 1 336 2 't28

Razem aktl rva obrotowe 23 900 5 524
c 'l Srodki tMale pzeznaczone do spzedazy 1 0

AKTYWA RAZEM 12 597 103 78r

z M.dostaw I usruq oraz

zielona Gora dnia 30 marca 2O12r.

otowNJ_KSTEGOWY' v  ('keu#
Rcgiu fuu:Iiczak

(nazwisko i podpis os.spozqdzajacej)

PREZES ZARZ{DU,l

/,oa*1"* L-afr"uw
// 

Martusz 
/dtLls|k

liajciech Skiba

(nazwisko i imiq kierownika jednostki)



Zastal SA
ul.Sulechowska 4a
65-119 Zielona G6ra
NtP 929-009-38-06
KRS nr 67681

Zielona G6rc 30.03.201 2r.

clc),N,?(srFGowY' 
lal-w

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Ragtnc. fuTDl ie tk
(nazwisko i podpis os. sporzAdzajqcej)

f i rc-ri;\:! '- ' ,-u rff i1!ff irt
t:. . .;, 5t i! n / 

Mariusz 
/atustk

.  . . .  . / .  .
(naa /isko i imiQ kiorownika jednostki)

Skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w
za okres od 0'1.01.2011r. do 31.12.2011t.

od 01.01.201 1r .
do 31 .12.201 11.

od 01.01 .2010r .
do 31.'12.2010r.

Zvsk/ Strata netto z dzialalnosci

Roznice kursowe z orzeliczenia iednostek

Skutki wyceny aktywow finansowych dostQpnych do

Udzial w innych calkowjtych dochodach jednostek

Podatek dochodowy dotyczacy innych calkowitych
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Zastal SA
65-1 19 Zielona G6ra
ul.Sulechowska 4a
NtP 929-009-38-06
Regon 006104350
KRS nr 67681

Sporzadzono. Zielona G6ra dnia 30.03.2012

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYW6W PIENIEZNYCH

sporzqdzone na dzief 31.12.2011 r.
(metoda po6rednia)

*'ffiH*
Regina fut:liank

I r
czro i ls , \  : t . ; . : ,1Du PREzES ZARZADU

O\\. 1'oi-w l_.*^4-1.olwc..

,/ MarlusTh4. . . , l r  S i . l . r  /  Martus?/MaLuslk

rneSC
rok bie24cy
3',t.12.2011

rok poprzedni
31.',t2.20',t0

A. Przeplywy Srodk6w pienie2nych z dzialaalnosci operacyjnej
l. Zvsk (strata) brutto pJzed opodatkowaniem 614 -2 059
ll. Korekty razem: 731 2210
1. Udzial w zvskach (stratach) iednostki stowarzyszonei -427 -25
2. Amoivzacia 2 042 2 1 1 8
3. Zvsk (strata) na inwestvciach -1 804 -369
4. Odsetki i udzialv w zvskach (dwidendy) 464 480
5. Zmiana stanu rezeM 460 7 1 5
6. Zmiana stanu zapasow 360 223
7 . Zmiana stanu nale2noSci -579 -202
8.Zmiana stanu zobowiazan z wyiatkiem po2yczek ikredyt6w 451 -379
9.Zmiana stanu rozliczei miedzvokresowvch -34 -351

1 0.Zaplaconv lzwt6cony podatek dochodowy -202 0
lll. Pzeplvwv pienie2ne netto z dzialalnosci operacyjnej 1 345 1 5 1

B. Przeplywy Srodk6w pienie2nych z dzialalnosci inwestycyjnej
l.Wolvwv ze sprzedaZv eeczowych aktwow trwalych 860 285
2. Wplwv-splata udzielonych pozyczek dluqoterminowych 139 140
3. Olrzymane odsetki 24 '16

4. Inne wplywv inwestycyine 1 0 0
5. Wolvwv ze sDrzedazv aktw6w finansowych 0 146
6. Nabvcie Srodk6w trwalych -146 -413
7. Nabvcie wartosci niematerialnvch 0 -16
8. Nabvcie aktw6w finansowych -15 023 0
9. Inne wvdatki inwestvcyine -1 472 - 1 8

lll.Przeplywy pienie2ne netto z dzialalnosci inwestycyjnej -15 608 140
C. Przeplvwv Srodk6w pienieinych z dzialalnosci finansowej

1. Wplywv netto z emisii akcii 14 938 0
2. Inne wplywy finansowe 0 467
3. Splata zobowiazah z tytulu leasinqu finansowego -431 -551
4. Odsetki zaolacone -522 -497
5. Sofata zobowiazai z twulu zaciaqnietvch kredyt6w ipozyczek -514 -352
L Przeplywy pienie2ne netto z dzialalnosci finansowej 13 471 -933

D.Zwieksz/zmnieisz.netto Srod.pienie2nych i ich ekwiwalent6w -792 -642

Srodki pienieine i ich ekwiwalenty na poczatek okresu Nota nr 9 2128 2 770
Srodki pienie2ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Nota nr 9 1 336 2128

( data i podpis osoby prowadzqcej ksiegi Echunkowe ) podpis kierownika jednostki )



Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ZASTAL
SA na dzien 31 grudnia 2011r.

l. Informacle og6lne.
Grupa Kapitalowa Zastal sklada sig ze spolki dominuj4cej Zastal SA, sp6lki zale2nej Zastal Transport Sp z o o

oraz dwoch spolek stowazyszonych.
sporr, oorinuie.. posiaoa too'z udzialow w podmiocie zaleznym oraz 33% w spolce Kapital sp. zo.o.i.270kw

riorr. ng.n.il bcnrony GAMA Sp. z o.o. Czas trwania poszczegolnych spolek wchodzqcych w sklad Grupy

Kapitaloriej lest nieograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podpotz Edkowanych
spozEdzone zostaly za ten sam okres sprawozdawczy co jednostki dominujqcej, ptzy zastosowaniu spojnych

zasad rachunkowosci.
Fodstawq dzialanla spolki dominujqcej w Grupie jest postanowienie sqdu Rejonowego w Zielonej G6ze Wydzial

ClipoOrt.ry z dnia i711211990r o wpisie do rejestru handlowego Dzial B nr rejestru 777 oraz statut spolki

spozaOzony w formie aktu notarialnego dnia 15/1111990 r. Jednostka dominujqca wpisana jest do rejestru
paedsigOioic6w prowadzonego pzez Sqd Rejonowy w Zielonej GOze, Vlll Wydzial Gospodarczy Krajowego

itelestru S4dowego pod numerem 67681 w dniu 2511012002r. Jednostka dominujqca posiada numer statystyczny
Regon 006104350.
Jednostka dominujEca jest firm4 Swiadcz4cq uslugi najmu powiezchni produkcyjnych, magazynowych oraz

biurowych.
trta Ozieh spozqdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sklad organow

zanqdzlqcych i nadzorujqcych jednostki dominujqcej jest nastqpuiqcy:
Zauqd:
Mariusz Matusik
Wojciech Skiba
Rada Nadzorcza:
Monika Halupczak
Pawel Sobkow
Kazimiez Frqtczak
Tomasz Pietryk
Blazej Wasielewski
Andzej Kloc

Wedlug stanu na dzieir 31 g rudnia 20 1 1 r. Akcjonariusze posiadajqcy powyZej 5% kapitalu jed nostki dom inujqcej

w Grupie to:

Lp. posiadanych
praw qlos6w

1
Powszechne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A. z siedziba w
Poznaniu.  (PTl S.A.)

'12.055.000
"o 

q't 39,53

- Prezes TazEdu
- Czlonek Zazqdu

- PftewodniczEca Rady Nadzorczej
- Sekretaz Rady Nadzorczel
- Czlonek Rady Nadzorczej
- Czlonek Rady Nadzorczej
- Czlonek Rady Nadzorczej
- Czlonek Rady Nadzorczej

W dniu 30 grudnia 2011 roku Powszechne Towazystwo lnwestycyjne SA objqlo 10 000 000 vt akcl IV-emlsli

Zastal SA iW wyniiu objgcia akcji lV emisji w ilo6ci 10.0000.000 szt. i wartoSci nominalnej 10,000000'- zl.,

r<apiti arc1l;nv emitenta ni'dzier'r 3i grudnia 20t't roku wynosil 30.499.539,- zl. na co skladajE siQ akcje w ilosci

fO.+gg Sg9 izt czterech emisji o warto6ci nominalnej I zl, ka2da. Tym samym udzial PTI ,SA w kapitale akcyjnym
Zastal SA wzrosl z 10,020/o d; 39,53 % co jednoczesnie uprawnia do wykonywania 39,53% glosow na walnym

zgromadzeniu. Natomiast udzial akcji posiadanych pzez sp6lkq Kapital Sp. z o.o. w kapitale emitenta spadt z

7 ,08ak do 4,76% posiadanego kapitalu.



Wykaz jednostek zaleznych i stowazyszonych, kt6rych dane obj?te se skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowvm:

Wykaz akcji i udzial6w posiadanych pzez Grupg Kapitalowq Zastal w innych jednostkach wedlug stanu na
dziei 31 grudnia 2011 r.

Rokiem obrotowym spolki dominuj4cej oraz spolek wchodz4cych w sklad Grupy jest rok kalendazowy.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo spoz4dzone w polskich zlotych. Polski zloty jest
waluta funkcjonalnE i sprawozdawcz4 Grupy Kapitalowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostaly
wykazane w tysiqcach zlotych, chyba 2e w konkretnych sytuacjach zostaly podane z wigkszq dokladnosci4

ll. Podstawa sponqdzenia skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

1. Oiwiadczenie o zgodnoici
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe spozqdzono w oparciu o Migdzynarodowe Standardy
Sprawozdawczo5ci Finansowej oraz zwi4zanych z nimi interpretacjami ogloszonymi w formie rozpozqdzen
Komisji Europejskiej.

Zastal Transporl
Sp. z o.o.
65119Zielona G6ra
ul. Sulechowska 4a

KRS 25940
VlllWydzial

Gospodarczy Sqdu Rej.
w Zielonej Goze

Sp. z o.o.
65-119Zielona G6ra
ul. Sulecho'dska 4a

Kapiial Sp. z o.o.
65119 Zielona G6n
ul. Sulechowska 4a

Powszechne
Towanystwo
Inwestycyjne SA ul.
Dabrodskieao. Poznan

Inweslycje kapitalowe 2.193 1 t 2 Nje podlega

lvostostal WDclaw SA,
ul.Klimasa, Wroclaw

Ueqdzenia chlodnicze,
produkcja

konhslalowYch
14.800 19,85 Nie podl4a

Kolmex SA
00{44 Wa6zawa
Ul. Grzvbodska 80/82

Handel krajowy i
zaoranicznv 61 12,2 Nie podlega

"Grono" Sportowa
Spdlka Akcyjna
65J 19 Zielona G6ra
lJl. Sulechowska 4a

Sport - koszykdwka 90 17,0
Nie podlega

Dokonano odpisu udzialiw w
2004r. w lwocie 85 tvs. zl.

Prczas Sp. z o.o. w
likwidacji
65119 Zielona G6ra
Ul. Sulechowska 4a

Pzetw06two drcwna 2 15,' l
Nie podlega

Dokonano odpisu z tytulu
ufatY wartosci udzialow

Tasco Sp. z o.o. w
likwidacji
61485 Poznan
Ul 28 ozeNtca 2311239

Spedycja kolejowa 13,0
Nie podlega

Dolonano odpisu z tylulu
utraty wartoSci udzialow

lglofruit Sp. z o.o. w
likwidacji
39-200 D?bici
Ul. Fahvczna 12

Produkcja mrczonek 4 0,02
Nie podlega

Dokonano odpisu z tylulu
utraty wartogci udzialow



2 . Status zatwierdzenia Standard6w w Unii Europejskiej
Ro2nice pomigdzy Migdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonymi pzez
Komisjq Europejsk4a regulacjami pzyjgtymi pzez RMSR lub KIMSF, kt6re nie zostaly jeszcze zatwierdzone do
stosowania wg stanu na dziei publikacji sprawozdania finansowego.
.MSSF I ,,lnstrumenty tinansowe", obowiqzuj4cy w odniesieniu do okres6w rocznych rozpoczynajqcych siq 01
stycznia 2013 roku lub po tej dacie, Znowelizowany MSSF I wprowadza nowe wymogi dotyczqce rozliczania
zobowiqzan finansowych i pzenosi wymogi dotyczqce wyksiegowania aktyw6w i zobowiqzah finansowych z
MSR 39. Standard ustala pojedyncze podejscie w celu okre6lenia czy aktywa fnansowe sq wg kosztu
zamortyzowanego czy wedtug wartosci godziwej. PodejScie MSSF 9 oparte jest na ocenie, w jaki spos6b
jednostka zazqdza swoimi instrumentami tinansowymi oraz ocenie charakterystyki umownych pzeplywow
pieniq2nych zwiqzanych z aktywami finansowymi, Nowy standard wymaga r6wnie2 zastosowania pojedynczej
metody oceny utraty warto6ci, zastepujAc liczne metody oceny utraty warto$ci okreSlone pzez MSR 39. Nowe
wymogi dotyczqce rozliczania zobowiqzan finansowych dotyczq problemu zmienno6ci wyniku linansowego
wynika.jqcego z decyzji emitenta o wycenie wlasnego zadlu2enia w wartoSci godziwej. Rada Migdzynarodowych
Standard6w RachunkowoSci zdecydowala o utzymaniu obecnej wyceny po koszcie zamortyzowanym w
odniesieniu do wiqkszoiici zobowiqzafr, dokonujac zmiany jedynie w regulacjach dotyczqcych wlasnego ryzyka
kredytowego. W ramach nowych wymog6w jednostka, kt6ra zdecyduje sig wyceni6 zobowiqzania w warto5ci
godziwej, prezentuje zmianq warto6ci godziwej wynikajqcq ze zmian wlasnego ryzyka kredytowego w
pozostalych calkowitych dochodach,
Obecnie nie zostala jeszcze zakoiczona analiza wplywu nowego standardu na skonsolidowane sprawozdania
Grupy, w zwiqzku z tym nie jest mozliwe wiarygodne oszacowanie wplywu tego standardu na kwoty wykazywane
w sprawozdaniach finansowych Grupy.

W maju 2011 roku opublikowano pig6 standard6w dotyczqcych konsolidacji, wsp6lnych ustaleh umownych oraz
ulawnieh na lemat zaanga2owania w inne jednostki:

-IVSSF 10 ,, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe" zastgpuje wytyczne dotyczqce konsolidacji zawarte w
MSR 27 " Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe" i SKI '12 ,, Konsolidacja jednostki specjalnego
pzeznaczenia" popzez wprowadzenie jednolitego modelu konsolidacji dla wszystkich jednostek na podstawie
kontroli, niezaleznie od charakteru inwestycji. Zgodnie z MSSF 10, kontrola opiera sie na tym, czy inwestor
posiada 1) zdolnoSi do kontroli nad inwestycj4 2) ekspozycjg lub prawo do zmiennych zysk6w powstalych z jej
zaanga2owania w inwestycjg, oraz 3) mo2liwo56 kozystania z jego kontroli nad inwestycjq w celu wplynigcia na
wysoko6c zwrotu z inwestycji.

-IVSSF 11 ,, Wsp6lne ustalenia umowne" wprowadza nowe regulacje rachunkowoSci w odniesieniu do wspolnych
ustaleh umownych, zastepujAc [/SR 31 ,, Udzialy we wsp6lnych pzedsigwziqciach" . Mo2liwo56 zastosowania
metody konsolidacji proporcjonalnej w stosunku do jednostek wspolkontrolowanych zostala usuniqta.

-MSSF 12 ,,U.lawnienia na temat zaanga2owania w inne jednostki" bgdzie wymagal dostarczenia zwigkszonej
informacji zarowno na temat jednostek objgtych konsolidacjqjak i jednostek nie objetych konsolidacj4 w ktorych
jednostka jest zaangazowana. Celem MSSF 12 jest dostarczenie informacji, tak aby u2ytkownicy sprawozdair
finansowych mogli ocenid podstawg kontroli, ograniczenia nazucone na skonsolidowane aktywa i pasywa,
ekspozycjq na ryzyko wynikajqce z zaanga2owania w strukturalne .lednostki nieobjqte konsolidacj4 oraz
zaanga2owanie niekontroluj4cych posiadaczy udzial6w w operacjach skonsolidowanych jednostek.

-MSR 27 ,, Jednostkowe sprawozdania finansowe" okre5la wymagania dotyczqce jednostkowych sprawozdah
finansowych, ktore zawarto w znowelizowanym MSR 27, Inne cze6ci MSR 27 zostaly zastqpione pzez MSSF 10.

-lVlSR 28 ,, Inwestycje w jednostkach stowazyszonych oraz wspolne pzedsigwziecia" MSR 28 zmieniono w
wyniku publikacj i  MSSF'10, MSSF 11 iMSSF 12,
Pig6 standard6w wymienionych powy2ej obowiqzuje w odniesieniu do okres6w rocznych rozpoczynajqcych siq 1
stycznia 2013 roku lub po2niej.

Zazqd podmiotu dominujqcego w Grupie nie pzewiduje aby wprowadzenie powy2szych standard6w mialo
znaczqcy wplyw na kwoty wykazylvane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,



-MSSF 13 "Wycena warto6ci godziwej" definiuje warto$6 godziw4 zawiera wskazdwki dotyczqce ustalenia
wartosci godziwej i wymaga ujawnienia informacji na temat wyceny wartoici godziwej. MSSF 13 nie zmienia
wymagari w odniesieniu do kwestii, kt6re elementy powinny byd wycenione lub ujawnione w warto6ci godziwej.

?oprawki do MSR 1 , Prezentacja sprawozdafi finansowych" - prezentacja skladnik6w pozostalych calkowitych
dochoddw wymaga od jednostek spozqdzajqcych sprawozdania Jinansowe zgodnie z MSSF do lqcinej
prezentacji tych skladnik6w w pozostalych calkowitych dochodach, kt6re mogqzosla6 pzeniesione do rachunku
zysk6w i strat. Zmiany potwierdzajE rcwnie2, 2e skladniki pozostalych calkowitych dochod6w oraz rachunku
zyskow i strat prezentuje sig w pojedynczym sprawozdaniu lub w dw6ch nastepuiqcych po sobie
sprawozdaniach.
Zmiany do.MSR 1 obowiqzujq do okres6w rocznych rozpoczynajqcych sig 1 lipca 2012 roku. Prezentacja pozycji
pozostalych calkowitych dochod6w zostanie odpowiednio pzeksztalcona w pzyszlych okresach
sprawozdawczych.

.Poprawki do MSR 12 , Podatek dochodowy'- podatek odroczony : realizacja aktyw6w wymagajq od jednostek
wyc€ny aktywow z tytulu odroczonego podatku dochodowego w zale2noSci od tego, czy jednostka planuje
realizacjg aktywow pzez jego wykozystanie czy spzeda2. Dla aktyw6w wycenianych zgodnie z MSR 40
,,NieruchomoSci inwestycyjne" ocena, czy aktywa te zostan4zrealizowane pzez lego wylozystanie czy spzeda2
moZe byi trudna i subiektywna. Zmiany rozwiqzujq ten problem popzez wprowadzenie zalo2enia,2e skladnika
aktyw6w realizuje siq zwykle w momencie jego spzeda2y.
Zmiany do MSR 12 obowi4zujq do okres6w rocznych rozpoczynajEcych sig 1 stycznia 2012 roku. zarzqd Grupy
nie spodziewa sie, ze zastosowanie tych standard6w mo2e mie6 istotny wplyw na kalkulacjg podatku
odroczonego w pzyszlych okresach sprawozdawczych.

-Poprawki do MSR 19 " Swiadczenia pracownicze" - poprawki do rachunkowo6ci Swiadczei po okresie
zatrudnienia pzyczyniajq sig do istotnych poprawek popzez:1) eliminacjg opcji odraczania zyskfiw i strat, znana
jako 

"metoda korytazowa", ptzyczyni4w sig do poprawy pordwnywalno6ci oraz wiernosci prezentacji; 2)
poprawg prezentacji zmian w aktywach i pasywach wynikaj4cych z okreSlonych Swiadczeh pracowniczych, w tym
popEez wprowadzenie wymogu prezenhcji zmian wynikajqcych z pzeszacowania w pozoswch calkowitych
dochodach, tym samym wyodrgbniajqc te zmiany od zmian wynikajqcych ze zwyklych operalji jednostk;i 31
zwieksz€nie wymog6w dotyczqcych ujawnieri na temat charakterystyki okreSlonych Swiadczeh pracowniczych,
poprawiajqc tym samym jako56 informacji na temat okreslonych Swiadczefr pracowniczych oraz na temat ryzyk 

'
jednostki zwiqzanych z udzialem w gch Swiadczeniach.
Zmiany do MSR 19 obowi4zujq dla okres6w rocznych rozpoczynajqcych sig po'l stycznia 2013 roku iwymaga
retrospeldywnego zastosowania z pewnymi wy'j4lkami. Zazqd Grupy nie spodziewa si? aby zastosowanre
wspomnianych poprawek do MSR 19 w znaczacy spos6b wplynqlo na kwoty wykazywane w sprawozdaniu
skonsolidowanym Grupy.

-lnterpretacja KIMSF 20,, Rozliczanie koszt6w usuwania nakladu na etapie produkcji w kopalniach
odkrywkowych", obowiqzuj4ca w odniesieniu do okres6w rocznych rozpoczynajqcych sie 1 stycznia 2013 roku
lub po tej dacie. Interpretacja okresla, 2e koszty zwiqzane z usuwaniem nadklad6w w wydobyciu metodq
odkrywkowq nale2y ujqd jako dodatkowy element do istniejqcego skladnika aktyw6w ( lub jako jego iwigkszeniei
i amortyzowa6 w pzewidywanym okresie u2ytecznosci rozpoznanych zasob6w dostgpnycn Ozigti usunigciu
naklad6w ( przy u2yciu metody jednostek produkcji, chyba 2e odpowiedniejsza jest inna metdda).
Zazqd Grupy nie p,zewiduje, aby wprowadzenie powyzszej interpretacji ;iab istotny wplyw na stosowane pzez
spolkg zasady ( politykq ) rachunkowo6ci.

3.Standardy zutosowane po raz piemszy.
Nowe i zmienione MSSF wplywajqce jedynie na prezentacjg i ujawnienia:
Zmiana do MSR 1 ,, Prezentacja sprawozdaft finansowych" zmiana dotyczy sposobu prezentaqi informacji
pzedstawionych w sprawozdaniu ze zmian w kapitale wlasnym.

MSSF 7 ,,lnstrumenty finansowe" ujawnienie informacji- uzupelnienie informacji ilo$ciowych
jakoSciowymi umo2liwiaiqcymi u2ytkownikom lepsze oszacowanie ryzyka, na jakie nara2ona jest



4. Nowe i zmienione MSSF nie maiqge istotnego wplytu na skonsolidowane sprawozdanie frnmsowe.
Zmiany do MSR 24 Uiawnianie informacji na temat podmiot6w powiqzanych (znowelizowany w listopadzie 2009)- majqcy zastosowanie dla okres6w rocznych rozpoczynajqcych sig t stycznia 20'l'l mku luli p6iniej. Celem tych
zmian bylo wprowadzenie uproszczenia i doprecyzowanie definicji podmiotu powiqzanego. Noweliiacja usunga
wym6g. uiawniania informacji w odniesieniu do transakcji z podmiotem powi4zanym w stosunku do z4du, kt6ry
sprawuje kontrolg lub wspolkontrolg nad jednostkq sprawozdawcz4 lub mi ni niq znaczryy wplyw oraz w
stosunku do innej jednostki, ktora jest podmiotem powiq3anym, poniewaz ten sam riqd spriwuje kontrole lub
wspolkontrolgnadjednostkqsprawozdawczAitEdrugqiednostkqlubmananieznaczqcywplyw.'
zastosowanie tych zmian nie mido wplywu na sytuacjg finansowl utyniU dzialatnosci 

'Sp6lii, 
ani tei na zakres

informacji prezentowmych w sprawozdmiu finansowyn Spolki.
Zmiany do KIMSF 14 dot. MSR 'lg - Limit wyceny aktyw6w z tytufu okre6lonych Swiadczefi, minimalne wymogi
finansowania oraz. ich. wzajemne zale2no$ci: pnedplaty minimalnych wymog6w finansowania - niajEci
zastosowanie dla okres6w rocznych rozpoczynajqcych sig 1 stycznia 2011 oku lub p62niej. Zmiana ta usungla
niezamiezone skutki KIMSF 14 dotyczqce dobrowolnych wplat na cele emerytalne w iytuacji, gdy istnidjE
wymogi minimalnego fi nansowania.
Zastosowanie tych zmim nie mialo wplywu na sytumjq finmsowq ani na wyniki dzialatnosci Sp6lki, ani tet na
zakres informacji prezentowanydt w sprawozdmiu finansowym Sp6tki.
KIMSF 19 Regulowanie zobowi4zari linansowych ptzy pomocy instrumentdw kapitalowych - malqca
zastosowanie dla okres6w rocznych rozpoczynajqcych sig 1 lipca 2010 roku lub p6iniej. KIMSF 19 obia$ia
zasady rachunkowogci stosowane w sytuacji, gdy w wyniku renegocjacji pzez jednostkg warunk6w jej zadlu2enia
zobowiqlanie zost4e uregulowane popzez emisjq instrumentdw kapitalowych dla wiezyciela pzeidiu2nika,
Zastosowanie tych zmian nie mialo wplywu na sytuacjg finansowq ani na wyniki dzialalnKci Spot*i, mi teZ na
zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Sp6ki.
Zmiany do MSR 32 lnstrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru. Zmiana precyzuje, w
iaki spos6b nale2y ujmowad okre6lone prawa poboru w sytuacji, gdy emitowane instrumenty finansowe sq
denominowane w walucie innej ni2 waluta funkcjonalna emitenta, Zastosowanie tych zmian nie mialo wplywu na
sytuacie.finansowq ani na wyniki dzialalno6ci Sp6lki. Zmiany wynikajqce z pzeglqdu MSSF (opublikowane w
maju 20'l-0 roku) - czg6i zmian ma zastosowanie dla okresdw roiznyCh rozpczynajqcych sig 1 lipca 2010 roku,
a czg56 dla okres6w rocznych rozpoczynajqcych sig 1 stycznia 2011 mKu.
Zasjosowgnie tych zmian nie nialo wptywu na sytuacje finmsowq ani na Wiki dziatalnosci Sp6lki, ani tez na
zahres infomacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spcttki.
Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Migdzynarodowych Standard6w Sprawozdawczosci Finansowej po raz '
pieruszy: ograniczone zwolnienie z obowiEzku prezentowania danych por6wnawczych wymaganych pzez MSSF
7 dla _slosujqcych MSSF po raz pienrvszy - maj4ce zastosowanie dla okres6w rocznych'rozfociynaiqcych sig 1
lipca 2010 roku lub p62niej.
Zalosowanie tych znian nie nialo wptyutu na sytuacjQ finmsowq ani na wyniki dzialatnolci Sp6lki, ani tez na
zakres informacji prezentowarrych w sprawozdaniu finansowyn Spihi.
Zmiany do MSSF 3 Polqczenia jednostek: zmiana zasady wyceny pzy metodzie pneiecia - maiEca
zastosowanie dla okresow rocznych rozpoczynajEcych siq 1 lipca 2010 roku lub p62niej.
zastosowgnie tych zmian nie mialo wptywu na sytuacjQ finansowq ani na wyniki dzi6tdnosci spri/ki ani tez na
zakres infomacji prezentowarrydr w spnwozdaniu finansowyn Spoki.
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdari finansowych: zmiani dotyczqca m.in. zmiany zasad rachunkowosci
w trakcie okresu objgtEo pierwszym sprawozdaniem finansowym spozqdzonym zgodnie z MSSF onz
zastosowania zakladanego kosztu w ptzypadku dzialalnoSci podlegajqcej regutacliien -- maj4ce zastosowanie
dla okresdwrccznych rozpoczynajqcych sig ,l stycznia 20,1,| rofu luU i6?nie1. 

-

Zastosowanie tych zmian nie nialo wpwu na sytuacjg finansowq ani na wyniki dziatatno.6ci Sprjfki ani tet na
l9!!ea_ iltgtmacji prezentowanych w sprawozd an iu fin ansowym Spolki.
KIMSF 13 Programy lojalno6ciowe: zmiana w zakresie szacunku wartosci godziwej punkt6w lojalno6ciowych -
maiqca zastosowanie dla okres6w rocznych rozpoczynaiqcych sig 1 stycznia-2ot t ro'i<u tul pozniel.
ZasJwo;w9nie tych zmian nie nialo wptywu na sytuacig nansowq ani na wyniki dzialalnctftci Sp6l*i, mi teZ na
zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu frnansowym Spin.

5. WczeSniejsze zastosowanie standardlw i interp retacji.
spozqdzaiqc niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zanfi Grupy podiql decyzjg, ze zaden ze
standard6w nie bedzie wczeSniej stosowany.



6. Standardy opublikowane, ale K6re jeszcze nie wxzly w iycie.
Grupa niezastosowala standardow onz zmian standard6w i interpretacji, kt6re zostaly opublikowane i
zatwierdzone do stosowania w UE, ale nie weszly jeszcze w Zycie.
Zmiany do MSSF 7 ,lnstrumenty finansowe ; ujawnianie informacji" dotycz4ce transferu aktyw6w finansowycn,
zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 201'l roku, obowiqzujqce w odniesieniu do okres6w rocznych
rozpoczynajqcych sie 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie.
W ocenie Zazqdu Grupy zmiany do MSSF 7 nie bgd4 mie6 znacznego wplywu na sprawozdania finansowe
Grupy.

Niniejsze skonsolidowane spnawozdanie linansowe zostalo zatwierdzon e prz:ez Zac:ad Grupy do publikacii z
dniem 30 kwietnia 2012 roku.
W jednostkach powiqzanych nie ma wewnqtznych jednostek organizacyjnych spozqdzajqcych samodzielnie
sprawozdania finansowe oaz nie wyslqpilo polqczenie sp6lek.
sprawozdanie spoz4dzone zgodnie z MSSF wymaga od zarzqdu osqd6w, szacunk6w i zdo2eh, ktore maj4
wplyw na przyjete zasady oraz prezentowane wartosci aktyw6w, pasyw6w, pzychod6w i koszt6w. Szacunki oraz
zwiqzane z nimi zalo2enia opieraj4 sig na doiwiadczeniu historycznym oraz innych czynnikach uznawanych za
racjonalne w danych okolicznosciach i stanowiq podstawe do okreslenia wartosci bilansowych aktry6w i
zobowiqzai, kt6re nie wynikajq bezpo6rednio z innych 2rodel.

lll, Stosowane zasady rachunkowoSci

W sprawozdaniu finansowym za rok 2011 dokonano zmiany prezentacji segment6w operacyjnych w stosunku do
ostatniego sprawozdania finansowego. Wyodrgbniono segment senrvisu samochod6w cie2arowych wczesniej
stanowiqcy czq56 skladowq segmentu transportu.
obecnie Grupa koncentruie sie na tzech rodzajach dzialalnoSci. Gldwnym kryterium wyodrgbnienia segment6w
operacyjnych jest rodzaj Swiadczonych uslug. Ze wzglqdu na charakter $wiadczonych uslug Grupa rozpoznaje
tzy segmenty dzialalnosci tj. segment najmu zajmui4cy siq wynajmem powieachni produkcyjnych,
magazynowych i biurowych. Dzialalno6i tego segmentu umiejscowiona jest na terenie miasta Zelona G6ra.
Segment senrvisu samochod6w cie2arowych zajmuj4cych siq naprawami 062 remontami samochod6w
ci?2arowych gl6wnie marki Man. Dzialalno66 tego segmentu prowadzona iest na terenie miasta Nowa 56l.
segment transportu samochodowego, kt6ry swiadczy uslugi pzewoz6w gt6wnie w transporcie
migdzynarodowym z wykozystaniem posiadanego taboru samochodowego.
Poza zmianq sposobu prezentacji segmentdw operacyjnych onz zmian w kapitale wlasnym zasaoy
rachunkowo6ci zastosowane do spozqdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sq sp6jni
z zasadami jakie zastosowano pzy spozqdzaniu sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy 20'10.

Jednostki Grupy Kapitalowej Zastal prowadzq ksiqgi rachunkowe zgodnie z ustawE o rachunkowo6ci. Niniejsze
sprawozdanie skonsolidowane zawiena pewne korekty, kt6re nie zostaly odzwierciedlone w ksiggach
rachunkowych spolek Grupy, a kt6re majq na celu zapewnienie zgodnosci tego sprawozdania ze standardami
wydanymi przez Rade ds. Migdzynarodowych Standard6w SprawozdawczoSci oraz Komitet ds. Interpretacji
Migdzynarodowej Sprawozdawczo6ci Finansowej.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spoz4dzone zostalo po raz pienrvszy zgodnie z zasadami MSSF
za rok obrachunkowy 2005.

2. Skonsolidowane sprawozdanie flnansowe zostalo sponqdzone zgodnie z zasad4 kosztu historycznego
( pzyjmuj4c wartoiJd godziwq za zakladany koszt skladnika zeczowych aktywow trwalych zgodnie z MSSF 1lz
wyjqtkiem grunt6w oraz aktyw6w finansowych dostgpnych do spzedazy, kt6re s4 wycenione wedlug wartosci
godziwej. WartoSO bilansowa ujgtych zabezpieczonych aktyw6w i pasyw6w jest korygowana o zmiany warto5ci
god-ziwej, kt6re mo2na pzypisai ryzyku, pzed kt6rym te aktywa ipasywa sqzabezpieczone.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zastal S.A. i wszystkiih jej jednostek zaleznych zostalo
spozqdzone zgodnie z MSSF.
4. sprawozdanie finansowe jednostki dominujqcej jak te2 jednostki zale2nej spozqdzone sE za ten sam
okres sprawozdawczy czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, pzy wykorzystaniu sp6jnych iasad raihunkowosci,
wszystkie salda i transakcje pomiedzy jednostkami Grupy, w tym pzychody i koszty wynikajqce z transakcii w



ramach Grupy, zostaly w calo6ci wyeliminowane. Jednostki zale2ne podlegajq konsolidacji w okresie od dnia ich
nabycia, bQdqcego dniem obj?cia nad nimi kontroli pzez Grupg, a pzestajq podlegad konsolidacji od dnia
ustania kontroli.
5. udzialy w podmiotach stowanyszonych sq ujmowane w sprawozdaniu finansowym wedlug wyceny
metodq praw wlasno6ci, za wyiqtkiem sytuacji, kiedy udzialy te sq zakwalilikowane jako dostepne do spzeda2y.
Cena nabycia udziafu w podmiocie stowazyszonym podlega korektom o wszelkie skutki zmian wartoi;ci godziwlj
aktywow nefto, pzypadai4ce na wartosi posiadanego udzialu od chwili nabycia do dag sprawozdania
finansowego oraz skutki stwierdzonej utraty warlosci.
wszelkie zyski i straty na transakcjach pzeprowadzanych miqdzy jednostkami w Grupie a podmiotami
stowazyszonymi podlegajq wyl4czeniu do poziomu posiadanego udziafu.
6. w sprawozdaniach finansowych Grupy kansakcje w walucie obcej zostaly pzeliczone wg kursu
obowiqzujqcego na dzieh dokonania transakcji. Na dzieri bilansowy aktywa i pasywa pienieZne pfteliczone
zostaly wedlug kurcu obowiqTujqcego na dzieri bilansowy. Powstale w wyniku pzeliczenia ro2nice kumowe ujgte
zostaly w pzychodach bqd2 kosztach finansowych.
7. Podstawowy wz6r sprawozdania oparto na segmentach operacyjnych, ka2dy z segment6w stanowi
strategiczna jednostkg gospodarcz4 oferujqcq inne uslugi. Segmenty openacyjne zostaly okre$lone w oparcru o
raporty wewnetzne, kt6re sq regulamie weryfikowane pzez osoby decyduj4ce o alokacji zasob6w do danego
segmentu i oceniajEce iego wyniki finansowe.
Segmenty geograficzne Grupy ustalone sq w oparciu o lokalizacjg aktyw6w a spzeda2 na zecz klient6w
zewnetz nych jest uzale2niona od miejsca ich siedziby. Wynik finansowy danego segmentu zawierajq pzychody i
koszty danego segmentu wraz z transakcjami w ramach Grupy.
Koszty podlegajqce wyl4czeniom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane zostaly odrebnie.
Aktywa i zobowiqzania danego segmentu sq pzypisane bezpoSrednio.
8. AKywa tnrvale pzeznaczone do spzedaiy.
Skladniki aktyw6w trwalych zakwalifikowane jako ptzeznaczone do spzedazy wycenia sie w kwocie nizszel z
iego warto6ci bilansowej i warto5ci godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na r62nicg migdzy wartoSiiE
bilansow4 a warto5ciA godziwE twozy sie odpisy aktualizujqce z tytulu utraty wartosci. Odpisy z tytutu utraty
warto6ci odnoszone sEna rachunek zysk6w i strat.
9. Rzeczowe aktywa tnvale.
Rzeczowe aktywa trwale wycenia sig i ujmuje wedlug ceny nabycia lub kosztu wytwozenia. po ujgciu
poczatkowym wartoSd zeczowych aktyw6w tMalych (nie dotyczy to grunt6w) wykazuje sig w cenie nabycii'lub
kosztu wytwozenia, pomniejszonej o zakumulowanE amortyzacjg oraz odpisy aktualizuj4ce z tytulu utraty
warto6ci. Na kazdy dziei bilansowy ocenia sig czy istniejq jakiekolwiek pzeslanki wskazujqce na to, 2e mogta
zaistnied utrata warto6ci, ktdreg06 ze skladnik6w akfi6w. WartoSi kohcow4 okres uzytkowania oraz metodq
amortyzacii skladnik6w aktyw6w weryfikuje sig iw razie koniecznoici - koryguje, na koniec ka2dego roku
obrotowego. Po. poczqtkov'/ym ujgciu wedfug ceny nabycia, grunty sq wykazywane wedlug zaktualizowaney
warto6ci bgdqcej wartoiciq godziw4 na dzien aktualizacji wyceny pomniejszonq o skumulowane p62niej odpisy
aktualizujqce z tytulu utraty wartoici, a ustalone skutki pzeszacowania odnoszone sq na kapital z aktualizacji
wyceny, natomiast zmniejszenia warto6ci odnosi siq do rachunku zysk6w istrat (w pzypadku wczesniejszego
pzesTacowania w gore, zmniejszenie kompensuje popaedniq nadwy2kg ujgtq w kapitale z aktualizacji wyceny).
Budynki, budowle ispzgt komputerowy na dzieh pzej6cia na npoftowanie wg MSSF czyli 01.01.2004r. iostfu
wycenione w wartoici godziwej izastosowano tg wartoSd godziw4jako zakladany koszt ustalony na ten dzieri.
Tak ustalona warto6c poczqtkowa jest podstawq odpis6w amortyzacyjnych ustalonych wedlug pzewidywanego
okresu ekonomicznej u2yteczno6ci. Srodki trwale umazane sq wedlug metody liniowej wedlug pzewidywanego
okresu uzytkowania. Aktywa trurale bgd4ce pzedmiotem leasingu fininsowego zostaly wykaiane w bilansre na
rowni z pozostalymi skladnikami maj4tku truralego i podlegajE umozeniu wedlug takich samych zasad. Oplaty
leasingowe sq rozdzielane pomigdzy koszty finansowe i zmniejszenie salda iobowiqzania z tytulu leasingu
linansowego a koszty finansowe sq ujmowane bezposrednio w cigzar rachunku zysk6w i strat. Umowy leasingu
finansowego sq aktywowane na dziefi rozpoczgcia leasingu wg ni2szej z nastqpuj4cych dw6ch wartoscr :
wartosci godziwej lub wartoSci bie2qcej minimalnych oplat leasingowych.
10. Nieruchomo6ci inwestycyjne.
Nieruchomosci inwestycyjne wycenia sig i ujmuje wedlug ceny nabycia lub kosztu wytwozenia a pzy
poczEtkowej wycenie uuzglgdnia sie koszty pzepowadzenia transakcji. Na dzieri bilans6wy nieruchomo6ci
inwestycyjne wycenia sig wedlug modelu ceny nabycia lub kosztu wWozenia pomniejszbnych o odpisy
amortyzacyine i odpisy aktualizujqce z tytufu utraty warto6ci. Nieruchomo6ci inwestycyjne slusuwane z bilansu



w pzypadku ich zbycia. Wszelkie zyski lub straty wynikajqce z likwidacji lub spzeda2y nieruchomo6ci
inwestycyjnej sq ujmowane w rachunku zysk6w i strat w okresie, w kt6rym nastqpila likwidacja lub spzedaz.
Pzeniesienia aktyw6w do nieruchomosci inwestycyjnych dokonuje si? tylko w6wczas, gdy nistqpuje zmiana
sposobu ich uzytkowania.
'l 1. Warto6ci niematerialne.
WartoSci niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji poczqtkowo wycenia siq w cenie nabycia. Po ujqciu
poczEtkowym warto6ci niematerialne s4 wykazywane w cenie nabycia pomniejszonej o umozenie i odpisy
aktualizujqce z tytulu utraty wartosci. Wartogci niematerialne o okre6lonym okresie u2ytkowania sa poddawan;
testom na utrate wartosci ka2dorazowo, gdy istniejq takie pzeslanki lub na koniec kazdego roku obrotowego.
WartoSci niematerialne o okreslonym okresie u2ytkowania amorlyzowane sq metod4 liniow4 a okresy
u2ytkowania weryfikuje sig co najmniej na koniec ka2dego roku obrotowego iodpowiednio zmniejsia sig okres
amortyzacji. odpisy amodyzacyjne, za kazdy okres ujmuje sig w cig2ar rachunku zysk6w i strat. odpisy
aktualizui4ce z tytufu utraty warto5ci ujmowane s4 niezwlocznie jako koszt w rachunku zyik6w i strat (pozostale
koszty), a odwr6cenie odpisu aktualizujqcego (pozostate pzychody).
12. Inwestycje i inne aktywa finansowe. ( Instrumenty tinansowe)* Aktywa finansowe dostepne do spzeda2y notowane na aktywnym rynku po poczqtkowym uigciu, wycenia siq w
wartosci godziwei, a ewentualne zyski lub straty ujmuje sig jako oddzielny komponent kapilal6w wlasnych do
czasu usuniqcia inwestycji z bilansu lub stwierdzenia utraty jej wartosci, kiedy to skumutowane zyski lub straty
wyl(azane wczesniej w kapitalach wlasnych sq odnoszone na nachunek zysk6w i strat. Wartosc godziwa
inwestycii notowanych na aktywnym regulowanym rynku finansowym jest ustalona popzez odniesienie kunsu do
kursu kupna oferowanego na koniec sesji na dziei bilansowy. Skutki pzeszacowania aktyw6w finansowycn
krotkoterminowych zakwalifikowanych jako dostgpne do spzedazy odnosi sie na wynik tinansowy.'Aktywa finansowe dostgpne do spzed a4, jeieli nie istnieje aktywny rynek dla danego instrum'entu i nie mo2na
w spos6b wiarygodny ustali6 warto6ci godziwej, wyceniane sq wedlug ceny nabycia i uwzglgdnieniem odpisu z
tytulu trwalej uhaty warto6ci.
- Aktywa finansowe w pzypadku udzial6w w innych jednostkach wyceniane sq wedlug ceny nabycia z
uwzglednieniem odpisu z tytulu tnrvalej utraty wartosci, biorAc do oceny bie24cq rentowno66 tych jednostek.
Odpis aktualizujqcy z tytulu utraty warto6ci ujmuje sig jako koszt w rachunku zysk6vi i strat.. Pozyczki i naleznosci wycenia sig po koszcie zamortyzowanym metodq efektywnei stopy procentowej z
uwzglgdnieniem utraty wartosci.
Dochod odsetkowy ujmuje sig stosujqc efektywnq stopQ procentowq z wy'jqtkiem nale2no5ci kr6t<oterminowych,
pzy ktorych ujmowane odsetki bylyby nieznaczqce.
13. Zapasy
Zapasy sq wycenione wedlug ni2szej z dwdch warto6ci: ceny nabycia (kosztu wytwozenia) lub ceny spzeda2y
netto. Koszty poniesione na doprowadzenie kazdego ze skladnik6w zapasow do jego aktualnego miejsca sq
uimowane w nastgpujqcy spos6b:
a) surowce - w cenie nabycia uslalonej metodq "pierusze weszlo - pienrsze wyszlo".
b) OloOgtty gotowe i produkcja w toku - koszt bezposrednich material6w i robocizny oraz odpowiedni
nazut po5rednich koszt6w produkcji ustalony pzy zalo2eniu normalnego wykozystania mocy produkcyinych z
wylEczeniem koszt6w finansowania zewnqtznego. Jezeli cena nabycia lub techniczny koszt wytwozenia
zapasow jest wy2szy niz pzewidywana cena spzedazy, jednostka dokonuje odpisdw aktualizujqcych, kt6re
korygujE koszt wlasny sptzedazy.
14. Naleino6ci z tytulu dostaw i ustug, kt6rych termin zapadalno6ci wynosi zazwyczaj od 14 do 60 dni, sq
{mgwane wedlug kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzglqdnieniem odpis6w na nie6ciqgalne nale2no6ci.
Odpisy aktualizujqce nie3ciqgalne nale2nofci oszacowane sEpo 6 miesiqcach od ufiwu terminu zaplaty. Kwoty
utwozonych odpis6w aktualizuiecych wartoii nale2no6ci odnoszone sqw pozostale koszty operacyjne.
J5. Srodki pieniqine i ekwiwalenty Srodk6w pieniginych obejmuji 6iodki pieniq2ne w bankii i kasie onaz
lokaty trotkoterminowe o pienrvotnym okresie zapadalnoici nie pzeknaczajqcym tzech miesigcy. Saldo 5rodk6w
pienie2nych wykazane w skonsolidowanym rachunku pzeplyw6w pienig2nych sklada sig z oire6lonych powy2ej
Srodk6w pienig2nych i ich ekwiwalent6w, pomniejszonych o nie splacone kredyty w rachunkach pieni{Znyctr.'16. Oprocentowane kredyty bankowe i poiyczki,
w momencie poczqtkowego ujgcia, wszystkie kredyty bankowe i po2yczki sq ujmowane wedlug wartosci
godziwei otzymanych 5rcdk6w pienieznych, pomniejszone o korekty beipo6rednio zwiqzane z traniakcj4 po
poczatkowym ujeciu sq nastepnie wyceniane wedlug zamortyzowanej ceny nabycia, pzy-zastosowaniu metody
efektywnej stopy procentowej. Pzy ustalaniu zamortyzowanej ceny'nabycia uwzgleOnia sig wszystkie koszty



zwiqzane z uzyskaniem kredytu lub po2yczki oraz dyskonta. W rachunku zysk6w i strat sq ujmowane wszystkie
skutki dotycz4ce zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunigcia zobowiqzania z biliniu tub iturierozenia
utraty jego warto6ci.
17. Prrychody.
Pzychody ujmowane sq w takiej wysokoici, w jakiej jest prawdopodobne, 2e grupa uzyska kozysci
ekonorniczne zwiqzane z dan4 transakcjq oraz gdy kwotq pzychod6w moina wycenid w'spos6'b wiarygoriny.
Obowiqzujq nastgpujqce kryteria pzy ustalaniu pzychod6w:
a) spzeda2 towar6w i produkl6w; pzychody s4 ujmowane, jezeli znaczqce ryzyko i kozysci wynikal4ce zprawa wlasnoici towardw i produkt6w zostaly przekazane nabywcy oraz gdy kwote p'tzychodO'i moZni wycenie
w wiarygodny spos6b.
b) Swiadczenie ustug; Jezeli wynik hansakcji dotycz4cej swiadczenia usfug mozna oszacowac w
wiarygodny spos6b, przychody z transakcji ujmuje siq na podstawie stopnia zaawansolwania realizacji iransakcji
na.dziei bilansowy. W pzypadku kiedy nie mo2na z uzasadnionych pzyczyn oszacowa6 wvnirqi iransarcii
Swiadczonych ustug, w spos6b wiary-godny to pzychody z transakcji ujmule iig gko oo wysotosti foniliionycirkoszt6w ale tylko takich jakie sq mo2liwe do odzyskania.
Przychodyz tylulu u2ytkowania pzez inne podmioty gospodarcze aktyw6w jednostki:
a). . odsetki ; Pzychody z odsetek ujmowane sq sukcesywnie w miaig ich narastania (z uwzglgdnieniem
efektywnej rentownosci danego aktywa)
b) - . dywidendy ;_ Dywidendy sq ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otzymania.
18. Podatek dochodowy.
Obciq2enia podatkowe zawieraj4 bie24ce opodatkowanie podatkiem dochodowym od os6b prawnych i zmlangstanu rezeru lub aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego. Biezqce zobowiqzanii podatkowe
ustalane s4.na podstawie aktualnie obowiqzujqcych pzepis6w podatkowych i ustalonego OoctroOu Ooopodatkowania.
Skladnik aktyw6w z tytulu odroczonego podatku. dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich
ujemnych r62nic pzejsciowych, jak rownie2 niewykozystanych akfi6w z tytulu odroczonego 

-podatku

dochodowego.i niewykozystanych strat podatkowych do odliczenia w nastgpnych okresach spnawozdiwczych, w
takiej wysokosci, w jakiej jest prawdopodobne, 2e zostanie osiqgnigty doin6d oo opouatloiania, ktorroozwoti
wykozystad wy2ej wymienione r62nice. WartoS6 bilansowa skladnika aktywow z iytulu odroczonego joOrttu
dochodowego jest weryfikowana na ka2dy dzieri bilansowy i podlega oopisowl w pzypaoru, kieoy zlcnoozi
watpliwose .wykozystania pzez grupe.kozysci ekonomicznych iwiqzanycn z wyiozysianieni iitv*o*podatkowych Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie siawek podamwyctr, ftOre weofugpzewidywai . kierownictwa bgd4 obowi4zywaly w okresie, gdy skladnik aktyw6w zostanie zrealizowanv lub
rezerwa rozwiqzana, pzyjmuj4c za podstawe stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiqzujqce na dzien
bilansowy.
19. Rezeruy twozone sq w6wczas gdy na grupie ciqzy istnieiqcy obowi4zek prawny i wynikaiqcy ze zdatzehpzeszlych. i.gdy prawdopodobne .iest, 2e spowoduje koniecznbi6 wyptyuvu srootovi onai mozrii wiarvooonie
oszacowae kwotq tego zobowi4zania. Koszty dotyczqce danej rezerwy sq wykazywane w r,actruntu zii1Ow istrat.
20. Rezenrvy na Swiadczenia pracownicze twony sig na:
a). Odprawy emerytalne zgodnie z Zakladow,jm U'kladem Zbiorowym pracy, pracownikowi pzysluouie
odprawa pienie2na w razie" rozwiqzania stosunku pracy w zwiqzku z nabyciem pLit tEo p',rco'r1inif'a prlria ooemeryturylub renty inwalidzkiej. sqto swiadczenia po okresie zatrudnienia, na kt6re twizy sie rezerwe.- 

-

D) Nlewykozystane urlopy, dla wszystkich pracownik6w, kt6zy nie wykozystali urlopu db koircabkre.u
sprawozoawczego.
c) Premie oraz odszkodowania dla Zaz4du, zgodnie z umowqo prace.
y:fi:i y,:::lryh rezeM s4 wierkoiciami szacunkowvmi, kt6rd uakrdarnia sig na ka2dy dzieri biransowy.KezeMy wyKazywane sqw rachunku zysk6w istrat,



lll.lnformacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

Nota nl! Rzeczowe aktywa tnrale,

1.1 Cena nabycia lub warto66 godziwa na 31.12.2011r.

zMtANYSRopKOWrnwar@
Grunty, budynki,

budowle
Uzqdzenia
techniczne,
maszyny i

pozostale Srodki
trwale

Srodki tnivale w
budowie. zaliczki

Razem

'l.Stan na
01.01.2011r.

90.046 10.153 2 100.201

2.Zwijkszenia z
tytulu :
- pzeszacowanie
- zakup
- inwestycje
- elimin.konsolid.

45

4;

64

64

'109

64
N E

3.Zmniejszenia z
tytulu:
- sprzedaz
- likwidacia
- eliminacje
konsolidacyjne
-pzekwal.do
6rodk6w trwalych

758

643
1 , t 6

1.212

1 .'186
zo

't.970

1.829

Stan na
31.12.2011r.

89.333 9.005 2 98.340

Skumulowana amortyzacja i utrata wartoici.

Skumulowana1.2 SKumulowana anoftwacia na 31.12.2011I  wtu( 7l
zMtANIsRopKowrRwAl@

Grunty, budynki,
budowle

Uzqdzenia
techniczne,
maszyny i

pozostale Srodki
trwale

Srodki trwale
w budowie,

zaliczki

Razem

l.Stan na 01.01.201'l r. 5,556 4.793 0 10.349

2.Zwiqkszenia z tytufu :

- naliczenie w roku

L063

1.063

962

962

2.025

2.025

3.Zmniejszenia z lytulu:
- spzedaz
- Iikwidacia

106
70
JO

860
840
20

966
910
56

Stan na 31.12.2010r 6.513 4.895 0 11.408

l 0



Warto6i bilansowa ( netto)

1.3 WartoS6 bilansowa na 31.12.201 1r.
Wartosc brutto qo 1?? 9.005 z 98.340
Skumulowana
am0rtyzacia 6.513 4.895 0 1 1.408
Wartosc netto 82.820 4.110 2 86.932

0'1.0'l .2004r. byf dla Grupy dniem pzej6cia na MSSF, podjgto decyzjg o wycenie gruntdw w wartosci godziwej, a
wyceng oparto na ostatnich cenach rynkowych tl. wartosci godziwej uzyskanej w transakcjach, kt6rych
pzedmiotem byly spzedawane grunty pzez jednostkq dominujqcq,
Budynki, budowle oraz spzqt komputerowy na dzieri pzejscia na MSSF czyli 01.01.2004r. zostal wyceniony
wedlug warto6ci godziwej, kt6ra z tym dniem stal4sig wartosciq ksiegow4 netto.
Na dzieh 31.12.201 1 roku wszystkie Srodki tnrvale bez grunt6w i 6rodk6w tnrvalych w leasingu zostaly wycenione
po koszcie historycznym, pomniejszonym o skumulowanq amortyzacjg. WartoSc zeczowych aktyw6w trwalych
na dziei bilansowy wynosi 86.932 tys. zl. w tym warto66 grunt6w wyceniona jest wg warto6ci godziwej i wynosi
44.119 tys. zl. ostatniego ptzeszacowana grunt6w bgd4cych w posiadaniu Grupy dokonano z kohcem 2009
roku. W 2011 roku Grupa nie dokonywala pzeszacowania posiadanych grunt6w, uznajqc i2 wartoSd okreSlona
na koniec 2009 roku pozostaje wartoSciq aktualn4
Wartosi bilansowa Srodk6w transportowych grupy w leasingu finansowym wynosi 907 tys, zl., warto66 bilansowa
maszyn w leasingu wynosi 459 tys. zf.

Nota nr 2 NieruchomoSci inwesgcyjne.

wartoSf nieruchomo6ci w cenie nabycia wynosi 31 tys. zl. sq to grunty rolne polo2one na terenie Gminy
Braniewo o powiezchni 3,44 hektara.
WartoSC na 31.12.2011r. 31 tvs. zl.

Nota nr 3 Wartosci niematerialne.

3.1 Cena nabycia lub warto6c godziwa.

Skumulowana amortyzacja.
zl.

l l

ZMIANA WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG,GRUP RODZAJOWYCHJ
Programy komputerowe, licencje Wartosci niematerialne

Razem
Stan na 01.0'1.201'lr.
wartoS6 brutlo

99 99

Zwigkszenia w 201 'lr. z
tytulu:
- zakupu

1

I

1

1
Zmniejszenia w 201 1r
z tytutu:
- likwidacia
Stan na 31 .'12.201 1r
wartosd brufto

100 100

ZMIANA WARTq$CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG,GRUP RODZAJOWYCH)
Programy komputerowe Warto6ci niematerialne

Razem
Stan na 01.01.2011r. 58 58
Zwigkszenia z tytulu:
- naliczenie w roku

17
17

17
17

Zmnieiszenia z Mufu:



- likwidacia
Stan na 31. '12.201' lr 75 75

3.3 Warto56 bilansowa na 31.12.20i 1r.

Programy komputerowe amortyzowane sq linio

Nota nr 4 Inwestycje w jednostkach stowazyszonych.

ZMIA1I YY4*'O'CI NIEMATERIALNYCH I PRAW}IYCH GRUP
Na dzief 31.12.201,|. Programy komputerowe Warto6ci niematerialne

Razem
Warto66 bilansowa netto
na 0'1.01.201,lr.

Warto66 bilansowa netto
na31.12.2011r.

Jednostka dominuiqca posiadala na dziei 31 grudnia 2011 roku 270/o- owy udzial w sp6lce Agencja Ocnrony
9AY4 9p z 0.o., kt6ra zaimuie siq ustugami ochroniarskimi ispzEtaniem oraz33o/o 

'- 
o*y roiiJi *,por.,

Kapital sp. z.oo. zajmuiqcejsig dzialalno6ciqfinansow4 obie sp6iki nie sq notowane na gieldzie.
Tabela poni2ej pzedstawia sk6cone_ informacje finansowe dotyczEce 

'inwestycji 
Grupy w spolkg AgenclaOchrony GAMA Sp. z o.o. oraz spolkg Kapital Sp. z o.o.

2011r. 2010r
udzialy w iednostkach stowazyszonych 1.120 7.106
Pozyczki czQsi dlugotermlnowa 10
Inwestycje w jednostkach stowaLyszonych 1.120 7.116

4,1 Udzial w bilansach jednostek stowazyszonych.

2011r. 2010r
Aktywa tnrrale (dfugoterm inowe) 1.120 9.115
Aktywa obrctowe 665 546
ZobowiAzania ( dlugoterminowe) -137 -1.994
ZobowiEzania kr6tkoterminowe -528 -56'1
AKywa nefto 1120 7.106

zl.

zt.

4.2 Udzialy w dochodach jednostek.

20lIr. 2010r
Kapitaly 693 7.081
Przychody / Straty 427 ZJ
Warto66 bilansowa inwestycji 1.120 7.106

4.3 Czq36 dlugoterminowa po2yczek udzielonych podmiotom stowazyszonym,

20Ilr.
w tys. zt.

2010r
Udzielona po2yczka

l 0

Podmiot stowazyszony Agencja ochrony GAMA sp. zo.o.w 2011roku dokonal calkowitej splaty zaciqgnietej wlatach popzednich pozyczki.

l 2



4.4 Udzielone poZyczki dlugoterminowe

2011r. 2010r.
Po2yczki na poczqtek okresu 10 139
Udzielone po2yczki w ciqgu roku
Naliczone odsetki z
Zmniqjszenia dot. splaty odsetek o
Zmniejszenie pzeniesienie po2yczki na krotkoterminowe 10 129
Skorygowana cena nabycia 10

Nota nr 5 Pozostale aktywa finansowe.

5.1 Udzialy w spolkach.

Pzeszacowanie do wartoici godziwej akcji notowanych na
GPW

Udzialy w spolkach nie notowanych na gieldzie wycenia sig wedlug ceny nabycia z uwzglgdnieniem odpisu
trwalej utraty wartosci.

5.2 Udzielone po2yczki kr6tkoterminowe.

2011r. 2010r.
Poiyc4i udzielone jedn. powiazanym, w tym: 1.496 130- czg56 dlugoterminowa 10
- cze66 kr6tkoterminowa 1.496 120
Poiyczki udzielone pozostalym iednostkom, w tvm: t 9- cze56 dfugoterminowa
- cze56 krotkoterminowa 19
Ogolem poiyczki, w tym: 1.496 149- czeS6 dfugoterminowa 't0
- cze6q krotkoterminowa 1.496 139

Grupa w 201'l roku udzielila dw6ch po2yczek dw6m podmiotom powiqzanym tj.: Kapital Sp. z o.o. po2yczka w
kwocie 'l mln zl. z terminem sptaty do dnia 21 lipca 2012r. i oprocentowaniem w skaii roku'WIBOR fU i 5 3 7.

.-------.- oraz podmiot DBS z siedzibqw Poznaniu po2yczka w kwocie 450 tys. zl. z teminem splaty do dnia 21 kwietnia
\ \ zutzr. | oprocentowaniem WIBOR 3M + 6% w skali roku.

\ r.._? 
|

9 . 1r-./) t3
\



5.3 Lokaty kr6tkoterminowe

2011r 2010r
Kwota lokaty qq poczAtek okresu
Pzeniesienie z dlugoterminowych - lokaty
Naliczone odsetki 0
Likwidacja lokaty o
Skorygowana cena nabycia

zl.

5.4 Udzielone po2yczki krotkoterminowe.

2011r
wlys. zl.

2010r
Skorygowana cenq nabycia na poczqtek okreiu 139 139
Pzeniesiono z po2yczgk dlugoterminowych 10 129
Udzielone po2yczki '1.450 10
Naliczone odsetki qo 10
Splacone po2yczki 149 140
Umozone pozyczki
Splacone odsetki 10
Splacone odsetki naliczonq w latach ubieffi
Umorzone odsetki
Wycena, koreklq odsetek 11 1
Skorygowana cena nabycia 1.496 139

Nota nr 6 Zapasy

2011r. 2010r
Materialy 455 724
Produkcja w toku ( wg kosztu wytwozenia) 17 106
Produkty gotowe
Zaliczka na qostawe material6w I
Zapasy warto66 bilansowa 472 831

Kwota odpis6w aktualizuj4cych warto6d material6w na 31.12.2011wynosi '126 tys. zl. produkcja w toku zlecenia
wamztatowe naprawy samochod6w w segmencie transportu.

Nota nr 7 Naleinosci z tytulu dostaw i uslug oraz pozostale naleinosci.
7.1

2011r.
w rys. zr.
2010r.

Naleznosci z Mulu dosta\iy i uslug od pozost.jednostet 2.765 2.137
Naleznosci od iednostki stowaz yszonej 228 286
w tym: z tytufu dostaw i uslug 1 1

: z tytulu spzeda2y nieruchomo6c 227 285
w tym: - czesc kr6tkoterminowa 60- czese dfugoteminowa 155 225
Nale2nosci z tytulu podatk6w, dotacji,cel,ubezp. spot. o
Nale2nosci dochodzone na drodze sAdowei
Nale2no6ci z tytulu spzqda2y mieszkari ( w tym) '15
- czesd dfugoterminowa
- cze6e krotkoterminowa 15
Pozostale nale2no6ci 519 331
Razem wartosc bilansowa ( w tym) 3,518 2.774- naleznosci dfu goterminowe 155 225- nale2no6ci krotkoterminowe 3.363 2.549

l 4



Sredni czas realizacji naleznoici wynosi 49 dni i ulegl wydluzeniu w stosunku do roku popzednieqo o g dni.wpfyw na wydlu2enie okresu splywu nale2no6ci mialy priede wszystkim rpazrLri. *'.5OlJ'n-.iizios.i *segm€ncie lgimu Po uplywie terminu platnosci naliczane sq odsetki uslawowe czyli 6rednio w roku 2011 wwysokoSci 1370. Nale2no6ci dlugoterminowe stanowi nale2no66 z tytulu spzedi2y * ioro .iulporcestovazyszonej czgsci nieruchomosci. W warunkach spzedazy ustalono, ze poiostata c'o pfity cena'w rrwocie295 tys zl. igstanie uregulowana w 59 miesiqcznych ratach.'Raty sq oprocenrowane w wysokoSci WIBOR 3MDlus mar2a 2o/o.

Grupa dokonala odpisu aktualizujqcego stanu nale2no6ci :
7.2 Zmiana

7.3 Nale2no6ci

7'4 Nale2noici z tytulu dostaw, roMt i usfug, pzeterminowane (brufto) z podzialem na nale2no6ci nie splacone wokresach.

stanu odpisow aktualizuiacvch wartosc naleino(c
Zmiana stanu odpis6w;ktualizujEcych wartos6
naleinoSci kr6tkoterminowych

2011r. 2010r.

501
Stan na poczqtek okresu- 561
a, zweKszenta z rytuu: 109 153
uuDr.lw I usruq 0o tz meslecv 82 138- uucfloozone na orooze saoowel

- pozostale nale2no6ci
1 8 7
a

dql wyK0zysrante (z Inuru)
uulrd|t, Iusruq oo z meslgcv 0uuo oozone na 0rooze sadowej

- pozostale naleznosci
ffi 119 93uustaw I usfug oo 1z mtestecv 91 I Juur,Iuuzune na orooze saoowel 't0
- pozostale nale2no$i o 4oran ooprsow a|(ruatEujacycn wanosc naleinosci
kr6tkoterminowych na kgniec okresu

548 561

z Mulu dostaw, rob6t i uslug, (brufto) z pozostalym od dnia bilansoweoo okresie snt tu u, h," ,]
Naleino6ci z tytulu dostaw, rob6f i usfug, prutto-1.i
pozostalym od dnia bilansowego okresie spfatv:

2011r. 2010r.

535
a) do 1 miesiEca 

-
856

u/ IJowyzel I m|estaca 0o J mEstecy 137 404c) powyzei 3 miesiecy do 6 miesiQcy

1.724

d) powy2ej 6 miesiecy do 1 roku
e) powy2ej 'l roku
f) nale2noSci pzeterminowane 2.289
Nale2no6ci z Mulu dostaw robot i usluo. razem fhnfrol 3.282 Z.OOJ
9/ rszerwa na nateznosct z rytutu oostaw robot i uslug,
pzeterminowane ( wielkosc ujemna)

f,,t a 525

2138
Nale2no5ci z tytulu dostaw, rob6t i uslug, nzem (netto) 2.766

w lvs. zl.NatBznosct z rl|Iufu oostaw, robot i uslug,
przeterminowane (brutto)- z podzialem na naleinoici
splacone w okresie:

2011r.

626

2010r.

a) do 1 miesiaca
--: -:--;--'- . ------:------ 827

llpvwyzel I Intestaca 0o J mtestecv 8'10 561
:r !:l_r::El : 

rlrlEslFcy 
T 9 mEsqcy 150 75u., Pewyzgl o tntestgcy oo I rcxu 47 24

s., PvwyzYJ I I utlu 455 438

J
l 5



tlaeznoscz@

f)ropi.vartuatiz@
usrug, pzetenninowane ( wlelko$6 uiemna)tr.reznfcjztyt@
razem (netto)

7.4 Nale2no6ci krotkoterminowe brutto ( struktura walutowa).

O) w,watutactrffi
K+.ery n4G!a1q0.fs,qo eu,o i+JJdir'-ttateino66kotkGilinowairunorazem=:

Kr6tkoterminowe roziiEn ia-
rozliczenia miedzyo[ESwdkoszBwJ tvrn

do archiwizowania
+ tablice reklamowe

b) pozostale rozliczenia

rozliczane w czaG
Krotkoterminowerozticzenia---

Nota nr 8 Rozliczenia migdryokresowe.
0. I Krou(oterminowe rozliczenia miedzyokresowe_ aktywa

8.3 inne rozliczenia migdzyokresowe _ pasywa

2011r. 2010r
28
17
z

47

2011r. 2010r.

2.775 2.892

2.775 2.892
117 118

I

116
2.892 3,010

l o



Nota nr 9 Srodki pienigine i ich ekwiwalenty.

9.1 Srodki

Srodki pieniq2ne w banku sq oprocentowane wedlug zmiennych st6p procentowych, kt6rych wysokosc zalezy od
stopy oprocentowania iednostkowych lokat bankorrvych. Lokaty kr6tkoterminowe s4ustaniwiani na r62ne okresy,
od jednego dnia do lzech miesigcy, w zale2nosci od aktualnego zapotzebowania-Grupy na Srodki pienig2ne i sq
oprocentowane wedfug ustalonych dla nich st6p procentowych.

9.2 Srodki pienig2ne (struktura walutowa)

, t9  l w tvs. zl.
2011r. 2009r.

Srodki pienie2ne w banku i kasie 1.336 89
Lokaty bankowe Cg 3 miesigcy 2.039
Razem wartoSd godzilra, w gm: 1.336 2.128

2011r 2010r.
a) w walucie polskiej 1.333 2.127
b) w walutach obcych po pzeliczeniu na zl.
-waluta Euro 694,08 I 4,4168

1

Razem Srodki pienie2ne, w tym: 1.336 2.128

saldo srodk6w pienig2nych i ich. ekwiwalentow wykazywane w skonsolidowanym rachunku pzeptnvow
pienig2nych jest takie jak pzedstawiono w nocie 9.,1.

Cele i zasady zazqdzania ryzykiem.

Grupa kozysta z instrument6w- finansowych takich jak kredw bankowe, Srodki pienig2ne, lokaty
krolkoterminowe, umowy leasingu finansowego, zobowiqzania i nat62hosci handlowe. OtOwne ro'dza1e ryzytiwynikaiqcego z instrument6w finansowych obejmuiE ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzykokredytowe.
Ryzyko stopy procentowej.
Nara2enie Grupy na ryzyko wywolane zmianqsl6p procentowych dotyczy pzede wszystkim dlugoterminowycn
zobowigai kredytowych oraz leasingowych.

Tabela poni2ej pzedstawia wra2liwo66 wyniku finansowego brutto za okres od 01.0'1.201'lr. do 31.12.2011r.pay
zalo2eniu zmiany stopy procentowe,.

*wtBoR 3M
Ryzyko walutowe.
Ryzyko walutowe w Grupie sprowadza sie do ryzyka zwiqTanego z wahaniami kursu Euro w odniesieniu do
zob.owiqzah wynikaiqcych z zawartych.um6w leasingu finansow6go, pzychod6w oraz zobowiqzah. Ryiyxiem
walutowym objety jest segment transportu.

Okres zakofrczony 31 11212011r. Zwigksz/Zmniejsz. Punkty
procent * Wplyw na wynik

finansowy brufto
Kredyty bankowe -1Yo 55

+1o/o -55
Leasing finansowy -lYo 18

+1o/o -'18

Okres zakoriczony 31 1121201 1r. Zwigksz/Zmniejsz. Punkty
procent * Wplyw na wynik

finansowy brutto
Nale2noi;ci z tyt.dostaw i uslug -100 -JOO

+100/o 386
Zobowiazada z tyt, dostaw i uslqq -100/0 134

t 7



Zobowiqzania finansowe z tyt. leasingu

*Kurs euro wzrosUspadek +l- 10o/o

Ryzyko kredytowe.
Grupa zawiera transakcje gl6wnie z firmami o dobrej zdolnosci kredytowej. w odniesieniu do instrumenrowfinansowych ryzyko kredyrowe Grupy powsraje w wynitu niemoznoici dok6nania iiri;;;orgirnoneumowy-.maksymarna ekspozycja na to ryzyko r6wna sig wartosci biransowej tych instrumentow.vv urup€ wystepuJe koncentlacja ryzykilredytowego. Pzychody odjednego z kontrahent6w segmentu nalmustanowiEl90/opzychod6wzespzeda2yGrupyzaokres0,l .O1.2lih-31.12.i011t.
Jednoczesnie naleznosci z lytulu dostaw i uslug na koniec okresu sprawozdawczego w 43% stanowiq nale2no6ciod tego kontrahenta.

Kwoty pzedstawione w bilansie sq kwotami netto z uwzglednieniem odpis6w aktualizujqcych wartos6 wqtptiwychnaleznosci, oszacowanych przez zazs grupy na podstiwie wczesnielszyctr ooswiadize'n i icrr-ocenroi|cnegootoczenia gospodarczego.

!!ot1 ]o.{r9!!i try-ale pzeznaczone do spzedaiy.
Na dzief 31.'12.2010r. nie wystgpujEsrodki irwale pzeznaczone do spzeda2v.
Nota 11 Kapitat podstawowy.

Ka2da akcja ma nominalnq wartos6 1 zl.
w roku 201 1 kapital podstawowy jednostki dominuiqcej w crupie z'star podniesiony o kwot? 10.000 tys, zl,wyemitowano 10.000.000 szt. akcii rV emisji o wariotci nomin'atne1 r it. xazaa,akcje w carosci zos6y ,uBtpzez Powszechne Towazystwo lnwestycyllne sn z s;d.ib4;p;ilr;;r, cena emisyjna wyniosla 15.000 tys. zr..

Nota ze sDrzedaia

Saldo na 0l stycznia 201,| rF

+%

w [ys. zt,
Nadwyika ze spzedaiy
akcji lV emisji

5.000
oz

v g r v v . r s s r  u r u u t  d  a u  t  I  t ( , | l u 4.938
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Nota 12 Kapitaf rezeruowy z pneszacowania zeczowych aktyw6w trwalych.

Nota 14 Rezeruy.
1 4. 1 RezeMy dlugoterminowe.

Rezerwy na
odprawy
emerytalne

Rezerua na
odszkodowania
dlaZazadu

w ws. zt.
Razem

Saldo na 01.01.20't 1n 309 40 349l.Zwiekszenia w ciqgu roku
obrotowego

8 8

2.Zmniejszenia - wykozystanie 1 13.Zmniejszenia - pzeniesienie na
krdtkoterminowe 40 40

4.Rozwi4zano jako zbgdne 98 98Saldo na dzieri 31 .12.2011t. 218 218

Zgodnie z Zakladowym Ukladem Zbiorowym pracy pracownikowi pzystuguje odprawa pienig2na w raziegzejscia na gmeryture Grupa twozy rezeruq na ten cel. Na kaidy dzieit 6'ilinso*y *rryriLri.'rtg 
"irrrr,, 

iksigguje r62nice zgodnie z wycenq akiuarialn4

Kapitaf rezerwowy z
pzeszacowania
zeczowych aktyw6w
tnilalych.

90 ruu  | | d  v  Lu  t . zv  I  l I .
a t i l . ,^^-^ --.-r,r . . . . . .-- 47.202
; ;'i :-Yf Y i: rYl++,::i' I YI'KowYcn
z,z_uyvr(' !tuu^uw u warycll -263
r)oruu I rd J t .  tz.zu I l r . 46.939

Nota 12 a Kapital rezerwowy z pzeszacowania inwestycji.

Kapital rezenvowy z
pneszacowania
inwestycji.

9 0 r u u  | | d  u  t . v  L Z U  I  l [ .
I  1 1 , , ^ i ^  ^ 1 . ^ *  - - ^ -  t - 7.389r..-uyurq a^qr przuz juu ostKg stowazyszonq

Saldo na 31.12.2010r.

-6.069
-1.320

Nota 13 Zyski zatnymane.
'4' M. Zt.

l l -  a , l  ^A .^ - - t -  . ^ , Zyski zatzymane
I to vt  ! ]yr ,& td aut  I  l ( , l t | l

r.zoycte sr00Kow trwarych 10.949
zoJ

_2..:r |'qr ro pr ur,t r.lgwa uuztitfow w leonostcg $owazyszongi -244

-140
9.I!Ly:lld _{9...............rl{ry_r.v-r ero0E praw WaSnoSCt W iedn. Stowazyszonei
o.zysx za rok obrotowv 1.221

273
r r e  s r  Y t u r . f | | t q  a v t  I  t u ^ u- 12.323
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14.2 Rezerwy krotkoterminowe

Rezerwy na
Eprawy
sgdowe i
spome

Rezema ni
odszkodow
ania dla
ZazEdu

Re:e a
na
o0prawy
emerytalne

Rezeniva ni
VAT
naleiny

Reze a na
niewykorzy
stane
Swiadczenia
urlopowe

Razem

Saldo na dzieri
01.01.2011

106 509 5 8 137 765
t.Przeniesienie z
rczeM

jllqgoterminowych
40

48

40

2..Naliczenie w
crqgu rot(u
obrotowego

766
864

3.Wykorzystanie
l q E 54. Rozwiqzan ie

zbgdne rezeruy
I 118 zao12 o

48

19 37
Saldo na dzieri
31.12.2011

94 1.154 50 1.346

N'ota 15 Zobowiezania z tytulu leasingu finansowego,

Stan na 01.01.2011

944q na 31.12.2011

fr,T;l-t'1rt*:rtleasinsowejnaczss6kapitarow4iodserkowq.

f,::::ll yf:i I rat..umowi oparte si; :[irh"'ll{; maszyny czas trwania

Il|3:i_g:l.1* roowiqtin?tytuili#ffftffi odpowiada ieoo warro(ci kcia^^u,6i 7-r^-^,^-__zobowiqzari grupyz tytulu t'easiniu'.., ,,i'wanA u,^^.hi,. ̂r^..--..-r 
go wartosci ksiggowej.Zabezpieczenremzobowiqzari grupyz tytutu tiasinou'-- 

- rvsw"'Yu Y'uPt uut,uwEoa lego wanosci ksiggowej.Zabezpieczenien
wystawiono weksle *t rn, n, do,"tlul*tlnt"loparciu 

o te umowy axtywa oraz wystawione weksle in branco,

TerminZobowQzania
(naleinoSC
Bo)

ZwigkszeniaKorekty Zobowi?anie
po
zrriekszeniach

Splata
cze6ci
kapitalo$Ej

Splata
cze6ci
odsettoruej

l4czna
oplah

Zobowiqza
nie
(naleinogd
BZI

amonyzacia

2006
2007

2.394 826 3 " n 508

st
194 7n02.431 F'I 2.956 2.431 498

2008 2.019 1.442
1n0 937 2.01( 4091 3.462 851 1312009 2.480 182 982 2.48t 5052.662 834?010 1.627 156 201 1.035 | ,oz l 4591.783

1.150
OUJ

m
JJI

128
158

2U11 1.066 180 -vo t 1 t 1.06i 287
2012 603 578 60: 300
2013 113 183 516 11 z t J113

43
45
25

252014 43 70 4a 113
Grupa kozysta z lea- 18 43 113'rrrgu r|ansowego (p0 pzeksztaheniach) samoclrooow I

wystawiono wekste wrasne na oion{mlfi a;r'i;:i.

20



Nota 16 Zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug oraz pozostale zobowiqzania.

1

Zobowiqzania z tytulu dostaw i usluq i inne zobowiqzania, wynikajq gl6wnie z zakup6w handlowych i koszt6w
zwiqzanych z dzialalnoSci4 bie2qc4.Sredni okres kredytowania pzylgty Ola zat<up6w'handlowych wynosi 29 dni.W ocenie Zaa4du Grupy wartoS6 ksiqgowa zobowiq.zah z tytulu dostaw i uslug odpowiaOa ich warto#i g;dziwej.

Nota 17 Kredyt bankowy.
Grupa na koniec roku obrotowego posiadala jeden kredyt bankowy g. kredyt inwestycyjny udzielony podmiotowi
zaleznemu.
Kredyt inwestycyjny w wysokosci 7.360 tys. zl. z pzeznaczeniern na budowe serwisu samochod6w cig2arowycn.Kredyt zostal udzielony na 15 tat, ostatnia rata zostanie zaplacona 31 sierpnia 202t ;ku.-ijpil;;owanie
!ry!{u wVnosi WIBOR 3 m+ plus mar2a banku. Zabezpieczenie kredytu stinowi hipoteki i*yira- w'i*o.ie
7 360 tys. zl. oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 3.680 ustanowiona na nierucnomoSci r.Eii:.ui jo Z..t.lTranspon a pofo2onejw Nowej soli..Dodatkowo kredyt zostal zabezpieczony hipotekqzwykena kwotb s:00 bu.zl. oraz hipotek4 kaucyjnq do kwoty 1.700 tys. zl. na nieruchomosci nat-ez4ce; oo'zjstai sn i pi,tozon"l *Zielonei G6ze.

Nota 18 Podatek odroczony.
Poni2sze tytuly stanowiE gl6wne pozycje .rezenrv i aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego
u1mowanym pzez grupg oraz ich zmiany w obecnym okresie sprawozdawczym.

6.1 Zobowiazania krotkoterminowe. w lvs /

2011r 2010r.
1.2 Mulu dostaw i uslug 1.605 1.294- w tym : wobec iednostki stowazyszonei 170 89
2.2 tytulu podatkow, ubezpieczeri i innyctr i,wiadeen 354 298
3.2 Mdu wynagrodzei 9'l ot
4lGwie 16 t o
5.Pozostale 253 46
6.Zaliczki na dostawy z
T.undusz socjalny ZFSS zl od
Razem 2.343 1.784
S,Podatek dochodowy o

.l.Kredyty bankowe
Saldo na 01.01,2011r. 5.721
Zwiekszenie- zaciqgniety kredyt
Sptaty kredytu
Naliczone odsetki 376
Splacone odsetki

J / O
Naliczona prowizja od kredytu
Zaplacona prowizja od kredytu
Stan na 31.'12.2011r., w tym: 5.206
ZobowiEzanie kr6tkoterminowe 446
ZobowiEzanie dlugoterminowe 4.760

6.
Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek

zysk6w i strat odroczony
podatek dochodow

2011r. 2010r. 20'11r. 2010r.
l.utrata moztiwa do odliczenia od
pzyszlych dochod6w do l q 91 76 60

2 l



opodatkowania.-;-x:;-l ---- -
z.owtaoczenta z lyulu odpraw
emerytalnych (rezen a)

24 26 I

J,ZADASV
;;-i.-4.-__;__rl- 24 ,t+.vuPrs arruaflzurqcy wanose
naleznosci. 42 10 -32
ir.rEzerwa na 00szK000wania dla
Zazadu

7;!-::;:r=.----;.:--

219 104 115 -104
e.z_uuuvYti{zanE KK)lx ermlnowe
(wynagrodzenie, ZUS, leasino.
delegacie, odsetki)

7 205 1AA 107
,.nszrirwd ruourotermtnowa na zalegle
urloov

H

10 42 32 - z l

o. rrwesryc;e ougotermtnowe ak$wa
rnansowe- udziafu

27

,'i^rywd ururro z rylufu podatku
dochodowego. 368 478 1 1 0 42

18.2 Rezerwa

Nota nr 19 lnformacja dotyczeca segment6w dzialalnoici.Z dniem 01 stycznia 2009r. wszedl
wprcwadza bw." portei(nie ,"-"r:ifl.:.y:sF8 

z3stepujqcyobowiqzujqcy dotychczas MsR 14. standardill##jjii TJ'",;g?H.; "Tfff:'j"i::lly:fE:,:;llrgi;i:iiffii:tfiH,1iff1 ,#:,:_,j:f,lii[informacji o segmentaih * oprraii--- .-v e'qr!"'el''w" r"urrrragr rrd.rerlrar segmentow I wymaga ujawniania
podejmowanvch decvzii nn"rr.u;,,,,,1r,0 

elementy skladowe iednostki, kt6re zarzqOz4gy tonitori,i r'iri nritpodejmowanych decyzji operacyjnych.

Htfi#T'lj|l'#i:fl:*::n**X*l'*ll':s::jll',.i,:g:1'ochod6wciezarowychrunkcjonujqceso

z

lPzeszacowanienieruCioilGiiGi@ru-
Komputerowego oraz zmiana okres6u/
uzytkowania dla pozostatych Srodkow

%

Skonsolidor,rany biEnl- Skonmlidouany rachunek-
ryst6w i strat odroczony
Podatel dochodor,w

odlie.il#i-
kapitaly urasne

2011r.

4.397

2010r.

4.652

2011r. 2010t. 2011

-2s5 -59
-.,ronvzwle drv rE zdFacone ooselxt -
AKUWA,

#
7 42 11 -z

v., !q,v-r.vovr ^r vr^urlit |||uowg _

podatkowo - pnejsciowo nie uznawane,
H+,Leastnol

10
10

t63 30:l -140 -1565.Amortyzacia.-:-:-:___:-
h K^c7tu amiaii ^L^ii

69 49 20 12
:  : :- :-v. 

-  _e,l  snvr'

/.^ro(otermtnowe aktywa finansowe
(akcie, udzjalv)

?T;;;;-;i:::;;--_

10
JOD

10386

ffi
dochodoweqo.

175 1405.21f 5.046 23 -215 148

18.3

Z tytulu podatku odroczoneoo
Odniesione na wynik finansowy-dA;iesi-ffir,"l'"#=:

2011r. 2010r.Aktywa
-
#

zg11t. 2010r.
110 42
2J -z tc 148

iffi I J J -173

dotejporywsesmencietransportowy,.dd.il,ili;Jt,#ffiil3fi:;l,itH',jf#l#l-:i.J,,iXT1:



segment najmu- zajnui+y sig najmem powie'chni produkcvinvch, magazynowych i biurowych, segmenlzlol(alizowany iest na terenie miasta zielona Gdra, drugi iegm.nf io'rrgr.nt.r*rsu samochod6w cig2arowycn,zlokalizowany na terenie miasta Nowa sot oraz tzeci iegmtni i*ii.rary usrugi transportu migdzynarodowego'raz kraiowego. Do cer6w porownawczych pzeksztarcon; pn*ntr.;f r.grrnrow za rok 2010.Grupa rozlicza transakcje mipdzy segmentami w taki sposob,lrlof lity.ryry one podmiot6w niepowiqzanych _
fl,_:::lt_:y1li!.biez4cych gl^,'yj!iy:Lf11cpor, (9szir-iwynrxr sesmenru zawieniqpzesunieciamreozy segmentami, kt6re sqp62niej eliminowane pzy konsolidacii
w ponEszych taberkach pzedstawione zostaly pzychody i zysii oraz.dane dotyczqce, niektdrych aktywow iz.b.wiEzai poszczegornych segmentow bran2owy.i, crup'v ,, 

'nii 
oi"chunkowy zakonczo ny 31.12.201ir

Rok 31 2011r.

31.12.201'lr.
Dzialalno6i
najmu

Dziahlno6d
se lsoua

uz|a|atnoSc
transportoryaI 

zwkz
I udzial6w
lwjedn.
I podpotz4d

I riycena m.
I Praw
I vulasnoici

EliminacjelSpraryozdanle
I skonsolido.

l**
IPnvchodv

t--; s.740

t. Y I zy cnooy ze sprzeda|y
na rzecz klientow
zewnerznych

t-; 18,205
2.Sp.zedaz niQdzy
segmentami oraz
Jedn.stowazyszonymi

46 59 -o / 38
rozosra€ przychody
operacyjne 272 193 7 472Przychody ogolem 8,285 4.750 5.747 I -67 18.715

- l .toc

-;;;---;-=--_
r. wynlK na ozatalnosci I
operacyinei seomentu I-_i:-i-----_=--] -302 -192 -971
_ . _ _ r , e ,  r i  _ r v r v  

r v s l v  ^ l

stowaEyszonej 427 427
Zysk (Strata) z dzialalno$ci
operacyinej

-302 -192 -971 427 -1.038

LPzychody finansowe 4.291 1.200 830 -4.027 2.2942,Koszt)l finansowe 74 389 zoa -89 642z-ysr(totfa€l pzeo
opodatkowaniem

3.915 619 -409 427 -3.938 614
l.Podatek dochor{owv -253 z t J 81 300 u1crr^\uucta./ Pu
opodatkowaniu

4.'t68 406 -490 427 -4.238 z t J

Bilans

31.12.2011r.
DzialalnoSC
narmu

Dzialalno66
serwboua

thialalnoie
lransporto$a

w lvs. zl.
I Wycena
I inunstycji
l w
Lj4n.stow.

EliminacjeSpraurozdanie
skonsolido.
wEne

|. A|1LyWa Seqmenru
7 lnwPctviiA M, i6.l^^.r^^

100.721 8.649 7,482 -5.175 1't1.677
stowarzyszonej

7.482
920
920 -5.175

920Aktywa oo6lem 
-

Pasvwe
100.721 |

s871 1

8.649 l 112.597
,:-r.naplra segmentu I 2.329 1.901 I 745

175
994 94.70011.990 6.320 5.581 -6.169

i.rE
17.897rasywa ogdem 100.721 8.649 7.482 920 112.597



Rok 31 2010r.
w lvs. a.

31.12.N10r.
Produkcja
konstrukcji
stalourych

Dzialalno5d
naimu

Ihiafaln066
8eruisowa

oziahlno6C
transpottowE

T-

5.984

I Zyskz
I udziafriw
Iwiedn.
I podpozqd

I nycena m.
I Praw
I wtasno5ci I

I EliminacjeSpra$rozdanie
slonsolido.
wane

rzychoclv

4,715

l.Przychody ze spzida{
na necz klientow
zewngttz nych

I
_.--:r

18.921
1,006 | . a t o

2.Spnedai miedzy
segmentami oraz
jedn. stowarz yszonym i

14 JZ
44

r,ozostale przychody
operacyine 18 435 1' t1 107

-2
671

19.636
Pzychody ogolem 1.038 7.683 4 828 ; nol t

--;;i_i-:_-r. wynt( na dzialalno$ci

i+T#SfHry9-; -884 l -5.402

-; ---__---------.-

-805 5.500 -1.820-.ve-rqr w 4rr^u Jrru||utrull
stowazyqzonei

-805

25 zczyst( (skata) z
dzialalnosci operacyinei -884 -5.402 -rto

zc 5.500 .1.795l.Przychodv finansoG 420 -ou .to /z.r\upz(y |lansowg 30 6 17A u4

-q7n

?1 rZysk(Strata) prrcd
opodatkowan iem -914 -10,358

-5.450 631

-1j32
-10

' t ,  t  z z

za 10.890 -2,059l.Podatek dochodowy -155
Zysk(Stratafto
opodatkowaniu -914 -10.203 -562

-173

25 10.890 -1,886

Bilans

31.12.2010r.
Produkcra
tonstukcji
staloi.rych

Ozlalalnoid
naimu

DzialalnoSd
serurisoun I Dzialalnocd

I 
transpodowa

I
| 7.388

w tys. zl.
I Wycena

i $*o"'
I jeon.stow[.''

Spraruozdanie
slonsolido.
Yrane

Atcywa-;_:;:--
r. AxWa segmentu I 5.396| 76.103I I ond

84 96.975z. rzentestenie do
segmentu najmu -5.396 5.3963. Inwestycie w ledno$d-
stowarzyszonej

6.806 6.806Aktywa oqdlem- 81.499 8.004

938 I

7.388

867 I

6.806

as06 I

84rasywa
lxfrECqqmenru ----l

-;--:-i--i--.-- 
l 5.060 | 64.564 l

103.781

7.805 86.040z. rtzqlestenle 00
segmentu najmu -5.060 5.060

6.521
J,ZoDowiazania segmenlu 11  5?O 7.0664. Pzeniesienie do
segmentu naimu -itJo

JJO

-7.721 17.741

103.781
Pasywa og6lem 81.499 6.004 7,388 6.806 84

24



'

Geo.grafi czne segmenty dzialalno6ci.
r'oflzsza tabelka pzedstawia pzycholtr:jf:-L?i,r*g.transportorvych 

swiadczonych pzez spolkq zare2nqz.asrar transport na rynkach europejskici, natbzqcyctr,oo un"ii i;'[j;k,.J.

.,lffilfill"jz;:tal 
Transport jest spdlkq majqcq siedzibg na terenie potski, tak wigc wszysftie axtywa

Nota 20 Pzychody ze spzedaiy.

Analiza pzychod6w Grupy.

_/.llslugi tryspgrtowe i speoy-
{.ustugi naimu ipozostale -
1.lenris samochod6w ciezaroF

+
I

2011t. 2010r.
585 675

5.740 5.984
8.005 7.627
3.913 4.042

637
18.243 18.965

3.Zwrotzob.i oraz naklad. Inwest.
4.Odwrocenie
5.0dszkodowania

1 0. Dofinansowanie do= ksztalcenE

l4.odzysk zlomu J miiEriafi
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N-oh 22 Koszt wftozenia spnedanych produkt6w i uslug.
22.1

w lys. zf.
2011r. 2010t.

2.042 2.118
4.980 6.038
3.718 2.953
2.050 2.002
4.437 5.093

702 978
1.050 1.134

18.979 20.316
510 547

19.489 20.863
161

-10 - t z
-175 -183

-4.628 -4.099
14.676 16.730

22.2 Pozostah
w tvs. zl.

1.Podro2e slu2bowe
- 2.Ubezpieczeniemaiatku -
- 3.Reprezentacia i reklama-

2011r. 2010r.
422 609
ztd 261
293 154
105 97

4 13
1.050 1.134

22.3
w rvs. zt.

l.Materialy i eneroia 
-

-z.u$uqtoDce
J.Heprezentacia i reklama-
l.owraoczenra na zecz pracownikow
c.wynaqr00zenta_=-
b.Hodalek od nicnnhomn$i
/.uptilty | oodatki
u.Am0n\zacta
v.uDezpieczenia maiatkuw
xazem

2011r. 2010r.
l5J 331
612 464
293 157
261 339

z.+ob 2.152
28 14

120 21
455 443
40

105 97
15 42

4.628 4.099

Nota 23 Pozostale koszty operacyjne.

j#,3'irffl*,oq4.y z tytulu utraty warroSci aktyw6w

*.ru

2011r. 2010r.
234
167 133

106 IY
z

1 ? 0
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I. Liklwiqacia zapas6w, roZnffi
T.Szkody ubezoieczenioffi

-

: ry:lg'zig:ii,l'$ciqsahe I
Y.r-ozosla€ kosztv.
l0.Utwozone rezerwy naffi

20 23
21 za

24
12 I J

106
701 444

Nota 24 Pzychody finansowe.

I499seJli-q+Legsl!se!_,ezrr.uosetKt od wplaconei kaucii

*<vs.4eaor9!+q€!ryqi
g!g\,!rroq4!LgqpE 3llqqlzujapy
Kazem

2.Odsetkiod
3.Odsetkiod
4.Odsetki od lokat
5.Odsetki od nale2noici

w ws. zt.
2011r. 2010r.

60 19
1

do 89
111 94

2.031

1
0 106

at
2.294 367

Nota 25 Koszty finansowe.

1.Odsetki z
2,Odsetki bud2etowe

r62nice kursowe zrealizowane

?.9OsetlioO trcOytu

Y;TPf,akYlzuiffru.u ary ootvczace udTialow
I r.KezeMa na odsetki od zobowiazan
12.Odp
Razem

zl.
2011r. 2010r.

158 130
I 1

34 59
1

17 zz

1
16 40

377 371

I
zo
8

642 631
Nota 26 Podatek dochodowy.

1P,,09?t+9,ollg9:rl'v@

w lys. zl,
2011r. 2010r.

208 0
133 -173
341 -173

uzgodnienie podstawy opodatkowania i zysku brufto wykazanego w rachunku zysk6w i strat.

T,'llggLopegqas@
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1 rezeMy na: wynagrodzenia, diety, odprawy rentowe emerytalne,
niewykozystane udopy

-195

z udzial w zysku jednostki stowazyszonej 427
odpisy aktualizuiace nalezno6ci 37

4 darowizny z
amortyzacja 340

o odsetki 146
7 korckt wartosci zaoas6w 1 1 8
I prawo wieczyqtego uZytkowania gruntow, podatek od nieruchomoSci 4
I pozostale koszty

10 koszty s4dowe, egzekucyine, odszkodowania, kary 474

11 Odszkodowania dla ZazaClr 544
12 Wycena akcji wg cen gieldowych -2.023
13 czynsze dotyczqce leasingu _604

14 odpisy aktualizujace warto6d po2yczek, spisane po2yczki, spisane odsetki -2.205
'lE Swiadczenia na zecz pracownik6w, ZFSS, pFRON 28
16 wynagrodzenia, ZUS, delegacie z t
1 7 pozostale pzychody
18 koszty reprezentacii
't9 dotacie 117
20 odplsy wartoiai udzial6w 1.733
IV Strata wykazana w Cl!- 8 -1.473

Doch6d podatkowy wykazany w CIT-8 1.494
VI Odliczenia od dochodu, darowizny I
vtl odliczenie od doqhodu straty podatkowej z lat ubieqlych 398
vill Podstawa oDodatkowania 1.096
IX !9% podatku 208
X Podatek od dywidend
xl Razem podatek dochody (cze56 bieiqca) 208

Nota nr 27 Zobowiqzania warunkowe.

Zestawienie zobowiqzafi warunkowych w wartosciach wynikajqcych z ewidencji pozabilansowej.
zl.

9l Zastal Transport wystawil weksel in blanco dla Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsigbiorczoici do kwoty
10 tys. zl. jako zabezpieczenie otzymanej dotacji.
!) zastat sA wystawil weksel in blanco do kwoty 6 tys. zl. na rzecz polskiej Agencji Rozwolu
PzedsigbiorczoSci jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu na realizacjq wdro2enia
syslemu zazqdzania jako6ci4
c) Weksel wlasny in blanco do umowy zawartej z Wojew6dztwem Lubuskim o dofinansowanie projektu
budowa autoryzowanego senrvisu Man Star Trucks w Nowej Soli. Weksel stanowi zabezpieczenie zwrotu d6tacji
w pzypadku nie dotzymania warunk6w jej pnyznania, kwota pzyznanej dotacji 3..|19 tys. zl.
lstniejq zobowiqzania, kt6re sq prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

Zobowiqzania warunkowe
Pozycje pozabilansowe

2011
rok bieiacv

2010
rok popzedni

1 .Zobowiqzania warunkowe 2 1 2 E 3.135
1.1.Na zecz jednostek powiAzanych (z Mulu)
1.2.Na zecz pozostalych jednostek ( z Mulu) 3.135 3.135
- weksle in blanco 1. t? t r ?  t lE

2.lnne ( z tytulu) 84 bb
.- wieczyste u2ytkowanie grunt6w 84 85
Pozycje pozabilansowe, razem 3.219 3.220
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Hipoteka laucyjna do kwoty 3.680 tys. zl. na nieruchomo$ci polo2onej w Nowej Soli, na zabezpieczenie odsetek
od kredytu udzielonego Grupie na okres 15 lat. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustaiowioni: trlpotera
kaucyjna do wysokosci 1.700 tys. zl. na nieruchomoSci polo2onbi w Zielonej G6ze.

Noh nr 27a Zobowiqzania zabezpieczone na maj4tku Grupy,

ll .W:.trf il ulanco wystawiony pzez segment transportu dra dostawcy pariwa do kwoty 150 gs, zr.
b) Weksle in blanco stanowiqce.zabezpieczenie um6w leasingowych do kwoty zobowiqzania ii. OOg tyr. 

".9l . Hipoteki do kwoty 10.660.tys..21. stanowiqce zabezpiizenie kredytu' inwestycyjn.g; udti.ion.go
Grupie, zabezpieczenie czgici kapitalowej.
g) . - Iipt lq do kwoty 500 tys. zl. na zabezpieczenie zobowi4zari handlowych, ustanowiona na Eecz ManTruck & Bus Polska.

Nota 28 Transakcje z podmiotami powi4zanymi.

Skulkl transakcji pzeprowadzonych migdzy jednostkami objgtymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowymzostaly wyeliminowane.
Transakcje migdzy sp6lkq a jej sporkami zare2nymi i spofkq stowarzyszonq ujawnione sq w jednostkowym
sprawozdaniu tinansowym spolki.
Zalegle zobowiEzania/nale2noici bez pozyczek na koniec roku obrotowego sq niezabezpieczone,
nieoprocentow.ane irozliczane got6wkowo. Nie . bylo . udzielonych gwarancji oriz nie" utwozono' oOliro*aktualizui4cych warto56 nale2no6ci w zwiazku z nale2nosciami od-podriiot6w p'owiEanych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje spnawozdanie finansowe spolki Zasial SA onaz sprawozdaniefi nansowe jednostki zale2nej wymienionel poniZel:

Posiadany udzial w kapitale
2011r. 2010r.

Zastal Tnansport Sp. z o.o. , zere;estrowarra w eotsce 100 o/o 100 o/o

Transakcje z jednostkami zale2nymi podlegaj4cymi konsolidacji.

Eliminacje
2011

rok bieiacy

w lys. a.
Eliminacje

2010
rok poprzedni

A. Aktywa tnrale .5.645 0uugorermtnowe at(ywa finansowe w jednostkach
powiazanych - udzialy, akcje.

-5.645

Rzeczowe aktywa tnvale- budynki, lokale i obiekty
in2ynierii ladowej i wodnej

0

B. Aktywa obrolowe -666 45
Nale2no6ci krotkoterminowe oO lednostetr powiqranyctr z
tytulu dostaw i uslug o okresie splaty do 12 miesigcy i
tnne
Krotl(oterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach
powi4zanych
-udzielone po2yczki

-ooo -U

AKTYWA RAZEM -6.311 -15
A. Kapitaf wlasny -40 7.705Kapital podstawowy -3.135
Zysustrata nettg 40 10.840Kapital z wyceny warto6ci godziwej atrcii

.7.720
Strata z lat ubieglych
B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiqzdnia
Rezenrvy na zobowiqzania -5.500
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Zobowiqzania dlugoterminowe wobec jednoslek
powiEzanych - po2yczki 400

Zobowi4zania krotkoterminowe wobec jednostek
powiqzanych z tytulu dostaw i uslug o okresie
wymagalnoSci do 12 miesigcy
lobowiqzania krotkoterminowe wobec iednostek
powiEzanych - inne (pozyczki)

- '1.8'13

PASYWA RAZEM .6 .15

netto ze spzedazy towar6w i material6w

LEczne kwoty transakcji zawafich ze spolk4 stowazyszon4 Agencja ochrony GAMA, w kt6rej Zastal s.A.posiada 27o/o udzial6w oraz spolkq Kapital Sp. z o.o., w kt6rej Zaital SR ma sgo; uoziatow na aiie'ri f t-lruonia2011r.

lstnieie pewne zagro2enie kontynuacii dzialalno6ci podmiotu zale2nego wynikajqce z generowania kolejny rok zzedu straty na dzialalnosci gospodarczej, z tego tez wzglgdu spdkl auy zapo-biec iemu ryzyku opr#wah iwdra2a dzialania majqce na celu poprawg wynik6w prowadzdnej dzialalnoSci.

Pzecietne w roku obracbunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

2011
zl.

2010
l.Kwoty naleznoscl od sp6lki stowazyszonet 226 286
2.Kwoty zobowiazai wobec spolt<i stowaztr.szonei 170 89
3.Spzeda2 spolce stowazyszonej 37 45
4.Zakupy od sp6fki stowarzyszonej 823 424
S.Pzychody z M.odsetek od pozyczek, naleznoSci o / 18
6. Pozostale paychody operacyine 500 300
T.Naleznosci z M.niesplaconej po2yczkl 130
S.Darowizny - zeczowe

Wyszczeg6lnienie Przecigtna liczba
zatrudnionych ( w
osobach) w 2011r.

Kobiety Mgiczyini
Przecietna liczba
zatrudnionych w
popnednim roku
2010 w osobach

Pracownicy ogolem
z tego:

95 ZJ 70 108

Pracownicy na stanowiskach
robotniczych

54 57

Pracownicy na stanowskach
n ierobotn iczych

36 21 { E 49

Uczniowie I 1
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osoby kotz ystajqce z urlopow
wychowawczych lub bezplatnych

1 I I

wlnagrodzenia wyplacone czfonkom Rady Nadzorczej oraz zarzed6w spolki dominuiecej i zaleinej w2011 roku.

Nota nr 29 Dotyczy skonsolidowanego sprawozdania z pzeplyw6w pieniginych,

29.1 Podzial na segmenty dzialalnosci.

Lp. Wyszczeg6lnienie w roku 201,|
wtys, zt.

w roku 2010
1 Czlonkowie Zazqdu jednostki dominujAcei 635 409

Adam Le2ariski Prezes Zaz4du do dnZTlfrj}l
w tym odszkodowanie :

146
98

179

Jadwiga Pzyszczypkowska prezes Zaz.4du do dn
01.04.2011r.

170

Janusz Luczyiski Wiceprezes ZaE4du do dnia 07
stycznia 201'lr.

104 197

Leslaw Hnat Prezes Zazqdu oO Onia Ot.O+ZOt t r 156
Wojciech Skiba Czlonek Zazqdu od dnia 01.042011r 59

t . Czlonkowie Rady Nadzorczei 317 232Monika Halupczak
OJ

Mariusz Staszak J6
Pawel Sobk6w 41
Ke.zimiezFntczak 19
Tomasz Pietryk 19
Bla2ej Wasielewski 19
Andzej Kloc '19
Piotr Karmelita 1.)

Pawel Kozeniewski 13
Damian Olszewski 16
Janusz Luczynski
Jan Olszewski 34
Janusz Kruchlik 17 44E12bieta Aoostoluk 1 44Bemard Ziaja 1
Andzej Hrnvna 1 36
Czlonkowie Zazadu spotki zaG2'nej 66 123
Kzysztof lrek Prezes Zazqdu do dnj5l22010r: 116
Marek Kondrad Prezes Zaz4d do 21.052011r. J I 7
Leslaw Hnat Prezes Zazqdu od 21.05201 1r. do
02.11.2011r.
Kortyla Prezes Zazadu od 02112011r 29

Razem 1.018 764

na | |9t t t

Za rok zakofczony 31,12.2011
DzialalnoS6
wynajmu

Dzialalno66
seruisu

DzialalnoS6
transportowa

Razem
skonsolidowane
sprawozdanie z
pneplyw6w
nianiainv h

Dzialalno56 operacyjna 1.102 170 I J 1.345DzialalnoS6 inwestycyjna -15.675
O I -15.608

Dzialalno66 finansowa 14.708 -zzz -1.015 13.471Pzeplywy pienigine netto 135 .52 -87s -792

J I



Kwoty ujete w skonsolidowanym sprawozdaniu z pzeplyw6w Srodk6w pieniq2nych sqzgodne z saldem Srodk6w
pienig2nych i ich ekwiwalent6w w bilansie. Pzedstawiono Srodki pienig2ne w Nocie nr 9.

29.2 wyjasnienie do pozycii A.ll.3 "zysk (strata) na inwestycjach" w spnawozdaniu z pzeplyw6w pieniQ2nych.

29.3 Wyja5nienie do pozycji A.ll.4 ,,Odsetki i udzialy w zyskach" w sprawozdaniu z pzeplyw6w pienieznych.

Za rok zakoriczony 31,12,2011r Skonsolidowane
sprawozdanie z
przepfyw6w
pienieinych

Srodki pienieZne na poczAtek
oKresu 2.128
Srodki pienie2ne na koniec okresu 1.336
Bilansowa zmiana stanu Srodk6w
pienie2nych -792

29.5Wyja6nieniedopozycjiA'||.7,,Zmianastanuna|e2no5ci''wspraw@
zl.

2011 2010'l.Zbycie 6mdk6w trwalych 231 -210
2.Zbycie akili - aktywa tinansowe 1 -106
3.Wycena odsetek od po2yczek wq IRR 11 I

4.Korekta aktualizacji wartoSci akcii i udzialow -2.023 -52
Og6lem A.ll.3 .1.804 .369

201'l
w l

2010
l.Otzymale odselki od udzielonych po2yczek -24 112
2.Zaplacone odsetki dot.leasingu fi nansoweqo 146 125
3.Naliczone ale nie zaplacone odsetkiod udzielonych
po2yczek

0

4.Zaplacone odsetki od kredyt6w 377 371
S.Zapfacone odsetki od po2yczek 96
Ogolem A.ll.4 464 480

29.4 Wyjasnienia do pozycji A.ll 5 "Zmiana stanu rezerd' w sprawozdaniu z pzeplyw6w pienieznych".

2011 2010
1.Wg bilansu 450
2.Rezewa na odroczony podatek odniesiona na kapitaly
wasne 10
6. Zmiana stanu w sprawozdaniu z pneptyw6w

plqliginych A ll 5 460

2011
t v l

2010
1.Wg bilansu -744 -181
2.Nale2no6ci zwi4zane ze zmianqstanu nale2nosci
dotyczEcych zeczowych aktry6w tmalych (dzialalno6i
inwestycyjn a)

-65 267

3.Nale2nos6 dot.poreczeti (dzialalnos6 fi nansowa) -300
4. Korekta eliminacji konsolidacyjnych dot. roku
popzedniego 7 12



5. Nale2no6ci dotyczqce zakupu akcji (dzialalno6e
finansowa) 223
6. Zmiana stanu w sprawozdaniu z pzeplyw6w
pieniqinych A ll 7 -579 -202

29.6 wyjasnienie do pozycji A.ll.8 "Zmiana stanu zobowiqzai" w sprawozdaniu z pzeplyw6w pienig2nych.

2011
w rys. zr.

2010
LWg bilansu loz -818
2. Zmiana slanu zobowiqzan dot.zeczowych aktyw6w
lqrvatych (dzialalnoi;i inwestycyjna) -100
3. dot.leasingu (dzialalno6i finansowa) 431 651

4. Korekta eliminacji dot. roku popzednieqo. -7 - t z
5,Akcje, ak9wa finansowe ( dzialalnos6 inwestycyina) -170
6. zmiana stanu w sprawozdaniu z pzeplyw6w
pieniginych A ll 8 451 -379

29.7 wyjainienie do pozycji A.ll.9 "Zmiana stanu rozliczeri migdzyokresowych" w spftlwozdaniu z pzeplywow
pienigZnych.

29.8.WyjaSnienie do pozycjiA.ll.l0 
"Zaplacony podatek dochodowy" w sprawozdaniu z pzeplyw6w

pienig2nych.

2011
w lys, zt.

2010
lWg bilansu -186
z.Zaliczka do$ czpa spzeda2y Srod k6w trwalych.
(dzialalnoS6 inwestycyina - wplywy) z

3.otzymana dotacja (dzialalnoSc finansowa -
wplywy) -  t o /

4. Zmiana stanu w sprawozdaniu z pzeplyw6w
pienig2nych A.ll.9 -351

7l

2011 2010
l. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysk6w i

strat 341 -173

1. Zmiana stanu rozliczerl migdzyokresowych z
tytulu podatku dochodoweqo 1 1 0 *z

2. Zmiana stanu rezeru na podatek dochodowy -23 215
il. Podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej

obci42ajqcy wynik fi nansowy 208
3. Zmiana stanu nale2noSciz tytulu podatku

dochodowego
4. Zmiana stanu zobowi4zan z tytulu podatku

dochodowego -6

lll, Podatek dochodowy zaplacony A ll 10 202

29.9 Wyja6nienie do pozycji 
"lnne" w sprawozdaniu z pzeplyw6w pienig2nych.

2011
wt l

2010
1. Dzialalno56 inwestycyjna ,,inne wptywy
inwestycyjne" B 6 10
- odsetli od pozyczki krotkoterminowej 0
- splata po2yczki krotkoterminowej 10

zl.
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2. Dzialaln066 inwestycyjna ,,inne wydatki
inwestvcvine" B 9 1.472 1 8
- zaliczka na Srodki trwale w budowie 1
- wydatki zwi4zane ze spneda2q zeczowych
aktywdw trwalych 22 5
- udzielone ooZvczki kr6tkoterminowe 1.450 10
- wvdatki zwiazane ze sozeda2a akcii 2
3. Dzialalno56 finansowa ,,inne wplywy
finansowe" C 2 467
-zwrot zaplaty z tytulu porgczeh 300
- otzymana dotacja 167

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitalowej Zastal SA za rok 2011 spozqdzone wg MSR/MSSF jak
r6wnie2 sprawozdanie jednostkowe spolki dominujacej Zastal SA spozqdzone wg ustawy o rachunkowoSci
badala spolka ECA Serdyhski i Partnezy. Zgodnie z zawartq umowq na badanie sprawozdania jednostkowego i
skonsolidowanego audytor otzyma lqcznie wynagrodzenie w kwocie 23.370 zt bruft0.
Sprawozdanie jednostkowe iskonsolidowane Grupy Kapitalowej Zastal za rok 2010 badala spolka'Debet" z
siedzibqw Zielonej G6ze, ktorej lqczne wynagrodzenie wynioslo 23.'180 zl. brutto.

Nota nr 31 Zdanenia po dniu bilansowym.

W dniu 06 lutego 2012 roku w segmencie najmu Grupy Kapitalowej zawarto porozumienie z nqwiqkszym
najemcq tj. firmq Tabor Szynowy opole SA , kt6re pzewiduje kontynuowanie umowy najmu wypowiedzianej
pzez Tabor Szynowy w styczniu 2011r. W porozumieniu okre5lono zwigkszenie czynszu za wynajmowane
obiekty, skr6cono okres wypowiedzenia do tzech miesigcy oraz uzgodniono, 2e Zadna ze stron porozumienia nie
wypowie umowy do dnia 30 kwietnia 2012r.
Z dniem 28 lutego 2012 roku wplyngta rezygnacja Pana Jana 0lszewskiego z dalszych prac w skladzie Rady
Nadzorczej podmiotu dominujAcego w Grupie.
W dniu 20 marca 2012 roku Rada Nadzorcza przyjela rezygnacje ze stanowiska Prezesa Tazqdu Zastal SA
Pana Leslawa Hnata. Jednocze6nie w dniu 20 marca 2012 roku Rada Nadzorcza oowolala na stanowisko
Prezesa Zanqdu Pana Mariusza Matusika.

czlonk6w
Data Imie i Nazwisko Stanowisko/Funkcia Podpis,t

30 .03 .201.2r . Mariusz Matusik Prezes Zarzqdu kfff*/,ar*""
30 .03 .2012r . Wojciech Skiba Czlonek Zarzqdtt .l\l["

kt6ra
Data Imie i Nazwisko Stanowisko/Funkcia Podpis

30 .03 .2012r . Robert Truszkowski Z-ca Gl.Ksiqgowego ( r\^-\..p-^JL
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIATALNOSCI G RU PY KAP ITALOWEJ...

1. POWIAZANIA KAPITAI-OWE IORAGANIZACYJNE GRUPY KAPITAI-OWEJ ZASTAL S.A.

1.1 Wstep.

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitatowej Zastal S.A. za rok obrachunkowy 2011 spozqdzono zgodnie z
wymogami Migdzynarodowych Standardow Sprawozdawczosci Finansowej. Pienrrszym rokiem obrachunkowym za jaki

spoaqdzono sprawozdanie Grupy zgodnie z MSSF byl rok 2005.

Na dzien 31 grudnia 2011 roku Grupq Kapitalowq , w ktorej podmiotem dominujEcym jest Sp6lka Akcyjna Zastal,
twozyly nastepujEce sp6lki:

I,ZASTAL SPOTKA AKCYJ NA,

2.ZASTAL TRANSP0RT sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ci4

3.KAPITAL spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ci4

4.AGENCJA 0CHR0NY GAMA sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq.

Podmiot dominujqcy w Grupie posiada 100% udzial6w w sp6lce Zastal Transport oraz 33% w spolce Kapital i 27 okw

sp6lce Agencja Ochrony GAMA.

Konsolidacje podmiot6w stowazyszonych Agencji Ochrony GAMA oraz spolki Kapitat pzeprowadzono metodEwyceny
praw wlasno6ci,

1.2 Struktura wlasnoSciowa.

Glownym akc.ionariuszem podmiotu dominujqcego tj. posiadajqcym co najmniej 5% og6lnej liczby glosow na warnym
zgromadzeniu na dzieri bilansowy bylo:

1. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA z siedzibq w Poznaniu posiadaj4ce'12.055,000 szt, akcji co stanowi
39,53% udzialu w kapitale ityle2 samo glos6w na walnym zgromadzeniu,

Podwy2szenie kapitalu podmiotu dominujqcego w Grupie o kwotg 10 mln zl. z wylqczeniem dotychczasowych
akcjonariuszy spowodowalo, i2 udzial akcji posiadanych pzez spolkg ,,Kapitat' Sp. z o.o. w kapitale emitenta spadl z
7 ,08ok do 4,76% posiadanego kapitalu.

Akcje i udzialy Grupy Kapitalowej ZASTAL S.A. w innych jednostkach wg. stanu na dziei 31,12.201jr.
Lp, Nazwa Pzedmiot

dzialalnoSci

WartoSe

Akcji/udzial6w

(w tys. zl.)

% posiadanego

kapitalu akcyjnego/

zakladowego

PodlegajE konsolidacji

1 Powszechne

Towarzystwo

Inwestycyjne SA

ul.D4browskiego,

Poznad.

lnwestycje

kapitalowe

2.193 1 L 2 Nie podlega
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY MPITALOWEJ,,.

2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH. TOWAMCH IUSLUGACH.

Glowne dziedziny 2ycia gospodarczego w jakich Grupa Kapitalowa prowadzila dzialalnoSci w 2011 roku to uslugi,

handel, dzialalno5i finansowa.

Usluqi dotvczvlv:

{ransportu krajowego i migdzynarodowego,
-serwisu oraz remont6w samochod6w cig2arowych,
-uslugi spedycyjne,
-uslugi dozoru ADR,
-montaz uzAdzen do poboru oplat za pzejazd samochodow cig2arowych po autostradach w Niemczech,
-remont6w maszyn i uzqdzei, budowli,
-ochrony mienia,
-parkowania pojazdow,

-uslugi pozqdkowe,

-dzier2awy obiekt6w produkcyjno-magazynowych,

-dzier2awy pomieszczeh biurowych i najmu lokali mieszkalnych.

Grupa kapitalowa prowadzila dzialalno56 handlowa obeimuiaca obr6t towarowv na rynku kraiowvm w zakresie :
-czg6ci zamiennych do samochodow.
-handlu akcesoriami my6liwskimi

2. Mostostal Wroclaw

SA, ul.Klimasa,

Wroclaw

UrzEdzenia

chlodnicze,

produkcja

konstrukcjistal.

14.800 19,85 Nie podlega

3. Kolmex S.A.

Warszawa

Handel krajowy i

zagtanrczny o l 1 ) ) Nie podlega

4. Grono Sportowa

Spolka Akcyjna

Zielona Gdra

Sport - koszykowka 90 17,0

Nie podlega

Dokonano odpisu udzial6w w

2004r. w kwocie 85 tys.zl.

5. Prozas Sp. z o.o. w

likwidacji

P rzetworstwo

drewna 2 1 5 , 1

Nie podlega

Dokonano odpisu udzial6w

6. Tasco Sp. z o.o. w

likwidacji

Spedycja kolejowa

13,0

Nie podlega

Dokonano odpisu udzial6w

7. lglofruit Sp. z o.o. Produkcja

mrozonek 4 0,02

Nie podlega

Dokonano odpisu udzial6w

MJ}
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SPMWOZDANIE ZARZADIJ Z DZIALALNOSCI GRUPY MPITALOWEJ..

DzialafnoS6 finansowa prowadzona byla przez spolkg Kapital i obejmowala ona Swiadczenie uslug poirednictwa
ubezpieczeniowego dla podmiot6w dzialajqcych na terenie nale2qcym do Zastal SA.

KAPITALOWEJ ZASTAL S.A.

W roku 201'l wielko5d pzychod6w Grupy Kapitalowej ZASTAL SA ze spzeda2y produkt6w, towar6w iusfug wyniosta
nieco ponad 18 mln zl. i byla o 4% mniejsza od spaeda2y roku popzedniego,
Najwa2niejsze pozycje pzychod6w to:
- uslugi transportowe i spedycyjne osiqgnigty pzych6d 5,7 mln zl. Spadek w stosunku do roku popzedniego o kwotq
0,2 nln zl.
- seMis samochod6w osiqgniety pzych6d 3,9 mln zl. Spadek w stosunku do roku popzedniego o kwotg 0,2 mln zl..
- uslugi najmu, dzierlawy onz pozostale; osiqgniety pzych6d 8,0 mln zl. Wzrost w stosunku do roku popnedniego 0,4
mtn zt.
- pzychody ze spzeda2y towarow i material6w 0,6 mln zl. spadek w stosunku do roku popzedniego o 0,.t mh zr.

wielkosi przychod6w netto ze sprzeda2y produkt6w, towar6w imaterial6w Grupy Kapitalowej
ZASTAL S.A.

w latach 2009 - 2011 (w tys. zt.)

1 9 0 0 0

1 8 5 0 0

1 8 0 0 0

1 7 5 0 0

1 7 0 0 0
2009r . 2010r . 2 0 1 1 r .

og6lem spadek wielkosci paychod6w ze spzedazy uslug, produkt6w, towar6w i material6w Grupy siegn4l kwoty 0,7
mln zl Zapzestanie w roku 2010 dzialalnosci produkcyjnej pzez Grupg polegajqcej na produkcji konstrukcji stalowych
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SPRAWOZDANIE ZARZADIJ Z DZIALALNOSCI GRIJPY KAPITALOWEJ .,

wplynelo na obnizenie pzychodow w roku nastepnym. Grupie nie udalo siq w roku sprawozdawczym zrownowa2ye

utraty pzychod6w uzyskiwanych wcze6niej z dzialalno5ci produkcyjne.l.

W roku obrachunkowym odnotowano jedynie wzrost spzeda2y na dzialalno6ci najmu. Pzychody zarowno z

dzialalno6ci seruisu samochodowego jak i pzewoz6w ulegly obni2eniu w stosunku do roku popzedniego.

Pzychody z dzialalno6ci transportowej w stosunku do roku popzedniego spadty o 4010, natomiast koszty dzialalno6ci

operacyjnej gl6wnie za sprawq dro2ejqcych paliw oraz oplat autostradowych udalo sie obnizyc jedynie o 30/o w stosunku

do roku popzedniego. Tym samym wynik na dzialalno6ci operacyjnej tego segmentu w stosunku do roku popzedniego

pogorszyl sie o 166 tys. zl. i zamknql sie stratE na poziomie 971 tys. zl. Du2a konkurencja w paewozach

migdzynarodowych ograniczala mozliwosci bezposredniego pzelo2enia wzrostu kosztdw na zleceniodawcg. Z tego

wzglgdu znacznemu ograniczeniu ulegla rentowno6c pzewozow.

Nieznacznej poprawie w stosunku do roku popzedniego ulegl wynik na dzialalno6ci operacyjnej segmentu seMisu,
jednak2e w dalszym ciqgu segment serwisu na dzialalnoSci operacyjnej odnotowuje stratg. Problemy z zapewnieniem

finansowania segmentu na wlasciwym poziomie powodowaly i2 nie mo2na bylo w pelni wykozystywac potencjalu

uslugoweg0 segmentu.

Na dzialalno6ci najmu odnotowano 5% wzrost pzychod6w w stosunku do roku popzedniego, wzrost paychod6w

uzyskano glownie dziqki podwy2ce cen oraz lepszemu wykozystaniu oferowanych do wynajmu powiezchni.

Jednocze6nie udzial pzychod6w dzialalnosci najmu w struktuEe spzedazy Grupy wzr6sl z 40 do 44 procent.

Nieznacznie spadly w Grupie takze wplywy ze spzeda2y towardw imaterial6w, spadek spEedazy siggnEl l00 tys. zl.,

jednak2e nie jest to dzialalno6d, na ktorq szczeg6lnie zorientowana jest Grupa, Gl6wne pozycje asortymentowe w

spzedazy towar6w i material6w w roku sprawozdawczym to czg6ci zamienne do samochod6w. W roku 2011 spzela2

towar6w i materjalow w calo6ci byla skierowana na rynek krajolvy.

Struktura geograficzna spzeda2y produktdw iuslug Grupy w roku 2011 ulegla nieznacznej zmianie. Wielko56

spzedazy zagranicznej Grupy w stosunku do roku popzedniego zmniejszyta siq o B0l0. Jednoczesnie zmniejszyl sig

udzial spzeda2y zagranicznej w calo6ci spzedazy Grupy z 240/o do 22%.Generalnie cala spzeda| zagraniczna Grupy

wiq2e sig z rynkiem Unii Europejskiej. Spzeda2 zagraniczna Grupy jest realizowana pzez segment transportu.

Grupa posiada kontrahenta, dla ktorego spzeda2 uslug stanowi 20% pzychod6w Grupy. Kontrahentem tym jest Tabor

Szynowy Opole S,A,, kt6ry dzier2awi powiezchnie produkcyjne, magazynowe i biurowe. Pzychody ze spzedaZy dla

tego kontrahenta stanowiA pzychody segmentu najmu. Nie ma zadnych formalnych powiEzah pomiqdzy kontrahentem

a podmiotami wchodzqcymi w sklad Grupy Kapitalowej.

Spo6r6d dostawc6w, lqczna wartoS6 zakup6w od dwoch kontrahentow stanowi 24% warto6ci paychod6w ze spzeda2y

Grupy. Jednym z kontrahentow jest spolka Man Truck & Bus Polska zapewniaj4cego dostawg czq6ci zamiennych dla

segmentu seMisu. Wadose zakupow od tego kontrahenta w roku 2011 stanowila 1570 warto6ci spzedazy catej Grupy,

Drugq firm4 kt6ra posiada znaczqcy udzial jako dostawca Grupy jest firma DKV, popzez kt6rq sq realizowane zakupy
paliwa dla segmentu transportowego. Wartosc zakup6w od tego kontrahenta w roku 2011 siggngla 9% wartosci

IL
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAULNOSCl GRUPY MPIl ALOWEJ,..

spzedazy Grupy. Nie ma 2adnych formalnych powiqzah pomigdzy kontrahentami wspomnianymi powy2ej a
podmiotami wchodzqcymi w sktad Grupy Kapitalowej Zastal.

3 .OPIS TRANSAKCJI  Z  POMIOTAMI  STOWARZYSZONYMI .

Transakcje pomiedzy GrupE a podmiotami powiqzanymi to transakcje z Agencjq Ochrony GAMA Sp. z 0,0,, w ktorel
podmiot dominujqcy posiada 27o/o udzial6w oraz spolkq Kapital, w kt6rej podmiot dominuj4cy posiada 33% udzial6w.
Wartosc spzeda2y do podmiotow stowazyszonych w 2011 roku wyniosla 37 tys. zl. i dotyczyla gl6wnie uslug najmu
oraz dostawy medi6w, WartoSc zakupionych uslug od podmjotow stowazyszonych wyniosla 823 tys. zl. idotyczyly one
ustug ochrony oraz sptzEtania.

Warto6c udzielonej pzez Grupe po2yczki podmiotowi stowazyszonemu na koniec 2011 roku wyniosla 1.026 tys. zl.
wraz z naleznymi odsetkami. Odsetki uzyskane pzez Grupg od podmiot6w stowazyszonych wyniosly w 2011 roku 66
rys. zr.

4, DANE EKONOMICZNO.FINANSOWE POSZCZEGoLNYCH PODMIOTOW WCHODZACYCH W SKLAD GRUPY
KAPITALOWEJ.

ZASTAL SA

Wyniki osiEgniete pzez Sp6lkp za rok obrachunkowy 2011:
- ptzychody ogolem
-koszty og6lem
- zysk brutto na dzialalnoSci gospodarczej
- saldo zysk6w i strat nadzwyczajnych
- obowi4zkowe obciq2enie wyniku
- zysk netto

Podstawowe wska2niki ekonomiczne jakie osiqgngla Spolka w roku 201 1 ;
-zlota regula bilansowa (pokrycie kapitalami dlugoterminowymi aktyw6w trwalych)
- wska2nik plynno6ci finansowej lll stopnia
- szybkos6 obrotu nale2nosci w dniach
- szybkosc obrotu zapasami w dniach

Kapital wlasny na 31.12.2011 t. wynosi 33,588 tys. zl. isklada siq z:
- kapitalu podstawowego

- kapitalu zapasowego
- kapitalu z aktualizacji wyceny
- straty lat ubieglych
- zysk netto roku obrotowego

13.106 tys. zl .

8.205 tys. zl.

4,901 tys. zl.

o tys. it.
-67 tys. zl.

4.968 tys. zt.

187o/o

10,14

55

6

30.500 tys. zl.

5.009 tys. zl.

9.970 tys. zl.
-16.859 tys. zl.

4.968 tys, zl.
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SPRAWOZDAN]E ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY MPITALOWEJ,..

W roku 2011 Spolka wydala na inwestycje 207 tys. zl

ZASTAL TRANSPORT Sp. z o.o.

W 2011 r. dzialalno66 gospodarcza Spolki koncentrowala sie na Swiadczeniu:
-uslug pzewozowych w obrocie kajowym i migdzynarodowym, gl6wnie w pzewozach towar6w i material6w,
-uslug remontowych i konsenrvacyjno-naprawczych pojazdow samochodowych, w tym Eurosenvis Man i Star,
-spzeda2y oryginalnych czgSci zamiennych do samochodow MAN i STAR,
-spzeda2y olejow i smarow,
-uslug spedycyjnych - podnajem pojazdow do uslug pzewozowych, a zwlaszcza w ruchu migdzynarodowym.

Wyniki osiqgnigte pEez sp6lke w 2011 roku ksztaltujEsie nastqpujEco :
- ptzychody og6lem
- koszty og6lem
- zysk brutto na dzialalnosci gospodarczej

- saldo zyskow istrat nadzwyczajnych
- zysk brutto
- obowiqzkowe obciq2enia wyniku finansowego
- zysk netto

Podstawowe wska2niki pzedstawiajqsiQ nastepujEco :
-zlota regula bilansowa (pokrycie kapitalami dlugoterminowymi aktyw6w trwalych)
- wska2nik plynnosci finansowej lll stopnia
- wskaznik obrotu nale2noSciami w dniach
- wska2nik obrotu zapasamiw dniach

Kapital wlasny na 31.12.2011r. wyni6sl 4.243 tys, zl na ktory sktadaj4 sig nastgpuj4ce pozycje :
- kapital udzialowy
- kapital zapasowy
- kapital rezeruowy
- strata lat ubieglych
- zysk netto roku obrachunkowego

Na dzialalno6d inwestycyjn4w 2011 roku sp6lka pzeznaczyla 480 tys. zl.

12.660 tys, zl

12.101 tys. zl

559 tys. zl

0 tys. zl

559 tys. zl

360 tys. zl

199 tys. zl

5.645 tys. zl

91 tys, zl

15 tys, zl

1.707 tys. zt

199 tys. zl,

TBlo

o,'oz
50

1 8

AGENCJA OCHRONY GAMA Sp. z o.o,

W 2011 roku dzralalnoSc Sp6lki Agencja Ochrony Gama koncentrowala sig gt6wnie na Swiadczeniu uslug takich jak:

-ochrona mienia jednostek gospodarczych, oraz ochrona os6b,

l r
l . <
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZ]ALALNOSCI GRUPY MPITALOWEJ,.,

-konwojowanie wartoSci pienig2nych

-monitorowanie obiekt6w
-uslugi pozqdkowo- czysto6ciowe
-uslugi parkingowe

-handel detaliczny - akcesoria my5liwskie
-skup i rozbior dziczyzny.

Sp6lka w 2011 roku osiqgngla nastqpujqce wyniki ekonomiczne:
- pzychody ogolem
- koszty ogolem
- saldo zysk6w i strat nadzwycza.jnych
- zysk brutto
- podatek dochodowy
- zysk nefto

Na koniec roku 2011 Sp6lka wykazala kapitaly wlasne w wysoko6ci 4.202 tys, zl., na kt6re skladajqsig;
- kapital podstawowy

- kapital zapasowy
-pozostale kapitaly rezerwowe
- zysk z lat ubieglych
- wynik finansowy netto roku obrachunkowego

- pzychody og6lem
- koszty og6lem
- saldo zyskdw i strat nadzwyczajnych
- zysk brutto
- podatek dochodowy
- zysk netto

Na koniec roku 201 1 kapital wlasny spolki wynosil -3.199 tys. zl., na ktory skladajqsig:
- kapital udzialowy

KAPITAL Sp. z o.o.

Spolka Kapital w 2011 roku prowadzila dzialalnoSi gospodarcz4 w ograniczonym zakresie. Polegala ona na

Swiadczeniu uslug po6rednictwa ubezpieczeniowego. Zysk netto sp6tki za rok obrachunkowy 2011 zamkn4l sie kwotq

204 tys. zl. Maj4tek spolki stanowiq w gl6wnej mieze inwestycje dlugo i kr6tkoterminowe w akcje i udzialy.

Sp6lka w 2011 roku osiqgnela nastgpujqce wyniki ekonomiczne:

7 .471 lys. zl.

5.510 tys. zl.
-17 lys. zl.

1.944 tys. zl.

342tys. zl.

1.602 tys. zl.

750 tys. zl.

1.126 tys. zt,

661 tys. zl.

63 tys. zl.

1.602 tys. zl.

352 tys. zl.

53 tys. zl,

0 tys, zl.

299 tys. zl.

96 tys. zl.

203 tys. zl.

150 tys. zl.
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY MPITALOWEJ.,,

- kapital zapasowy
- kapital z aktualizacji wyceny
- strata z lat ubieglych
- strata nefto roku obrachunkowego

37 tys. zl.

261 tys. zl.

3.850 tys. zl.

203 tys. zl.

5, WAZNIEJSZE ZDARZENIA MAJACE WPI-YW NA DZIAT.ALNOSC ORAZ WYNIKI GRUPY KAPITATOWEJ

ZASTAL SA
-Pozyskanie pzez Grupg 15.000 tys. zf. kapitalu z lV emisji akcji Zastal SA.
-Objgcie 15.000.000 szt, akcji Mostostalu Wroclaw SA .
-Utwozenie rezerw w kwocie 766 tys. zl. na odszkodowania dla odwolanego w 2011 roku Zazqdu Grupy.
-Ujgcie w kosztach dzialalno6ci Grupy porozumienia z nastgpcq prawnym sp6lki Zastal Braniewo Sp. z o.o. w sprawie

niewniesionych aportdw w kwocie 131 tys. zl.
-Nabycie akcji Powszechnego Towazystt/va Inwestycyjnego SA z siedzibAw Poznaniu.

6. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITATOWEJ,

Zysk netto Grupy Kapitalowej Zastal SA pzy pzychodach og6lem na poziomie 21 mln zl. wyni6st 273 tys. zl. Pzychody

ze sprzeda|y za rok 201 1 s4 o 40lo ni2sze od pzychod6w ze spzeda2y roku popzedniego. WartoSciowo pzychody ze

spzeda2y spadly o 722 tys. zl. w stosunku do roku 2010. W roku obrachunkowym Grupa funkcjonowala bez segmentu

produkcyjnego, kt6rego dzialalno66 zakoiczono w tzecim kwartale 2010 roku, Na dzialalno6ci operacyjnej wszystkie

segmenty, w kt6rych funkcjonuje Grupa odnotowaly stratg. Rok sprawozdawczy byl dla segmentu najmu rokrem

zwiqkszonych kosztow zwiazanych z reorganizacjq tej dziatalnosci, jednocze6nie znacznie ten segment obciq2yly

rezerwy dotyczqce koszt6w odpraw Zazqdu Grupy odwolanego w 2011 roku. Natomiast znaczqcy wplyw na

dzialalno6c segmentu transportu oraz seruisu samochod6w cig2arowych zwlaszcza w pierwszej polowie minionego

roku miala sytuacja na rynku pzewoz6w miedzynarodowych, gdzie duza konkurencja pomigdzy pzewo2nikami nie

pozwalala na podnoszenie stawek za frachty pomimo rosn4cych cen paliw ioplat autostradowych. JednoczeSnie

pzewo2nicy staral4c sig ograniczyi koszty dzialalno6ci starali sig wykonywad czg56 napraw wlasnymi silami, co odbilo

sig na dzialalnosci serwisu. W konsekwencji podobnie jak w latach popzednich nie udalo sig w pelni wykozystac

potencjalu jaki niesie nowowybudowana stacja seMisowa samochod6w ciq2arowych,

Zasadniczy wplyw na ni2sze koszty dziatalno6ci operacyjnej Grupy w 2011 roku w stosunku do roku popzedniego

mialo zapzestanie dzialalno6ci polegajqcej na produkcji konstrukcji stalowych, zwlaszcza widoczne jest to w pozycji

zu2ycie material6w ienergii oraz koszty wynagrodzei. Spadek koszt6w dzialalno6ci operacyjnej siggajqcy 6% w

stosunku do roku popzedniego umo2liwil poprawq wyniku na dzialalnosci operacyjnej pomimo spadku wielkosci

spzeda2y Grupy w 2011 roku.
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAULNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ..,

Struktura koszt6w rodzajowych Grupy Kapitalowej Zastal SA w ujqciu wartoiciowym i procentowym

w latach 2010 - 201 1 (w tys. zl,)

Lp. Koszty 2011 Yo 2010 Yo

I Amortyzacja 2.042 10,5 2.118 10,2

2. Zu2ycie material6w i energii 4.980 25,6 6.038 28,9

3. Uslugi obce 3.7't8 1 0 1 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 spzedanych towar6w i

material6w

510 2,5 547 2,6

Og6lem 19.489 100 20.863 100

Pozostale pzychody operacyjne Grupy w 2011 roku sq nizsze w stosunku do roku popzedniego o kwotQ prawie 200

tys. zl., jednakze w pzychodach roku 2011 nie ma juz pozycji odszkodowai z tytulu udzielonych poreczefr, kt6ra to w

2010 roku wyniosla aZ 300 tys.zt.

Pozostale koszty operacyjne wzrosly o 257 lys. zl. w stosunku do roku 2010, gl6wnie za sprawq straty poniesionej na

spzedazy niefinansowych aktywow trwalych. W roku 2011 Grupa z po5r6d maj4tku trwalego spzedala 6wie

nieruchomoSci oraz kilka Srodk6w transportu,

Zdecydowany wplyw na wynik finansowy Grupy osiqgnigty w roku sprawozdawczym mialy pzychody finansowe, kt6re

wzrosly w stosunku do roku popzedniego o kwotg 1.927 tys. zl., gl6wnie za spraw4 pzeszacowania na koniec roku

obrotowego do cen rynkowych kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych pozyskanych pzez segment serwisu oraz

transp0nu.

Koszty finansowe Grupy. pozostaly praktycznie na poziomie roku popzedniego i podobnie jak w latach popzednich

najwigksze pozycje koszt6w finansowych stanowily odsetki od leasing6w oraz udzielonego Grupie dlugoterminowego

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 roku 2011 wartoic maj4tku trwalego Grupy Kapitalowej zmniejszyla siq pzeszlo o 90/o w stosunku do roku

poprz edniego.
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY XAPITALOWFJ..,

Wedlug stanu na dzieh 31.12.2011 r. majqtek trualy zamknql sig kwot4 88,7 mln zl.

W ramach majEtku trualego dominujqca czgSc ptzypada na Eeczowy majqtek tnvaty ( 98 %), kt6ry na koniec 2011 roku

wyni6sl 86,9 mln zl. Jest to mnjej ni2 na koniec 2010r. o kwote 2,9 mln zl.

W roku 201 1 Grupa nre pzeznaczala znaczqcych Srodk6w finansowych na naklady inwestycyjne.

Drugq co do wielkosci pozycje majqtku trwalego stanowiq inwestycje dlugoterminowe, na kt6re skladajq siq w

pzewa2alqcq czg5ci udzialy w jednostkach stowazyszonych wyceniane metodq praw wlasnosci. Znaczne

zmniejszenie tej pozycji wi42e sig ze spadkiem kapital6w jednostek stowazyszonych. Kapitaly wlasne jednostek

stowazyszonych zmniejszyty sig na koniec 2011 roku o kwotg 16,8 mln zl, glownie w zwi4zku z pzeszacowaniem na

31 grudnia 201 1 roku akcji bedqcych w posiadaniu jednostek jak rownie2 spzeda2q posiadanych akcji.

W 2011 roku zmianie ulegl procent posiadanego kapitalu zakladowego paez Grupp w sp6lce stowazyszonej Agencja

Ochrony Gama Sp, z o.o. W wyniku nie objqcia pzez Grupq podwy2szenia kapitalu zakladowego w spolce Gama

udzial kapitalu posiadanego pzez Grupq w kapitale sp6tki spadl z 40% do 2770 kapitalu zakladowego.

W 2011 podmiot stowazyszony Agencja Ochrony Gama splacil Grupie 139 tys. zl. po2yczki jakiej crupa udzielila w

2007 roku.

Inne znaczqce pozycje w aktywach trwalych to aktywa z tytulu podatku odroczonego oraz nale2noSci dlugoterminowe.

Nale2no6ci dlugoterminowe powstaly w zwiqzku ze spzeda2q w 2010 roku nieruchomo5ci sp6lce stowazyszonel,

umowa spzedazy pzewiduje zaplat? w 59 miesiqcznych oprocentowanych ratach. oprocentowanie ustalono na
poziomie WIBOR 3 M plus mar2a 2% w skali roku.

Pozycje nieruchomo6ci inwestycyjne w kwocie 31 tys. zl. stanowi dzialka rolna polo2na w bezpo6rednim sqsiedztwie

odbudowywanej autostrady pzy granicy z obwodem kaliningradzkim.

Struktura majqtku trualego Grupy Kapitalowej Zastal S.A.

w latach 2010 - 201 1 ( w tys. zl,)

Lp. Wyszczeg6lnienie 2011 r. Yo 2010 r. Yo

1 Wartosci niematerialne i orawne 25 0,0 41 0,0

2. Rzeczow aktwa tMale 86 932 98,0 89 853 9 1 , 8

3 . NaleZnoSci dlugoterminowe 155 0,2 225 0,2

Inwestycje dlugoterminowe 1217 1,4 7 213 7 E

5. Podatek odroczony 368 0,4 478 0,5

6. Dlugoterminowe rozliczenia okresowe 47 0,0

RAZEM 88 697 100 97 857 100
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ...

W roku obrotowym Grupa nie ponosila znaczqcych naklad6w inwestycyjnych na zeczowe aktywa tMale.

Majatek Obrotowy.

Struktura najwazniejszych pozycji majqtku obrotowego Grupy Kapitalowej Zastal S,A

. w latach 2010-2011 ( w tys. zl)

Lp. Wyszczeg6lnienie 2011r. o/o 2010 r. %

Zapasy 472 2,0 831 14,0

2. Nale2noSci kr6tkoterminowe 3.363 14,1 2549 43,0

3. Inwestycje kr6tkoterminowe 19 825 82,9 2267 ? 4 2

4 , Kr6tkoterminowe rozliczenia

mredzyokresowe

240 1,0 277 4,7

RAZEM 23 900 100 5 924 100

MajEtek obrotowy Grupy wg stanu na koniec 2011 roku byl czterokrotnie wiqkszy ni2 na koniec roku popzedniego.

Wplyw na lak znaczny wzrost majqtku obrotowego Grupy mialo nabycie w roku sprawozdawczym akcji dw6ch

podmiot6w tj. akcji Mostostalu Wroclaw SA oraz Powszechnego Towazystwa Inwestycyjnego SA, kt6re zostaly

zakwalifikowane jako inwestycje krotkoterminowe. Jednoczesnie Grupa udzielila dwoch po2yczek kr6tkoterminowych

podmiotom powiqzanym tj. spolce Kapital oraz firmie DBS. Spolka Kapitat zaciqgngla po2yczke w kwocie 'l mln zl. z

terminem splaty 21 lipca 2012 roku, oprocentowan4 w skali roku WIBOR 3M plus 5,3%, firma DBS zaciqgngla

po2yczke w kwocie 450 tys. zl. z terminem splaty 21 kwietnia 2012 roku ioprocentowan4w skali roku WIBOR 3M plus

6%. Nale2noSci kr6tkoterminowe to gt6wnie nale2no6ci z tytulu dostaw i uslug, znaczqcy wplyw na wzrost tej pozycji

mial pzyrost nale2no6ci z tytulu dostaw i uslug w segmencie najmu, Op62nienia w regulowaniu czynszu pnez

najwigkszego kontrahenta tego segmentu powoduje, 2e okresowa wzrastajq naleznosci z tytulu dostaw i uslug, Zmiana

bilansowa Srodk6w pienig2nych na minus wyniosla 792 tys. zl, Grupa wygenerowala z dzialalno5ci operacyjnej Srodki

pienig2ne w kwocie 1.345 tys. zl, z dzialalnoSci inwestycyjnej minus 15.608 tys.zl., pzeptywy z dzialalnoSci finansowej

wyniosly 13.471 tys. zl. Wraz ze wzrostem wielkoSci aktyw6w obrotowych zmianie ulegla struktura majEtku

obrotowego, wzr6sl udzial w struktuze inwestycji kr6tkoterminowych, kt6re stanowiq ponad 80% majqtku obrotowego.

Poprawa organlzacji obrotu materialami w segmencie seruisu pozwolila na zmniejszenie stanu zapas6w. Zdecydowanq

wigkszo5c zapas6w Grupy stanowiq czqsci zamienne jakie musi posiadai segment seMisu, Produkcje w toku

stanowiE nie zakonczone na dziei bilansowy naprawy samochodow cig2arowych.

Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe dotyczq w gl6wnej mieze odsetek oraz oplat wstepnych dotyczqcych

umow leasingowych, podatku VAT,

WIK
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSC] GRIJPY KAPITALOWEJ ..

7.2 Kapitafu Obce.

Struktura kapital6w obcych Grupy Kapitalowej Zastal S.A, pzedstawia siq nastgpuj4co:
- rezerwy na zobowiqzania
- zobowiqzania dlugoterminowe
- zobowiqzania kr6tkoterminowe
- rozliczenia miedzyokresowe

38 7o

27 Yo

19 Yo

16 o/o

W roku 2010 udzial rezerw na zobowiqzania w struktuze kapitalow obcych zwiqkszyl sie o 3% w stosunku od roku

popzedniego. Udzial zobowiqzan dlugoterminowych w stosunku do roku popzedniego spadl o 5%, natomiast

zobowiAzania kr6tkoterminowe wzrosly o 30/o, udzial rozliczeh miedzyokresowych pozostat praktycznie na nie

zmienionym poziomie.

Rezerwy na zobowiqzania

Rezerury na zobowi4zania calej Grupy Kapitalowej wyniosly 6.781 tys.zl.,pny czynT 7% tej kwoty stanowila rezewa z

tylulu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwy dlugoterminowe poza rezeMq z tytulu odroczonego podatku dochodowego wyniosly 218 tys, zl i jest to czq36

dlugoterminowa rezeMy na Swiadczenia emerytalne i podobne - zgodnie z Ukladem Zbiorowym Pracy pracownikowi

pzystuguje odprawa pienig2na w razie pzej6cia na emefiurq, Wielkosi odprawy zalezy od stazu pracy. Grupa twozy

rezeMe na ten cel, Rezerwa ta na ka2dy dzieh bilansowy jest weryfikowana.

Rezerwy kr6tkoterminowe wyniosly 1.346 tys. zl. jest to wzrost w stosunku do roku popzedniego o 760%. W roku 2011

Grupa utwozyla nowe rezenrry kr6tkoterminowe na kwotq 864 tys, zl., natomiast wykozystano rezeMy na kwotg 286

tys. zl,, pozostale pzeniesiono z dlugoterminowych 40 tys. zl. i uznano za zbqdne 37 tys. zl. Najwigkszq pozycjg nowo

utwozonych rezem bo wynoszqcqaZ 766 tys, zl. stanowily rezerwy na odszkodowanie dla odwolanej Prezes Zastal SA

w 2011 roku. Ogolem rezerwy kr6tkoterminowe na odszkodowania dla odwolanych czlonk6w Zazqdu w 2011 roku

wynoszE na dziefr 31 grudnia 201 1 roku 1 .154 tys. zt,

Zobowi4zania dlugoterminowe.

Zobowi4ania dlugoterminowe dotyczqce zawartych umow leasingowych oraz zaciqgnigtych kredyt6w na dzielt

31.12.2011 r. wyniosly 4,847 tys. zl, i byly mniejsze w stosunku do roku popzedniego o 1570. W roku obrotowym Grupa

nie zawarla jednq um6w leasingowych oraz nie zaciqgala 2adnych kredytow,

Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe stanowi otzymana w 2009 roku dotacja z Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na dofinansowanie budowy serwisu samochod6w cig2arowych.

/(^ ,t"l-
Z A S T A L  S A

1 l



SPRAWOZDANlE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAP\TALOWEJ.,.

Zobowiqzan ia kr6tkotermi nowe.
Zobowiqzania kr6tkoterminowe poza rezerwami i rozliczeniami migdzyokresowymi Grupy na koniec 2010 roku wyniosly

3.311 tys. zl. Zobowiqzania kr6tkoterminowe w stosunku do roku 2010 zwigkszyty sie o kwote 421 tys. zl. Glownie za

sprawq wzrostu zobowiazah z tytulu dostaw i uslug gl6wnie w segmencie serwisu i transportu, zobowiqzah z tytulu

podatk6w i cel oraz pozostalych zobowiqzah. W struktuze zobowiqzah z roku na rok obni2a siq udzial zobowiqzai z

tytulu leasing6w oraz kredyt6w. Grupa w pzewa2ajqcej czgsci finansowanie dzialalnosci opiera na Srodkach wlasnych,

Struktura zobowiqzai kr6tkoterminowych Grupy Kapitalowej Zastal S.A.
w latach 2 0 1 1 ( w t v s . z l

Lp. Wyszczeg6lnienie 2011 r. Yo 2010 r. Yo

Z tytulu dostaw i uslug 1.606 48,5 1.294 44,8

2. Kredyty i po2yczki 446 13,5 514 17 ,8

3. Z tytulu podatkow, cel 360 10,9 298 10,3

n Z tytulu wynagrodzelr 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

RAZEM 3.311 100 2.890 100

2010-

Zobowiqzania Grupy Kapitalowej Zastal S.A. z tytulu kredyt6w bankowych i poiyczek.

Wedlug stanu na 31.12.2011r. Grupa posiadala jeden kredyty inwestycyjny na lqcznq kwote 5.206 tys. zl, ktory

wykotzystano w 2008 roku na budowe nowego seMisu samochod6w ciezarowych.

W roku obrachunkowym Grupa dokonala calkowitej splaty kredytu zaciqgnigtego w 2006 roku pzez segment najmu.

Lqcznie w roku obrachunkowych Grupa sptacita 515 tys, zl. rat kapitalowych od zaciqgnietych kredyt6w oraz 376 tys. zl.

Kredytu udzielony w 2008 roku Grupie na budowg serwisu samochodowego jest na 15 lat, ostatnia rata zostanie

zaplacona 31 sierpnia 2023 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus mar2a 2,500/0. Zabezpieczenie

kredytu stanowi hipoteka zwykla w kwocie 7.360 tys. zl. oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 3,680 tys. zl. ustanowiona na

nieruchomo6ci potozonej w Nowej Soli. Dodatkowo kredyt zostal zabezpieczony hipotekq zwykl4 na kwotg 3.300 tys. zl.

oraz hipotekq kaucyjn4do kwoty 1.700 tys. zt. na nieruchomoSci polozonej w Zielonej G6ze.

7.3. Kapital wlasnv Grupv Kapitalowei Zastal SA

Kapitaly wlasne stanowi4 84 0/o pasywdw bilansu Grupy Kapitalowej. Udzial kapital6w wlasnych w struktuze pasywow

w roku 2011 wzrosl o 1 % w stosunku do roku popzedniego. W roku 2011 podmiot dominuj4cy w Grupie wyemitowal
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ, .

10 mln szt akcji o nominale 1 zl ka2da. Akcje zostaly w calosci objete pzez inwestora finansowego za kwote 15 mln zl.,
tym samym kapital akcyjny podmiotu dominujqcego wzrosl do kwoty 30.500 tys. zl. Jednoczesnie w zwrqzxu ze
spzeda2qpnez podmiot stowazyszony akcji bqdqcych w jego posiadaniu, ktorych aktualizacjq odnoszono na kapital
oraz korekte udzialow w jednostce stowazyszonej konsolidowanej metodE praw wlasno6ci, kaprtal rezenrrrowy z
przeszacowania inwestycji zmniejszyl siq w roku 2011 o kwotg 7,389 tys. zl. . W roku obrachunkowym Grupa nie
dokonywala pzeszacowania posiadanych teren6w, uznano 2e ceny gruntow do jakich przeszacowano tereny w 2009
roku pozostajE aktualne.

Struktura kapital6w wlasnych Grupy wg. stanu na 31.12.201 1 r. pzedstawia sje nastepujqco:
- kapital akcyjny
- nadwyzka ze sprzeda2y akcji
- kapital rezerwowy
- zyski zatzymane
- zysk netto

30.500 tys, zl.

4.938 tys. zl.

46.939 tys.zl.

12.050 tys. zl,

273 [1s. zl.

Kapital podstawowy na koniec 2011 roku wyni6sl 30.499.539 zl., na kt6ry skladaj4sig akcje o nominale 1 zl. w ilo6ci:
- akcje lemisji 99.539 szt. o warto6ci nominalnej 99.539 zl.
- akcje ll emisji 13.123.079 szt. o wartoSci nominalnej 13.123.079 zl.
- akcje lll emisji 7.276.921 szt. o warto6ci nominalnej 7.276.921 zt.
- akcje lV emisji 10.000.000 szt. o warto6ci nominalnej 10.000.000 zl.

7.4. ZARZADZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI.

Wska2niki plynno6ci finansowej Grupy Kapitatowej Zastal S.A.

w latach 2010-201 '1

Wskainik Spos6b liczenia Poziom

r,!sl(typow

y lub

bezpieczn.

2009 r. 2010 r.

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

Plynno6ci finansowej ll stopnia
Aktywa 0br.-zapasv- kr.lerm.RMK czvnne-n.z tyt.dost.>12mcv
ZobowiAz. krotkoterminowe-zobow.z tyt.dost.i usL.>12 mcv

4,86 1,28

PlynnoSci finansowej lll stopnia
Inwestycie kr6tkoterminowe
Zobow.krolkoter.-zob.z lvl.dostaw >1 2mcy

0,1-0,2 0,59

Wskaznik handlowej zdolnosci

kredytowej
NaleznoSci z tvt. doslaw i usluo
Zobow.z tyt. dostaw i usiug

1,65

Stopieh pokrycia maj4tku
Kapltal wlas.+ rezeM.dluootem

1400/"- 116,0v" 96,40/"
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ...

tMalego kapitalem stalym Aktywa tMaie 1500/0

* przy obliczaniu wska2nik6w plynnoici w zobowiqzaniach kr6tkoterminowych uwzglQdniono rezerwy kr6tkoterminowe.

Wplyw na znaczqcy wzrost wska2nik6w plynnoSci w stosunku do roku popzedniego mialo niewEtpliwie kilkukrotne

zwigkszenie inwestycji kr6tkoterminowych Grupy zwlaszcza w pozycji akcje i udzialy, co bylo nastepstwem

dokapitalizowania podmiotu dominujEcego w Grupie. Warto66 wska2nikow opisujAcych stopieh zdolno6ci Grupy do

regulowania zobowi4zah znacznie przeftacza wartosci uznawane za bezpieczne. Na podkre6lenie zasluguje tak2e

wzrost wska2nika okreslajqcego handlowq zdolno6c kredytow4 kt6ry opisuje stosunek nalezno6ci z tytulu dostaw do

zobowiAzair z tytulu dostaw,

Wielko6c pzedstawionych wska2nik6w ptynno6ci okreSlajqcych zdolno6c Grupy do regulowania zobowiEzair Swiadczy,
2e Grupa jako cabSe nie ma problemow z terminowym regulowaniem zobowiqzaft. Problemy dotyczEce zachowania
plynnosci finansowej na wlaSciwym poziomie mogE pojawiac sie jedynie w segmencie transportu i serwisu dla kt6rych

wska2niki plynnoSci pozostajq na bardzo niskim poziomie.

Wska2niki rentowno6ci osiqgniqte paez Grupg Kapitalowq

w latach 2010 - 201 '1

Wska2nik Soos6b liczenia 2011 r. 2010 r.

ZyskownoSc spzeda2y Zvsk netto
Pzychody ze sozeda2y

1,50% -9,95%

Zyskowno6i majqtku Zvsk netto
Maiatek oqolem

0,24Y0 -1,82Y0

Zyskowno66 kapital6w
wasnycn

Zysk netto
Kapitaly wlasne

0,290/0 -2,190/o

Mar2a na spzeda2y Zysk brutto ze sozeda2y
Pzychody ze spzeda2y

19,55% 11,78Y0

Niewielki zysk netto jaki odnotowala Grupa za rok 2011 sprawil, i2 wszystkie wska2niki opisujqce zyskownosi pzybraly

dodatnre warto6ci.

Wzrost wska2nika realizowanej mazy na sprzedaZy generalnie spowodowany jest wigkszq dynamikq spadku kosztow

bezpoSrednich ani2eli pzfchod6w ze spzedazy w stosunku do roku popzedniego.

8. ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE GRUPY KAPITALOWEJ ZASTAL S.A.

Grupa Kapitalowa Zastal S.A. wedlug stanu na 31.12.2011 r. posiadala zobowi4zania warunkowe na lqcznq kwotq
3.219 tys. zl.

Zbiorczy wykazzobowi4zai warunkowych wg. stanu na dzie,h 31 .12.2011 r. pzedstawia siq nastgpujqco:

a) weksle in blanco na zecz innych jednostek:

rl t-
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ,..

- Segment transportu wystawil weksel in blanco dla Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsiebiorczo6ci do kwoty 10 tys. zl.

jako zabezpieczenie otzymanej dotacji.
- Segment najmu wystawil weksel in blanco do kwoty 6 tys. zl. na eecz Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsigbiorczosci

jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu na realizacje wdro2enia systemu zarzEdzania

jako5ciqw firmie Zastal.
-Weksel wlasny in blanco do umowy zawartel z Wojew6dztwem Lubuskim o dofinansowanie projektu budowa

autoryzowanego serwisu Man Star Trucks w Nowej Soli. Weksel stanowi zabezpieczenie zwrotu dotacji w pzypadku

nie dotzymania warunk6w jej pnyznania, kwota pzyznanej dotacji 3.1 19 tys. zl.

b) Ustanowione hiooteki:
- Ustanowiono hipotekg kaucyjn4 do kwoty 3,680 tys, zt. na nieruchomo6ci polo2onej w Nowej Soli. Hipotekg

ustanowiono na zecz Banku DnB Nord S.A. z siedzibq w Warszawie jako zabezpieczenie zaplaty odsetek od kredytu

inwestycyjnego na okres 15 lat. Dodatkowym zabezpieczeniem zap.laty odsetek jest ustanowiona hipoteka kaucyjna do

kwoty 1,700 tys, zl. na nieruchomo6ci polo2onej w Zielonej G6ze.

Zobowiqzania zabezpieczone na majqtku Grupy Kapitalowej Zastal SA.

a) weksle;
-weksel In blanco wystawiony pE ez segment transportu dla dostawcy paliwa do kwoty 150 tys. zl.
-weksle In blanco stanowiqce zabezpieczenie um6w leasingowych zawartych pzez Grupg, Wielko66 zobowiqzar't

leasingowych Grupy na dzieh bilansowy wynosi 603 tys. zl.

b) hipoteki:
- ustanowione hipoteki do kwoty 10.660 tys. zl na zecz Banku DnB Nord SA stanowiqce zab ezpieczenie zaplaly pzlz

Grupg rat kapitalowych kredytu. Wielko5d zobowiqzai kredytowych Grupy na dziei bilansowy wynosi 5.206 tys, zl.
- ustanowiona hipoteka do kwoty 500 tys. zl na zecz Man Truck & Bus Polska na zabezpieczenie zobowiEzah z Mulu
dostaw czeSci zamiennvch.
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAULNOSCI GRUPY MPITALOWEJ,..

9, NAKI.ADY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPE KAPITATOWA ZASTAL S,A, W 2011 ROKU I
PLANOWANE WYDATKI W ROKU 2012.

w rys. zr.
Lp, WYSZCZEGOLNINIE REALIZACJA PLAN

2011 t. 2012 r.

WartoSci niematenalne i prawne, w tym:

1 Prog ramy komputerowe, licencje

il. Srodki tMale w tym:

1 Modernizacia budvnkow i obiekt6w

2. Maszyny produkcyjne dla Zakladu Konstrukcji
StalowYch

3. Komputery, sieci komputerowe 35

i Uzqdzenia segment serwisu 30

5, UzEdzenia segment najmu 45

6. Raty leasingowe 578 516

RAZEM 688 516

Najwigksze naktady inwestycyjne w 2011 roku Grupa poniosla na obslugg um6w leasingowych, drug4 najwiekFzE

pozycja poniesionych nakladdw inwestycyjnych byla modernizacja uzqdzeh segmentu najmu oraz spzqt komputerowy

diagnostyczny w segmencie seMisu samochod6w cie2arowych.

Plany inwestycyjne na moment spozqdzania sprawozdah finansowych pzewidywaly poza obslugq um6w leasingowych

niewielkie naklady na modemizacjq budynkow iobiektow w segmencie najmu.

I(). AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Grupa Kapitalowa Zastal SA w roku obrachunkowym 2011 odnotowala dodatni skonsolidowany wynik finansowy

netto w kwocie 273 Iys. il. Pomimo mniejszych pzychoddw Grupy ze spzedaZy produktdw oraz materialow i towar6w

w stosunku do roku popzedniego, uzyskany wynik na dzialalnosci operacyjnej jest lepszy anizeli wynik roku 2010. Nie

mniej w dalszym ciqgu jest to strata znacznie pnekraczajqca 1 mln zl. Wynik na dzialalno6ci finansowej oraz udzial w

zysku jednostki stowazyszonej pozwolily pokryi strate jakEGrupa wygenerowala na dzialalno6ci operacyjnej,

Generalnie wszystkie segmenty dzialalnoSci Grupy w roku 2011 odnotowaly strate na dzialalnosci operacyjnej,
jednak2e strata powstala na dzialalnoici operacyjnej segmentu najmu miala charakter incydentalny, koszty dzialalno6ci

operacyjnej tego segmentu zostaly obci42one pozycjami o charakteze jednorazowym takimi jak rezerwy na
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ...

odszkodowanie dla odwolanego czlonka Zazqdu w kwietniu 2011 w kwocie 766 tys, zl,, czy odszkodowaniem w kwocie

131 tys. zt, dla nastqpc6w prawnych sp6iki Zastal Braniewo Sp. z o.o. za nie wniesione aporty w 2003 roku

Nieco gozej wyglqda sytuacja w segmentach serwisu samochod6w ciq2arowych oraz transportu, kt6re kolejny rok z

zQdu wygenerowaly strate na dzialalnoSci operacyjnej. W segmencie transportu po niewielkim o2ywieniu na rynku
pzewozow migdzynarodowych w I kwartale 2011 roku, ponownie mo2na zaobserwowac sytuac.jg takq jaka miala

miejsce w 2010 roku, czyli spadajqca ilo6c fracht6w, zaostzajqca siq konkurencja cenowa , rosnqce koszty dzialalno6ci

operacyjnej, Ponadto w segmencie transportu konieczna staje sie wymiana czesci taboru samochodowego, kt6rego

zuzycie techniczne w niekt6rych pzypadkach jest znacznie zaawansowane, Prowadzenie dzialalnoSci pzewozow

miqdzynarodowych samochodami starszymi, ktore nje spetniaja norm EURO 5 powoduje obci42enie dodatkowymi

kosztami, Z tego te2 wzglgdu niezbqdne stajqsig inwestycje w tym segmencie w odnowienie parku samochodowego.

Na dziatalno6c segmentu seruisu samochod6w ciq2arowych niekozystnie wplynql I kwartal 2011 roku, kiedy to

trudnoSci za zapewnieniem finansowania segmentu na wlasciwym poziomie powodowaly op62nienia w realizacji

pzyjetych zlecei napraw samochod6w. Brak plynno6ci dostaw czg6ci do realizowanych zleceh powodowalo

op62nienia, kt6re byly trudne do zaakceptowania pzez wigkszoSd klient6w. Poprawa plynnoSci dostaw czqSci do

segmentu seMisu pozwoli na odbudowe zaufania klient6w oraz pzyciqgnigcie nowych. Jednoczesnie poprawa nadzoru

nad gospodarkq magazynowq segmentu serwisu pozwolila na znaczne redukcje zapas6w czq6ci nie rotujqcych.

W segmencie seruisu i transportu zostaly opracowane szczegolowe plany redukcji koszt6w oraz zwigkszenia

spzeda2y, kt6re Zazqd Grupy jest zdeterminowany wprowadzii w 2ycie.

W perspektywie najbli2szego roku obrachunkowego ciqgly wzrost cen paliw odbije sig niekozystnie na pzewozach co

bgdzie mialo wplyw na wyniki finansowe segmentu transportu. Segment transportu oraz serurisu obciq2ajq tdk2e

znaczne koszty finansowe dotyczqce zaciqgnietego kredytu inwestycyjnego oraz realizowanych umow leasingowych. W

perspektywie najblizszego roku najprawdopodobniej wzrosnq obciq2enia finansowe segmentu transportu, rozwazane

jest zawarcie nowych umow leasingowych celem pozyskania zestaw6w samochodowych z Euro 5.

Jednocze5nie prowadzone s4 wewnqtz Grupy prace zwiqzane z rozpoczgciem produkcji na czg6ci maj4tku segmentu

najmu. W pieruszym stadium rczwoju dzialalno5ci produkcyjnej, produkcja dotyczylaby element6w wagon6w

towarowych, docelowo rozwazana jest produkcja calych wagon6w.

W zale2nosci od tempa rozwoju dzialalnosci produkcyjnej bedzie roslo zaanga2owanre kapital6w obcych w dzialalnos6

Grupy kapitalowej. Pzewiduje sie, 2e w pieruszej fazie rozwoj dzialalnoSci produkcyjnej bgdzie finansowany ze

Srodk6w wlasnych.

Zawarte porozumienie w lutym br. z najwiekszym kontrahentem segmentu najmu pozwala zaklada6, 2e w perspektywie

najblizszego roku dzialalnoSd segmentu najmu bgdzie nie zakfocona, a pzychody bqd4 co najmniej na poziomie roku

2011.

W roku 2012 Grupa na splate rat kapitalowych od kredytu pzeznaczy 446 tys. zl. na odsetki 327 lys. zl., na

kontynuowanie umow leasingowych Grupa pzeznaczy 516 tys. zl. Saldo Srodkow pienig2nych w pzypadku
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SPPAWOZDAN IE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ,,.

niekonystnego rozstzygniecia sporu dotyczqcego wysoko6ci odszkodowah pomiedzy sp6lkq dominujEcq a czlonkami
Zaz4du odwolanymi w 2011 roku zmniejszy siq o kwotg 900 tys. zl.

W peBpektywie najbli2szego roku pewnemu obni2eniu ulegnq wska2nlki opisujEce plynnoSi finansowq Grupy,
jednakze w dalszym ciqgu bgd4 pozostawaly na bardzo wysokim poziomie.

W ocenie Zazqdu Grupy obecna sytuacja {inansowa Grupy nie stanowi zagro2enia dla jej bie2Ecego funkcjonowania
jak iw perspektywie kolejnego roku obrotowego.

11. CZYNNIKI RYZYKA IZAGROZENIA,

Dzialalno56 segmentu najmu jest dzialalnoSciq rentown4 jednak2e w znacznej czq6ci oparta na paychodach od
jednego du2ego kontrahenta. Koncentracja ryzyka zwiqzanego z szybkE mo2liwo6ci4 utraty znacznej czesci ptzychodu
powoduje, 2e w paypadku wypowiedzenia umowy, ktdra w chwili obecnej posiada trzy miesigczny okres
wypowiedzenia segment mo2e mie6 trudno6ci z pe.lnym zagospodarowaniem zwolnionych nieruchomoSci.
Brak szybkiego zagospodarowania zwalnianych powiezchni spowoduje, i2 nie bgdzie mo2liwe pokrycie stalych koszt6w
funkcjonowania segmentu. Du2y udzial jednego kontrahenta w struktuze spzeda2y segmentu wplywa tak2e na
koncentracjq ryzyka kredytowego, opo2nienia w regulowaniu zobowi4zalr pzez najwigkszego najemcg powodujq
powstawanie okresowo znacznych sald nale2no6ci.

Elementem w pewnym stopniu ograniczajqcym te ryzyka mo2e byd dywersyfikacja pzychodow ze spzeda2y, na co
mo2e wplynqc rozpoczgcie i rozwijanie dzialalnoSci produkcyjnej,

Dzialalnoii segmentu hansportu jest bardzo wra2liwa na ceny paliw. Wzrost cen paliw powoduje zwiqkszenie koszt6w
dzialalno6ci, kt6re nie zawsze mozna pzeniesi na ceng oferowanq za pzewo2one frachty, Duza konkurencja na ry'nku
transportowym powoduje, 2e ceny zalrachtczgsto pozostajq na niezmienionym poziomie mimo wzrostu ceny paliw.

Dodatkowo obostzenia dotyczqce emisji spalin powoduj4 2e tabor wykozystywany obecnie pzez segment transportu
narazony jest na dodatkowe koszty zwiqzane z niespelnieniem rygorystycznych norm emisji spalin dla pojazd6w

ciezarowych, szczeg6lnie silnie jest to odczuwalne w transporcie miedzynarodowym. Z tego wzglgdu w niedlugim
czasie konieczna bgdzie czqSciowa wymiana taboru samochodowego na nowy.

Kolejnym ryzykiem jakie. dochodzi w dzialalno6ci segmentu transportowego oraz senrrisowego jest ryzyko stopy
procentowej, Posiadanie kredytu pEez segment senvisu na poziomie pzekraczajqcym 5 mln zl., powoduje 2e ka2da
zmiana stawki bazowej w 9619, na ktorej oparte jest oprocentowanie kredytu bqdzie powodowad powstawanie

wigkszych koszt6w obslugi zadlu2enia. Segment transportu posiada umowy leastngowe, ktorych oprocentowanie oparte
jest o zmiennE stope procentow4 jednak2e wielkoSi zobowiqzah z tytulu leasing6w jest stosunkowo niewielka i tym
samym wfiw zmiany oprocentowania umow pozostaje r6wniez nieznaczny na koszty dzialalno6ci segmentu,
Ograniczona rentowno6d pzewoz6w samochodowych oraz du2e koszty obslugi zadlu2enia segmentu serwisu mo2e
spowodowai, i2 bgdzie trudno osiqgnqd dodatni wynik na dzialalno5ci jednego jak i drugiego segmentu. Z tego
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wzgledu jedynym mo2liwym sposobem na poprawe rentownoSci w obu segmentach jest jak najszybsze wdro2enie

dzialan majEcych na celu racjonalizacje koszt6w dzialalnosci oraz zwiekszania spzeda2y.

12. SYSTEMY KONTROLI IZARZADZANIA RYZYKIEM PRZY SPORZADZANIU SPMWOZDANIA

SKONSOLIDOWANEGO.

Stosowane w spolkach Grupy Kapitalowej systemy kontroli wewngtznej w odniesieniu do procesu spozqdzania

sprawozdai finansowych zapewniaj4 kompletno6c ujqcia wszystkich skladnikow objgtych sprawozdaniem, zetelnosc

zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowoSc spoz4dzenia sprawozdah linansowych. Celem systemow

kontroli wewngtanej (funkcjonalnej) stosowanych w spolce dominujqcej izale2nej poza zapewnieniem kompletnoscr i

zetelnoSci skladnik6w objgtych sprawozdaniem jest takze, wspieranie proces6w decyzyjnych oraz zapewnienie

zgodno6ci dzialah podmiot6w z obowiqzujqcymi pzepisami prawa. Aktami okre6lajqcymi 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,
- karty obowiqzkow, uprawnieh i odpowiedzialnosci,
- polityka rachunkowo6ci.

Pzyjgte do stosowania pzez podmioty systemy kontroli wewngtznej zapewniajq tak2e ujawnienie rezeru jak r6wniez

faktow niegospodarnosci. Systemy zapewniajq ustalenie pzyczyn nieprawidlowosci jak i os6b za nie odpowiedzialnych
wskazujqc jednoczeSnie sposoby i 6rodki umo2liwiajqce usuniecie tych nreprawidlowo6ci, Identyfikacjq i oceng ryzyka, a
takZe zazqdzanie ryzykiem dokonujq poszczeg6lne komorki i jednostki organizacyjne podmiotow, ktorych dzialalnoSd
jest narazona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w spos6b ciqgly i nadzorowany Wzez kierownik6w
poszczeg6lnych kom6rek i jednosten,

Dzialania prowadzEce do spozqdzania sprawozdai finansowych w sp6lkach sq takze poddawane kontroli
funkcjonalnej w zakresie uzgodnieh rachunkowych i zetelno6ci informacyjnej, bezposrednio paez osoby
odpowiedzialne za spoz4dzenie sprawozdai.
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY MPITALOWEJ.,,

13, t-AD KORPORACYJNY W GRUPIE KAPITATOWEJ ZASTAL SA.

l.Spolka podlega zbiorowi zasad ladu korporacyjnego okreSlonego w zalqczniku nr 201128712011 Rady Gieldy z dnia

19 pa2dziernika2l11 roku ,,Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na GPW. Tekst zbioru zasad dostepny jest na stronach

internetowych spolki w sekcji relacji inwestorskich, zakladka tad korporacyjny.

2. Wskazanie zasad ladu korporacy.lnego, kt6re nie byly pzez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie byly

okolicznoSci i ptzyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki spos6b spolka zamieza usunq6 ewentualne skutki

nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamieza podjqc, by zmniejszy6 ryzyko nie zastosowania danej zasady w

pzyszloSci.

l. Rekomendacje dotyczqce dobrych praktyk spolek gieldowych

Spolka powinna prowadzii ptzdltzystq i
efektywnq politykq informacyjn4 zar6wno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak iz
uzyciem nowoczesnych technologii oraz

zapewniajacych szybko56, bezpieczeistwo oraz
efektywny dostQp do informacji.
Korzystajqc w jak najszerszym stopniu z tych
metod, Sp6lka powinna w szczeg6lnoSci:
- prowadzid swo.jq stronq internetowa o zakresie i
sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym
serwisie relacji inwestorskich, dostQpnym pod
adresem : http://naszmodel.gpw.pl/;
- zapewnii odpowiednia komunikacjQ z
inwestorami i analitykami, vvykorzystujqc w tym
celu r6wniez nowoczesne metody komunikacji
internetowej;
- umo2liwiad transmitowanie obrad walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrowac przebieg obrad iupubliczniad go na
swojej stronie internetowej.

Rekomendacja ta nie jest realizowana
w pelnym zakresie, gdyz Sp6lka nie
rejestruje przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, a tym samym nie
upublicznia takiego nagrania na stronie
internetowej. Dotychczas obrady walnego
zgromadzenia nie byly r6wniez
transmitowane.
Zastal SA planuje zamieszczae rclaqe
audio/video na swojej stronie
internetowej, ale nastari to w dluzszym
oKresre czasowym.

ff. Dobre praktyki realizowane przez zarzqdy sp6lek gieldowych

Sp6lka zapewnia funkc.ionowanie swojej strony
internetowej w jQzyku angielskim, przynajmniej
w zakresie wskazanym w czqSci ll. pkt 1.

Emitent jest malq Spotk4 kt6ra aktualnie
prowadzi dzialalnoS6 tylko na rynku
krajowym. Prowadzenie strony
internetowej w jQzyku angielskim wiqze
siQ natomiast z wysokimi kosztami
ttumaczen, alaszcza komunikat6w
okresowych, kt6re sa bardzo obszerne.
W ostatnim okresie strona internetowa
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dodano idopasowano do wymagah dzial
relacji inwestorskich. Dodano takze w
skr6conej formie podslawowe informacje
o Sp6lce w jqzyku niemieckim. W celu
rownego traktowania inwestor6w
krajowych i zagranicznych, Zastal SA
docelowo doda wersjQ angielskA
korporacyjnej strony internetowej, ale
nastEpr to w dluzszym okresie czasowym.

3. Opis sposobu dzialania walnego zgromadzenia ijego zasadniczych uprawnieh oraz praw akcjonariuszy isposobu ich

wykonywania.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa sie zgodnie z pzyjetym regulaminem walnych zgromadzeh. Tre6c

regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA znajduje sig na stronach spolki ; www,zastal,pl

4. Sklad osobowy i zasady dzialania org an6w zazqdzajqcych i nadzorczych spolki oraz ich komitet6w;

W Sp6lce funkcje zazqdzajqce pelni 2-osobowy Zazqd w skladzie:
- Prezes Zarzqdu,
- Czlonek ZazEdu.

Prezesem ZaEEdu Zastal SA do dnia 01 kwietnia 201 1 roku byla Pani Jadwiga Pzyszczypkowska, Z dniem 01 kwietnia

2011 roku na stanowisko Prezesa Zazqdu Zastal SA zostal powolany Pan Leslaw Hnat, a na Czlonka Tanqdu

powolano Pana Wojciech Skibe.

Zazqd dziala w oparciu o Statut Sp6lki Akcyjnej Zastal, Regulamin 0rganizacyjny Sp6lki oraz Regulamin Zazqdu.

Tre6i Regulaminu Zaz4du znajduje sie na stronach internetowych sp6lki ;www.zastal.pl

W sklad Rady Nadzorczel w 2011 roku wchodzili:

Do dnia 07 stycznia 201 1r

Jan Olszewski - PzewodniczEcy Rady Nadzorczej,
Janusz Kruchlik - Wicepzewodniczqcy RN,
El2bieta Apostoluk - Sekretaz RN oraz czlonek Komitetu Audyt-,
Bernard Ziaja - Czlonek RN i Komitetu Wynagrodzen,
Andzej Hrywna - Czlonek RN i Komitetu Wynagrodzei.

Od dnia 07 stycznia 2011 roku do dnia 02marca2011r.

Mariusz Staszak
Pawel Sobk6w
Janusz Kruchlik
Janusz Luczyiski
Damian Olszewski

W zwiqzku z rezygnacjq w 20 stycznia 201'1 roku Pana Pawla Sobkowa z prac w Radzie Nadzorczej, rada nie podjgla
swoich zada6.
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0d dnia 02 marca 2011 roku do 30 czenrrca 2011 roku:

Monika Halupczak - PzewodniczEca Rady Nadzorczej,
Mariusz Staszak - Zastepca Pzewodniczqcej Rady Nadzorczej,
Pawel Sobk6w - Sekretarz Rady Nadzorczej,
Janusz Kruchlik - Czlonek Rady Nadzorczej,
Damian Olszewski - Czlonek Rady Nadzorczej,
Jan Olszewski - Czlonek Rady Nadzorczej,
Pawel Kozeniewski - Czlonek Rady Nadzorczej,
Piotr Karmelita - Czlonek Radv Nadzorczei.

Od dnia 30 czerwca 2011 roku :

Monika Halupczak - Pzewodniczqca Rady Nadzorczej,
Mariusz Staszak - Zastepca Pzewodniczqcej Rady Nadzorczej,
Pawel Sobk6w - Sekretaz Rady Nadzorczej,
Jan Olszewski - Czlonek Rady Nadzorczej,
Tomasz Pietryk - Czlonek Rady Nadzorczej,
Bla2ej Wasielewski - Czlonek Rady Nadzorczej,
Kazimiez Frqtczak - Czlonek Rady Nadzorczej,
Andzej Kloc - Czlonek Rady Nadzorczej.

Z dniem 30 listopada 2011 roku z dalszych prac w Radzie Nadzorczej Zastal SA zrezygnowal Pan Mariusz Staszak.

Szczegolowe zasady pracy Rady Nadzorczej okreslaja: Regulamin Rady Nadzorczej Zastal SA. Tre6c regulaminu

zamieszczona na stronie intemetowej spolki ; www.zastal,pl

5, Opis podstawowych cech stosowanych w spdlce system6w kontroli wewnetzndl i zazqdzania ryzykiem w
odniesieniu do procesu spozqdzania sprawozdai fi nansowych.

Stosowane w sp6lce systemy kontroli wewngtznej w odniesieniu do procesu spozqdzania sprawozdai finansowych

zapewniajE kompletno6i ujecia wszystkich skladnik6w objqtych sprawozdaniem, zetelno66 zawartych w sprawozdaniu
informacji oraz terminowo66 spozqdzenia sprawozdaf finansowych, Celem systemow kontroli wewngtznej
(funkcjonalnej) stosowanych w sp6lce poza zapewnieniem kompletno6ci i zetelnosci skladnik6w objqtych
sprawozdaniem jest tak2e, wspieranie proces6w decyzyjnych oraz zapewnienie zgodnoSci dziatari sp6lki z
obowiEzujEcymi pzepisami prawa. Aktami okre6lajqcymi spos6b funkcjonowania oraz zakres dzialania system6w
kontroli w spolce s4
- regulamin kontroli wewngtznej,
- regulamin organizacyjny,
- dokumentacja Systemu Zarzqdzania JakoSciq wg normy ISO 9001:2000,
- instrukcje, zarz4dzenia i procedury wewnettzne,
- unormowania w zakresie odpowiedzialnoici materialnej,
- regulamin pracy,

- instrukcja inwentaryzacyjna,
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SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAULNOSCI GRUPY MH IALOWEJ...

- instrukcja spozqdzania iobiegu dowodow ksiggowych,
- instrukcje gospodarki kasowej,
- karty obowi4zkow, uprawnieh i odpowiedzialnoSci,
- polityka rachunkowosci.

Pzyjgte do stosowania pzez sp6lk? systemy kontroli wewnqtznej zapewniajE takze ujawnienie rezenv jak r6wnie2
faktow niegospodarnoSci. Systemy zapewniajq ustalenie pzyczyn nieprawidlowo6ci jak i os6b za nie odpowiedzialnych
wskazujqc jednocze6nie sposoby i Srodki umo2liwiajqce usunigcie tych nieprawidlowoSci, ldentyfikacjq i oceng ryzyka,
a takae zazqdzanie ryzykiem dokonujq poszczeg6lne kom6rki i jednostki organizacyjne sp6lki, kt6rych dzialalno6c jest

narazona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w spos6b ciqgly i nadzorowany pzez kierownikow poszczeg6lnych

komorek ijednostek.

Dzialania prowadzqce do spozEdzania sprawozdan finansowych w sp6lce sqtak2e poddawane kontroli funkcjonalnej
w zakresie uzgodnieh rachunkowych i zetelnoSci informacyjnej, bezposrednlo pzez osoby odpowiedzialne za
spozqdzenie sprawozdah.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadajqcych bezpoSrednio lub po6rednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem
liczby posiadanych pzez te podmioty akcji, rch procentowego udzialu w kapitale zakladowym, liczby glos6w z nich
wynikajAcych i ich procentowego udzialu w o96lnej liczbie glosow na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadajAcy bezpo6rednio lub po6rednio znaczne pakiety akcji wg stanu na dzief spozqdzenia
sp rawozo an ta:
- Powszechne Towazystwo Inwestycyjne SA z siedzibq w Poznaniu posiadajqce 12,055,000 szt akcji Zastal SA co
stanowi 39,53% w kapitale zakladowym i tyle samo w o96lnej liczbie glosow na Walnym Zgromadzeniu.
7. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierow wartoSciowych, ktore dajEspecjalne uprawnienia kontrolne, wraz z
opisem tych uprawniei.

Sp6lka nie emitowala akcji ani obligacji dajqcych ich posiadaczom szczeg6lne uprawnienia i pzywileje,

8. Wskazanie wszelkich ograniczen odno6nie do wykonywania prawa glosu, takich jak ograniczenie wykonywania
prawa glosu pzez posiadaczy okreSlonej czgSci lub liczby glos6w, ograniczenia czasowe dotyczqce prawa
wykonywania glosu lub zapisy, zgodnie z ktorymi, ptzy wsp6lpracy spolki, prawa kaprtalowe zwiqzane z papreraml

wartosciowymi sq oddzielone od posiadania papier6w wartosciowych.

Spolka nie stosuje zadnych ograniczei co do wykonywania prawa glosu z posiadanych akcji na Walnych
Zgromadzeniach. Jedynym warunkiem jest zlo2enie 2qdania podmiotowi prowadzqcemu rachunek papierow
wartosciowych pzeslania do Krajowego Depozytu Papier6w Wartosciowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w
WZA nie p62niej ni2 w dniu rejestracji, b4d2 w pzypadku akcjonariuszy posiadajqcych akcje w formie dokumentu
zlo2enia ich w siedzibie sp6tki nie p62niej ni2 w dniu rejestracji (record day).
9.Wskazanie wszelkich ograniczei dotyczqcych pzenoszenia prawa wlasnoSci papier6w wartoSciowych emitenta.
Akcje wyemitowane pzez Zastal sA nie majq zadnych ograniczei co do pzenoszenia prawa wlasnoici.
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10.0pis zasad dotyczqcych powolywania i odwolywania os6b zaz4dzaj4cych i ich uprawniei, w szczeg6lno6ci prawo

do podjecia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Wybor i odwolanie ZazEdu nale2y do szczegolowych kompetencji Rady Nadzorczej. Wybor Prezesa ZazEdu dokonuje

Rada Nadzorcza sposr6d zgloszonych kandydatur, po upzedniej ocenie kwaliflkacji, kompetencji jak ido6wiadczenia

zawodowego kandydat6w. Wiceprezesa ZanAdu powoluje Rada Nadzorcza spoSr6d kandydatdw zaproponowanych

pzez Prezesa Zarz$u.

Uprawnienia do podejmowania uchwal w sprawie emisji i wykupie akcji nale2A do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwaly w tej sprawie zapadajq wiqkszo6ciq % glos6w.

11,Opis zasad zmiany statutu lub umowy spolki.

Projekty uchwal wraz z uzasadnieniem dotyczqce zmiany statutu spolki umieszczane sq na 14 dni pzed datE

wyznaczonego zgromadzenia na stronie internetowej sp6lki.

Uchwaly w sprawie zmiany statutu spo{ki wymagajq wigkszo6ci % oddanych glos6w. Uchwaly w sprawie zmiany

pzedmiotu dzialalno6ci spdlki wymagajq2/3 glosow oddanych.

14, DANE O CZLONKACH ZARZADU ORAZ ORGANACH NADZORU,

W roku 2011 Grupq Kapitatowq Zastal SA kierowal ZarzAd w skladzie:
- Jadwiga Pzyszczypkowska - Prezes Zazqdu, do dnia 01 kwietnia 201 1r.

- Janusz Luczyhski - Wiceprezes Zazqdu, do dnia 07 stycznia 201 1r.

- Leslaw Hnat - Prezes Zazqdu, od dnia 01 kwietnia 2011r.

- Wojciech Skiba - Czlonek Zazqdu, od dnia 0'1 kwietnia 201 1r.

Kadencja ZazEdu uplywa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzajqcego sprawozdanie
finansowe za rok 20'13,

W roku 201 1 pzecietne zatrudnienie w Grupie wynosilo 95 os6b z tego :
- na stanowiskach robotniczych 57 os6b,
- na stanowiskach nierobotniczych 36 osob,
- 1 osoba kozystajqca z urlopu bezplatnego.
- 1 osoba nauka zawodu.

Sklad Rady Nadzorczej podmiotu dominujqcego w Grupie na dzieh 31 grudnia 2011 roku:
.1. Monika Halupczak - PzewodniczEca Rady Nadzorczej
* Pawel Sobkdw - Sekretaz Rady Nadzorczer
* Jan Olszewski - Czlonek Rady Nadzorczej
.! Kazimiez Frqtczak - Czlonek Rady Nadzorczej
.:. Tomasz Pietryk - Czlonek Rady Nadzorczej
* Bla2ej Wasielewski - Czlonek Rady Nadzorczej
* Andzej Kloc - Czlonek Rady Nadzorczej
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SPRAWOZDANIE ZARADU Z DZ\ALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ. ,

Kadencja Rady Nadzorczej uplywa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzajqcego

sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Wynagrodzenia, prowizje oraz nagrody otzymane w 2011 roku pzez osoby zanqdzalqce i nadzorujqce dzialalno6i

Grupy Kapitalowej :

Zarzqd:

1. Jadwiga Pzyszczypkowska - Prezes Zzqdu do dnia 01 kwietnia 2011 roku.
- wynagrodzenie 170.238,16 zl.

2. Janusz Luczyhski - Wiceprezes Zazqdu do dnia 07 stycznia 2011 roku .
- wynagrodzenie 104.320,40 zl.

3. Adam Le2aiski - Prezes Zaz4du do dnia 22 listopada 2010 roku.
- wynagrodzenie 47.860,12 zL
- odszkodowanie 97.500,00 zl.

4. Leslaw Hnat - Prezes ZazEdu od dnia 01 kwietnia 2011 roku.
- wynagrodzenie 156,000,00 zl.

5, Wojciech Skiba - Czlonek ZaEAdu od dnia 01 kwietnia 2011 roku.
- wynagrodzenie 58.762j0 zl.

oGoI-EMZARZAD 634.680,982t.

Rada Nadzorcza:

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. Jan Olszewski
- 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. Andzej Kloc
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- wynagrodzenie

L Piotr Karmelita
- wynagrodzenie

10. Pawel Kozeniowski
- wynagrodzenie

11. Janusz Kruchlik
- wynagro0zenre

12. Damian Olszewski
- wynagro0zenre

13. Janusz t-uczyhski
- wynagr00zenre

14. El2bieta Apostoluk
- wynagrodzenie

15, Andzej Hrywna
- wynagrodzenie

16. Bernard Ziaja
- wynagrodzenie

OGOTEM RADA NADZORCZA

SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRLJPY KAPITALOWEJ...

19.453,00 zl.

13.157 ,75 zl

13.157 ,75 zl.

16,904,81 zl.

'15.949,45 zl.

2.791,70 zl.

955,36 zl.

781,67 zl.

781,67 zl.

317.998,43 zl.

Akcje podmiotu dominujqcego w Grupie bgd4ce w posiadaniu osob zazadzajAcych i nadzorujqcych Grupg wg sianu

na d2ieh31.12.2011r.:

ZazEd spolki:
'1. Leslaw Hnat - Prezes Zazqdu 0 szt. akcji

2. Wojciech Skiba - Czlonek Zazqdu 0 szt. akcji

Rada Nadzorcza sp6lki:

1. l\ilonika Halupczak - P.zewodniczqca Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

2, Pawel Sobkow - Sekretaz Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

3. Jan Olszewski- Czlonek Rady Nadzorczej 372 szt. akcji
- popzez podmiot kontrolowany Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. 78.457 szt. akcji

4. Kazimierz Frqtczak - Czlonek Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

5. Tomasz Pietryk - Czlonek Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

6. Bla2ej Wasielewski - Czlonek Rady N adzotczdt 0 szt. akcji

7, Andzej Kloc - Czlonek Rady Nadzorczej 0 szt akcji

,4, $
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SPRAWAZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ...

Spolka nie posiada umow zawartych z osobaml zasiadajEcymi w Zazqdzie na dzieh 3'l grudnia 2011 roku

pzewidujqcych rekompensaty lub odszkodowania w pzypadku ich rezygnacji bAd2 odwolania ze stanowiska.

W roku 2011 spolka nie udzielala po2yczek osobom wchodzqcym w sklad organ6w zazqdzajqcych lub nadzoru.

Umowq na badanie sprawozdania finansowego spolki za rok 2011, jak i badanie skonsolidowanego sprawozdania za

rok2011 zawarlo ze spolkE ECA Serdyiski iPartnezy Sp. zo.o. z siedzib4w Krakowie w dniu '16 stycznia 2012 roku.

Wynagrodzenie pzewidziane umowq za badanie sprawozdania jednostkowego sp6lki wynosi 12.000 zl. netto, za

badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitalowej Zastal SA wynosi 7,000 zl. netto.

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego za rok 2010 wynioslo 19.000,- zl,

netto. Wynagrodzenie za pzegl4d sprawozdah finansowych sp6lki oraz Grupy Kapitalowej za p,6lrocze 201 1 wynioslo

12,000 zt. netto.

l5.ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM.

W dniu 06 lutego 2012 roku segment najmu podpisala porozumienie z firmE Tabor Szynowy Opole SA, w kt6rym obie

strony zgodzily siq na kontynuowanie umowy dzier2awy wypowiedzianej pzez Tabor Szynowy w styczniu 2011 roku. W

porozumieniu okreSlono zwigkszenie czynszu za wynajmowane obiekty, skr6cono okres wypowiedzenia do tzech

miesiqcy oraz uzgodniono 2e 2adna ze stron nie wypowie umowy do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Z dniem 28 lutego 2012 roku wplyngla do sp6lki dominujqcej w Grupie rezygnacja Pana Jana Olszewskiego z dalszych

prac w skladzie Rady Nadzorczej.

W dniu 20 marca 2012r. Rada Nadzorcza pzyjgla rezygnacjq ze stanowiska Prczesa Zazqdu Zastal SA Pana Lesliwa

Hnata. Jako pow6d rezygnacji Pan Leslaw Hnat podal wa2ne pzyczyny rodzinne,

Jednocze6nie Rada Nadzorcza w dniu 20 marca 2012 roku powolala na stanowisko Pezesa Zazadu Zastal SA Pana

Mariusza Matusika.

PREZES ZAFZ
\n-

Mariusz /Matuslk
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