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            WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.  zł w tys.  EUR
2015 2014 2015 2014

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 341 26 441 8 445 6 312
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 587 367 -5 158 88
 III. Zysk (strata) brutto -51 491 -8 290 -12 304 -1 979
 IV. Zysk (strata) netto -43 938 -6 834 -10 499 -1 631
 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 4 488 -10 389 1 072 -2 480
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwest. -598 12 706 -143 3 033
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -3 069 -2 113 -733 -504
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 821 204 196 49
 IX. Aktywa razem 201 949 138 000 47 389 32 377
 X. Zobowiązania długoterminowe 33 301 10 388 7 814 2 437
 XI. Zobowiązania krótkoterminowe 93 827 11 628 22 017 2 728
 XII. Kapitał własny 74 821 115 984 17 557 27 212
 XIII. Kapitał zakładowy 33 500 33 500 7 861 7 860
 XIV. Liczba akcj i  (w szt.) 33 499 539 33 499 539 33 499 539 33 499 539
 XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł  /  EUR) -1,26 -0,20 -0,30 -0,05
 XVI. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł  / EUR) 2,23 3,46 0,52 0,81
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RS ZASTAL SA
Opinia i raport bieglego rewidenta - RS 2015.pdf

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z 
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Zastal za rok obrotowy 2015.

Oswiadczenia Zarzadu - RS 2015.pdf
Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania 
finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych.

List Prezesa - RS 2015.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - RS 2015.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal
Sprawozdanie Zarzadu - RS 2015.pdf Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności Grupy Kapitałowej Zastal za 

rok obrachunkowy 2015.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2016-05-02 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik
2016-05-02 Grzegorz Wrona Wiceprezes Zarządu Grzegorz Wrona

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2016-05-02 Robert Truszkowski Z-ca Głównego Księgowego Robert Truszkowski
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Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

1.

2.

Zarząd jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby

skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności spełniały

wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz.330,z

późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości".

OPINIA NIEZALEŻNEGO

BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Zastal z siedzibą w Zielonej Górze, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

sporządzone na dzień 31.12.2015 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od 01.01.2015 do

31.12.2015, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z

przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz dodatkowe informacje do

skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami

(polityką) rachunkowości grupy kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy

rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też

wynik finansowy grupy kapitałowej.

Badanie skosolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w

Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby

uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie

obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę dominującą oraz jednostki zależne

zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób

wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania

finansowego.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

skonsolidowanego sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej Zastal S.A. 
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Uzasadnienie opinii z zastrzeżeniem

Opinia z zastrzeżeniem

1.

2.

3.

Objaśnienie uzupełniające opinię

Naszym zdaniem, z wyjątkiem wskazanego wyżej zastrzeżenia zbadane sprawozdanie finansowe, we

wszystkich istotnych aspektach:

Nie zgłaszając zastrzeżeń do wyrażanej opinii zwracamy uwagę na punkt 2 informacji dodatkowej, w którym

Zarząd dokonuje analizy zagrożeń dla działalności Grupy i wskazuje, że w roku zakończonym dnia 31 grudnia

2015 Grupa poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 21.587 tys. i wykazała stratę netto w

wysokości 43.938 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa wykazuje ponadto istotne salda zobowiązań

krótkoterminowych w łącznej kwocie 93.827 tys. PLN. Fakty te zdaniem Zarządu jednostki dominującej nie

wskazują, że zachodzi istotna niepewność mogąca budzić poważne wątpliwości co do zdolności Grupy do

kontynuacji działalności. Na podstawie przeprowadzonej analizy Zarząd jednostki dominującej sporządził

skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności Grupy w okresie przynajmniej

roku od daty sporządzenia sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera

jednakże żadnych korekt, które byłyby konieczne w przypadku gdyby założenie kontynuacji działalności

okazało się nieuzasadnione.

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej

badanej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2015, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od

01.01.2015 do 31.12.2015;

W aktywach trwałych w pozycji 5 "Pozostałe aktywa finansowe" skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji

finansowej, wykazane zostały obligacje wyemitowane przez dwa podmioty o łącznej wartości 17.494 tys. PLN.

Zarząd jednostki dominującej Zastal S.A. nie przedstawił nam testów na utratę wartości tych aktywów i nie

dostarczył wystarczających informacji i dowodów na to, że wyżej wymienione inwestycje przyniosą

spodziewane korzyści ekonomiczne, a tym samym nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ich wartość

zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2015 r. jest prawidłowa.

W aktywach obrotowych w pozycji 2 "Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności" wykazane

zostały należności z tytułu sprzedaży akcji oraz cesji wierzytelności na łączną kwotę 32.318 tys. PLN. Wyżej

wymienione aktywa nie zostały objęte odpisami aktualizującymi. Zdaniem Zarządu jednostki dominującej

należności te nie są zagrożone, jednakże nie otrzymaliśmy wystarczających dowodów na to, że wartość

zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2015 jest prawidłowa.

zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach -

stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów

wykonawczych;

jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami

prawa obowiązującymi grupę kapitałową.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
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Szczególne objaśnienia na temat innych wymogów prawa i regulacji

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

UHY ECA Audyt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

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

Piotr Woźniak

Kluczowy Biegły rewident

Nr ewidencyjny 11625

przeprowadzający badanie w imieniu

UHY ECA Audyt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Nr 3115

Poznań, 02.05.2016

Sprawozdanie z działalności Grupy jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz

przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.

Nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim

zgodne.
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CZĘŚĆ OGÓLNA
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1.1 Dane identyfikujące Grupę Kapitałową

1.1.1 Nazwa Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa ZASTAL

1.1.2 Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jednostka dominująca jest zarejestrowana pod firmą:

Zastal S.A.

1.1.3 Siedziba jednostki dominującej

Siedzibą jednostki dominującej jest Zielona Góra, 65-119, ul. Sulechowska 4A.

1.1.4 Numer statystyczny (REGON) jednostki dominującej

006104350

1.1.5 Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki dominującej

Urząd Skarbowy w Zielonej Górze nadał jednostce dominującej numer identyfikacji podatkowej:

929-009-38-06

1.1.6 Organy jednostki dominującej

W badanym okresie Zarząd sprawowali:

Pan Mariusz Matusik - Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Wrona Wiceprezes Zarządu (od 07.12.2015)

Pan Wojciech Skiba - Wiceprezes Zarządu (do 31.03.2015)

Po dniu bilansowym do dnia wydania opinii nie wystąpiły zmiany w Zarządzie jednostki

dominującej.

Zgodnie z informacją Zarządu nie miały miejsca zdarzenia wymagające wpisu.

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd

Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer

KRS 0000067681. Rejestracji dokonano dnia 03.12.2001. Przedłożono nam wyciąg z rejestru

z dnia 30.03.2016 z ostatnim wpisem z dnia 07.01.2016.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze nadał jednostce dominującej statystyczny numer 

identyfikacyjny:

Do składania oświadczeń woli niezbędne jest działalnie dwóch członków zarządu lub jednego

członka zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach

umocowania.

Raport z badania sprawozdania finansowego  4



    

W badanym okresie w Radzie Nadzorczej zasiadali:

Pani Elżbieta Szymańska - (od 30.06.2015)

Pan Dariusz Stodolny - (od 30.06.2015)

Pan Włodzimierz Starosta - (od 30.06.2015)

Pani Aneta Niedziela - (od 30.06.2015)

Pani Joanna Tobolska - (od 30.06.2015)

Pan Paweł Sobków - (do 30.06.2015)

Pan Błażej Wasielewski - (do 30.06.2015)

Pan Tomasz Pietryk - (do 30.06.2015)

Pan Andrzej Kloc - (do 30.06.2015)

Pani Monika Hałupczak - (do 26.06.2015)

1.1.7 Prokura

1.2 Podstawy prawne

1.2.1 Statut jednostki dominującej

1.2.2 Przedmiot działalności jednostki dominującej

Zasadniczym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest:

–

–

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 15.11.1990, zawarta przed

notariuszem Aleksandrą Romanowską w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, pod

sygnaturą akt Repertorium A Nr 7882/1990, z późniejszymi zmianami.

W badanym okresie nie udzielono prokury.

produkcja i sprzedaż konstrukcji stalowych.

działalność holdingowa,
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1.2.3 Kapitał zakładowy

1.2.4 Zgromadzenie Akcjonariuszy

Akcjonariusze podjęli m.in. następujące uchwały:

–

–

–

–

–

–

–

–

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ w badanym okresie zmianom i wynosi PLN 33.499.539,00.

Składa się z 33.499.539 akcji o wartości nominalnej PLN 1,00 każda.

ilość akcji
wartość nominalna 

akcji
%

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji

VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

VI Emisji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

w sprawie zmiany statutu Spółki.

33 499 539 33 499 539,00 100,00

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

2014,

Pozostali

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grypy Kapitałowej

w 2014 roku oraz o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,

w sprawie pokrycia straty za rok 2014 w kwocie TPLN 6.406 z kapitału zapasowego,

dnia 30.06.2015

Po dniu bilansowym do dnia wydania opinii nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze

akcjonariuszy Spółki.

Akcje w spółce dominującej na dzień 

bilansowy posiadają 

o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,
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1.3 Informacje o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej

a)

b)

–

–

–

–

–

–

–

–

– Monitex Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Drawex Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Montag Sp. z o.o.,  z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Asas Sp. z o.o.,  z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Alfa SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Beta SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Delta SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Vega SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– Omega SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– PPHU ADA Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– ZCE Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

– CSY  S.A., z siedzibą w Iławie - jednostka zależna,

– RSY S.A., z siedzibą w Iławie - jednostka zależna,

– Rodex Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu - jednostka zależna,

– Kapitał Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka stowarzyszona.

Landex Bis Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

Landex Bis Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

Glob Sp. z o.o.,  z siedzibą w Poznaniu - jednostka zależna,

Zastal Transport Sp.  z o.o., z siedzibą w Nowej Soli - jednostka zależna,

Landex Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

Landex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

Zastal Wagony Sp. z  o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

Centromax S.A., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

jednostka dominująca

ZASTAL S.A.

jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy:
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1.4

Nie zgłaszając zastrzeżeń co do poprawności i rzetelności przedstawionego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy informujemy , że w notach do

sprawozdania Zarząd jednostki dominującej poinformował o istotnych niepewnościach

dotyczących wyceny niektórych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 oraz o możliwości zrealizowania się zobowiązań

warunkowych.

Informujemy także, że Spółka Zastal Transport Sp. z o.o. nie utworzyła na koniec roku 2014

rezerw na świadczenia pracownicze i tym samym nie zachowała ciągłości stosowanych zasad

rachunkowości w tym zakresie.

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok

obrotowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia

Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej z dnia 30.06.2015.

Zweryfikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe złożono w Sądzie Rejonowym dnia

15.07.2015.

"W aktywach Grupy widnieje przeterminowana należność w wysokości 6.561 tys. PLN na

którą Grupa nie utworzyła odpisu aktualizującego oraz nierotujące zapasy w wysokości 122

tys. PLN, na które grupa nie utworzyła odpisu aktualizującego. W przypadku utworzenia

odpowiednich odpisów strata netto Grupy wyniosłaby 12.247 tys. PLN, a wartość kapitałów

własnych 110.571 tys. PLN.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało zbadane przez ECA

Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. O zbadanym

sprawozdaniu wydano opinię z zastrzeżeniem z uzupełniającym objaśnieniem następującej

treści:

Ponadto informujemy, że sprawozdania finansowe spółek zależnych, z wyjątkiem Centromax

S.A. oraz spółki stowarzyszonej Kapitał Sp. z o.o., nie zostały objęte badaniem przez

biegłego rewidenta, co jest zgodne z art. 64 ustawy o rachunkowości.

Zwracamy uwagę, że sprawozdanie finansowe spółki zależnej Centromax S.A. podlegające

obowiązkowi badania na 31.12.2014, nie zostało tym badaniem objęte. Dane spółki nie są

istotne dla Grupy , a badanie zostanie przeprowadzone w terminie przewidziany m w art. 53

ustawy o rachunkowości."

Raport z badania sprawozdania finansowego  8



    

1.5

1.6 Dostępność danych i oświadczenia Spółki

Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Badanie przeprowadzono w miesiącu grudniu 2015 oraz kwietniu i maju 2016 a zakończono w

dniu 02.05.2016.

Nie stwierdzono ograniczeń zakresu badania. 

Badający uzyskali wszelkie żądane informacje i wyjaśnienia. 

Dnia 02.05.2016 Zarząd jednostki dominującej potwierdził pisemnie kompletność

sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wykazanie wszelkich

zobowiązań warunkowych oraz poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po

dacie 31.12.2015 do dnia złożenia oświadczenia.

Badanie zostało przeprowadzone przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisaną na listę

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115. 

Biegłym rewidentem, reprezentującym podmiot uprawniony oraz kierującym badaniem jest

Piotr Woźniak, numer ewidencyjny 11625.

Podstawą przeprowadzenia badania jest umowa zawarta w dniu 10.06.2015 z Zarządem

Zastal S.A. Biegły rewident został wybrany na audytora Grupy Kapitałowej Zastal uchwałą

Rady Nadzorczej.

Oświadczamy, iż zarówno podmiot uprawniony UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp.k. jak i biegły rewident spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i

niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Fakt bezstronności został potwierdzony pisemnie.
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ANALIZA FINANSOWA
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2. ANALIZA FINANSOWA

2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego

Aktywa

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Aktywa

1 760 1,2

0,4

316

484

1 183 0,6 362 0,3 146 0,1

0,0 5 410 3,9 0 0,0

Udzielone pożyczki 129 0,1 1 413 1,0

145 758201 949 138 000

0

TPLN

1 089

2,8

609

0,5

545

1 836

56,3

0,0

Nieruchomości 

inwestycyjne
31

53 907 26,7

Rozliczenia 

międzyokresowe

Inwestycje w 

jednostkach 

stowarzyszonych

0

0,9 39 704 28,8 51 740

0,3

0,8

0,0 31 0,0 31 0,0

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty

43,7 63 330

0,0

22,2

54 185

31.12.2014

1,9

4 901

44 769

31.12.2015

Pozostałe aktywa 

finansowe

17 712

26,8

3 783

Należności 

długoterminowe

0

35,5

2,4 1 076

4 762

12,6

0,3

56,6

0,4Podatek odroczony

Zapasy

107

43,4

100,0

3,3

4 122

100,0

Wartości niematerialne 

56,0

90

66

100,0

60 291

17 322

81 654

73,3

71 491

0,0

0,1

% %

Należności z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe należności

Aktywa przeznaczone 

do zbycia

0,00

0,0

0,1

TPLN

31.12.2013

Rzeczowe aktywa 

trwałe

%

72 331

TPLN

61

0,0

51,8

8,8

0,2

Pozostałe aktywa 

finansowe

35,8

42

414

82 428

0,0

148 042 77 709

0
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Pasywa

Kapitał własny

Pasywa

44,8

Rozliczenia 

międzyokresowe
764 0,4 103 0,1 110 0,1

Rezerwy 175 0,1 105 0,1 157 0,1

Kredyty i pożyczki 1 513 0,7 0 0,0 446 0,3

Zobowiązania z tytułu 

emisji dłużnych 

papierów 

wartościowych

0 0,0 0 0,0 3 074 2,1

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe 

zobowiązania

90 451

11,9

7 874 5,7 3 680 2,5

0,8

10 388

1 394 1,0

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego

1 710

Rezerwy 23 961 179 0,1 207

2,3 26 0,0

504 0,2

33 301 16,5

201 949 100,0

897 0,4

Zobowiązania 93 827 46,5 11 628 8,5 4 766 3,3

31.12.2015
%

TPLN

33 500 16,6

32 667 16,2

49 817 24,7

-42 235 -20,9

56 651 41,1

31.12.2014

33 500

%

20,9

74 821 37,0

4 435

Pozostałe kapitały 32 667 23,6 36 969 25,4

2,2

1 794 0,9

Zobowiązania 

Zyski zatrzymane

-5,0-6 834

30 500

31.12.2013

6,5

45 997

Kapitał podstawowy

Zobowiązania z tytułu 

leasingu finansowego

6,3

0,1

4,8

Zysk (strata) netto

Inne zobowiązania 0

TPLN
%

115 984 122 897

TPLN

31,6

1 455

84,3

9 431

6 993

24,3

8 722

0,0

1,8

Zobowiązania z tytułu 

leasingu finansowego
924 0,5 407 0,3 347 0,2

Zobowiązania z tytułu 

emisji dłużnych 

papierów 

wartościowych

0 0,0 3 139

138 000

Wartość udziałów 

niekontrolujących
1 072 0,5

84,0

2 560

12,418 095

0,0 0 0,0

Zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych kredytów
0 0,0 3 867 2,7

Rozliczenia 

międzyokresowe
32 0,0

0

1,1

100,0100,0 145 758

7,5

0,0 0
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Pozostałe przychody 

operacyjne
7 140 20,2 5 939 499,3 991

31 053

26,8

-43 938 542,9

-7 553 418,8

-21 587 -5 982,0

276 97,1

3 448,7

60 957 524,0

27 538

2 7872 899 4,0

TPLN %

35 341 33,7

2 633

Podatek dochodowy

-168,4

2 695,0

-6 834 -172,5

199,3

28 198

Koszty sprzedaży 2,9140

2014

1 222 -169,6

Skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności

Zmiany procentowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

2014/2013

22,1

2015

TPLN

26 441 21 652

-94,0

2015/2014

18 407

1 127

TPLN%

-3 646

21,0

271,0

136

2 135 -26,4

-154,0

9 431

-1 757

367

-51 491 521,1

Wynik brutto ze sprzedaży

Przychody finansowe 1 111

-587

Koszt własny sprzedaży 

produktów i usług

-110,1

Wynik netto

Koszty finansowe

Pozostałe koszty 

operacyjne

Wynik przed 

opodatkowaniem

Przychody ze sprzedaży

9 768

-1 456

Wynik na działalności 

operacyjnej

2 697

Koszty zarządu

34 119

-8 290 12 128

776 -31,1

2013

22 239
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2.2 Wybrane wskaźniki finansowe

%

Rentowność sprzedaży netto

%

Rentowność kapitału własnego ROE

%

Płynność I stopnia

Płynność II stopnia

Płynność III stopnia

0,52

-5,72

43,56

Inwestycje krótkoterminowe

8,13

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Zobowiązania krótkoterminowe

0,57

-46,06

Aktywa obrotowe - Zapasy

Zobowiązania krótkoterminowe

Aktywa obrotowe

Wynik finansowy netto

-4,82

0,27

13,29

2,42

Suma bilansowa

Rentowność majątku ROA

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

TPLN

-25,85

Suma aktywów (stan średni)

Przychody ze sprzedaży

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

2014

Zobowiązania krótkoterminowe

5,09

TPLN

-43 938 -6 834 9 431

138 000

5,18

Kapitał własny (stan średni)

-124,33 -25,85

2015

7,30

13,19

2013

145 758201 949

8,70
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Ogólny poziom zadłużenia

%

Trwałość struktury finansowania

%

Efektywna stopa podatku dochodowego

%

EBIT (zysk operacyjny)

EAT (wynik finansowy)

Wynik brutto

2 257

15,95

96,73

62,95

Podatek dochodowy 14,67

91,57

Suma aktywów

Suma aktywów

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

17,56

53,54

Kapitał własny + Rezerwy i zobowiązania 

długoterminowe

22,24

20142015

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2013

367

EBITDA (zysk operacyjny przed

amortyzacją)

15,68

INNE WSKAŹNIKI

-21 587 -3 164

-20 019 -5 163

-6 834 9 431-43 938
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2.3

wynik z działalności operacyjnej

wynik z działalności finansowej

podatek dochodowy

wpłynęły na wynik finansowy netto w kwocie

Głównym składnikiem majątku Grupy Kapitałowej na koniec badanego roku obrotowego są

rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz

pozostałe należności, których udział w aktywach wyniósł na koniec 2015 roku odpowiednio 35,8%,

26,8% oraz 22,2%. Aktywa trwałe stanowią 73,3% aktywów ogółem. Zmianie uległa struktura

finansowania Spółki - udział kapitałów własnych spadł o 47,0 p.p. i ukształtował się na poziomie

37,0%. 

Wskaźniki rentowności w badanym okresie przyjęły wartości ujemne, co spowodowane jest

osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego.

Poziomy wskaźników płynności uległy w badanym roku spadkowi i przyjęły następujące wartości:

wskaźnik płynności I, II i III stopnia przedstawiają się kolejno: 0,57; 0,52 i 0,27.

W 2015 przychody ze sprzedaży wzrosły o 33,7% przy jednoczesnym wzroście kosztów

sprzedanych produktów i towarów o 21,0%. Wynik brutto na sprzedaży w badanym okresie wyniósł

-169,6 TPLN. Wynik na sprzedaży korygowany jest przez stratę na pozostałej działalności

operacyjnej w wysokości 21.587 TPLN oraz stratę na działalności finansowej w wysokości 29.904

TPLN. Rok obrotowy zakończył się stratą netto w wysokości 43.938 TPLN.

-29 904

-43 938

-7 553

TPLN

-21 587

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w rachunku zysków i strat za

badany okres:

Analizie podlegały dane finansowe charakteryzujące Grupę Kapitałową za trzy ostatnie lata

obrotowe. Zachowano porównywalność danych za analizowane okresy.

Interpretacja wybranych wskaźników finansowych
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3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU

3.1 Zasady rachunkowości

3.2 Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

-

-

-

-

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowym, z wyjątkiem sprawozdań finansowych Spółek: Zastal Transport Sp. z o.o.,

Centromax S.A., RSY S.A i CSY S.A. nie podlegały obowiązkowi badania przez biegłego

rewidenta, co jest zgodne z art. 64 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki

dominującej.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o

sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności

zastosowanych przez jednostkę dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki)

rachunkowości i sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - podstaw, z

których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

obliczenia wartości firmy oraz nadwyżki udziału jednostki przejmującej w wartości

godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań

warunkowych jednostki przejmowanej nad ceną nabycia.

Dokumentacja konsolidacyjna jest kompletna i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 25.09.2009 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki

inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdań finansowych jednostek powiązanych.

Jednostka dominująca posiada aktualną dokumentację opisującą stosowane w Grupie

Kapitałowej zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd jednostki dominującej.

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują zasady rachunkowości,

zgodne ustawą o rachunkowości. Dane finansowe jednostek zależnych są przekształcane na

zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez jednostkę dominującą.

Sprawozdanie finansowe Zastal Transport Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 zostało zbadane

przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. O zbadanym sprawozdaniu wydano opinię bez zastrzeżeń z

uzupełniającym objaśnieniem.

Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła

dokumentacja konsolidacyjna obejmująca w szczególności:

sprawozdania finansowe jednostek powiązanych,

obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej,

korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Sprawozdanie finansowe RSY S.A. za rok obrotowy 2015 zostało zbadane przez UHY ECA

Audyt Sp. z o.o. O zbadanym sprawozdaniu wydano opinię bez zastrzeżeń z uzupełniającym

objaśnieniem.

Sprawozdanie finansowe CSY S.A. za rok obrotowy 2015 zostało zbadane przez UHY ECA

Audyt Sp. z o.o. O zbadanym sprawozdaniu wydano opinię z zastrzeżeniem z uzupełniającym

objaśnieniem.

Sprawozdanie finansowe spółki zależnej Centromax S.A. podlegające obowiązkowi badania

na 31.12.2015, nie zostało tym badaniem objęte. Dane spółki nie są istotne dla grupy, a

badanie zostanie przeprowadzone w terminie przewidzianym w art. 53 ustawy o

rachunkowości.
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3.3 Metodologia konsolidacji

a) jednostka dominująca:

Zastal S.A.

b) jednostki zależne:

-

-

-

-

-

-

-

-

- Monitex Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Drawex Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Montag Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Asas Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Alfa SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Beta SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Delta SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Vega SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- Omega SPV1 Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- PPHU ADA Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- ZCE Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

- CSY S.A., z siedzibą w Iławie,

- RSY S.A., z siedzibą w Iławie,

-

c)

Jednostka dominująca sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną

obejmującą sprawozdania finansowe następujących jednostek:

Landex Bis Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

Landex Bis Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Zielonej Górze, 

Glob Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu,

Centromax S.A., z siedzibą w Zielonej Górze,

Zastal Transport Sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Soli,

Landex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,

Landex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Zielonej Górze,

Zastal Wagony Sp. z  o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,

jednostka stowarzyszona Kapitał Sp. z o.o. ze względu na nieistotność danych

finansowych nie została objęta konsolidacją metodą praw własności.

Rodex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
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3.4 Wyłączenia konsolidacyjne

3.5 Konsolidacja kapitałów

Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. 

3.6

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Podczas konsolidacji dokonano wyłączeń wewnątrzgrupowych rozrachunków dotyczących

sprzedaży pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej, pozostałych wewnątrzgrupowych

przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych. Dokonano także

wyłączeń wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w

wartości aktywów.

Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych Zastal S.A. i

uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych.

Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego grupy kapitałowej dokonano poprzez

dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej

odpowiednich składników kapitału własnego jednostki zależnej objętej skonsolidowanym

sprawozdaniem finansowym, odpowiadających procentowemu udziałowi jednostki

dominującej w kapitale własnym jednostki zależnej według stanu na dzień bilansowy.

Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników

kapitału własnego jednostki zależnej, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nią przez

jednostkę dominującą.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzone prawidłowo,

zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Stwierdzono

jego powiązanie z innymi elementami sprawozdania finansowego oraz z księgami

rachunkowymi.

Pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiące integralną

składową część skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opracowane zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię

Europejską. 

Sprawozdanie z działalności Grupy jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o

rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), a zawarte w

nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym zostało sporządzone

prawidłowo, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej zatwierdzonymi

przez Unię Europejską. 

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy 

Kapitałowej
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3.3 Zdarzenia po dniu bilansowym

3.4 Wnioski z przeprowadzonego badania

1.

2. została zachowana zasada ciągłości bilansowej,

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez upoważnione osoby,

4. nie wystąpiły zjawiska i zdarzenia wskazujące na naruszenie obowiązującego prawa. 

Raport zawiera 21 stron podpisanych przez biegłego rewidenta. 

UHY ECA Audyt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

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

Piotr Woźniak

Kluczowy Biegły rewident

Nr ewidencyjny 11625

przeprowadzający badanie w imieniu

UHY ECA Audyt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Nr 3115

Poznań, 02.05.2016

Wydano opinię z zastrzeżeniem oraz z uzupełniającym objaśnieniem.

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, za wyjątkiem zgłoszonego w

opinii zastrzeżenia, zostało sporządzone prawidłowo, a dane zawarte w skonsolidowanym

sprawozdaniu finansowym są w tym zakresie zgodne z odpowiednimi saldami i obrotami w

księgach rachunkowych,

Wynik badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego firmy Zastal S.A. za rok obrotowy

2015 biegły rewident przedstawił w swojej opinii.

Nie stwierdzono zdarzeń po dniu bilansowym mających istotny wpływ na sumę bilansową lub

wysokość wyniku finansowego za rok badany.

Na podstawie przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Zastal, z siedzibą w Zielonej Górze stwierdza się, że:
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI 

SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 

  

Grzegorz Wrona Mariusz Matusik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 29 kwietnia 2016 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 2015, 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. 
 
 
 
 
 
 

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 

  

Grzegorz Wrona Mariusz Matusik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 29 kwietnia 2016 r. 
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65-119 Zielona Góra 
ul. Sulechowska 4a 
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tel. 068 328 42 14 
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e-mail: sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl   

 

 
 
 NIP 929-009-38-06 
Regon 006104350 
Konto: Bank DnB NORD Polska S.A. 
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000067681 
Kapitał zakładowy Spółki: 33.499.539,00 PLN 

 

 
 Szanowni Państwo  W imieniu Zarządu Grupy kapitałowej Zastal przedstawiam Państwu Raport z działalności Grupy za rok obrotowy 2015. Skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy 2015 podobnie, jak za rok poprzedni zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W sprawozdaniu przedstawiono wielkości, które oddają w sposób realny oraz rzetelny wartość majątku będącego w posiadaniu Grupy kapitałowej Zastal. Grupa kapitałowa Zastal za rok obrotowy 2015 odnotowała ujemny wynik finansowy na działalności operacyjnej w kwocie 21 587 tys. zł, natomiast strata netto wyniosła 42 235 tys. zł. Głównymi czynnikami wpływającymi na poniesioną stratę odpisy aktualizujące wartość posiadanego majątku finansowego. Zastal S.A. jako jednostka dominująca dokonał w roku obrotowym 2015 istotnych inwestycji w podmioty z branży produkcji metalowej, co z jednej strony zwiększyło wartość posiadanego majątku lecz z drugiej powoduje konieczność dopasowania wyceny podmiotów zależnych do standardów przyjętych w Grupie. Za dokonanymi inwestycjami wiązał się wzrost przychodów z działalności operacyjnej, który jest już zauważalny w wynikach na dzień bilansowy. Kolejny rok powinien potwierdzić słuszność podjętych decyzji inwestycyjnych i umocnić pozycję Grupy kapitałowej Zastal na rynku. Głównym celem Zarządu Grupy kapitałowej Zastal pozostaje rozwój poszczególnych segmentów w jakich działa Grupa. Efektem wymiernym jest trwałe uzyskanie rentowności w podmiocie zależnym Zastal Transport. Po latach zmagania się z problemami płynnościowym spółka ta poprzez rozwój działu spedycji jak również poprawę w segmencie serwisu i napraw pojazdów mechanicznych nie tylko systematycznie zwiększa przychody ale również uzyskuje dodatni wynik finansowy. W sferze produkcyjnej Grupa na trwałe pozyskała kontrahentów zagranicznych, z którymi ma realizowane kontrakty na budowę i dostawę kontenerów. Ponadto oferta produktowa zostaje w kolejnych miesiącach rozszerzona o nowe projekty. Realizacja ich przebiega terminowo a Grupa wywiązuje się z zaciągniętych w tym zakresie zobowiązań. Nie wstrzymuje to Zarządu w poszukiwaniu dalszych rynków i kolejnych silnych kontrahentów, którzy wzmocnić mogą dalszy rozwój Grupy.  Zarząd Grupy kapitałowej Zastal w perspektywie kolejnego roku nakieruje swoje działania na dalszą optymalizację działalności operacyjnej w poszczególnych segmentach. Poszukiwanie nowych rynków zbytu na produkty i usługi dla rozrastającej się pod względem możliwości operacyjnych Grupy kapitałowej Zastal jest kolejnym wyzwaniem w nadchodzącym roku.  Ze strony Zarządu Grupy kapitałowej Zastal mogę zadeklarować, iż dołożymy wszelkich starań aby rozwój Grupy był dynamiczny a Państwo jako Akcjonariusze mieli powody do zadowolenia uczestniczenia we wspólnym przedsięwzięciu.   

Mariusz Matusik  Prezes Zarządu  
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA ROK 2015 

 GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL   
1.Zastal SA, Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze  KRS nr 67681. Podstawowym przedmiotem działalności w roku 2015 wg PKD: 25.11 Z było produkcja konstrukcji stalowych. Jednostka dominująca jest firmą świadczącą usługi produkcyjne w zakresie konstrukcji stalowych. 
  
2.Wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

Nazwa i siedziba Przedmiot działalności wg. PKD Rejestry Metody konsolidacji 
Zastal Transport Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól  ul. Zielonogórska 138 

6025  usługi transportowe 
KRS 25940  VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 

Pełna 

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

68.20 Z Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami 

KRS 442506 VIII Wydział 
Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 

Pełna 

Zastal Wagony Sp. z o.o. 65-119 Zielona Góra Ul.Sulechowska 4a  
3020Z Produkcja taboru szynowego 

KRS 420352 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

Landex Sp. z o.o.   65-119 Zielona Góra Ul.Sulechowska 4a 
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 

KRS 427088  VIII Wydział Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  w Zielonej Górze 

Pełna 

Landex BIS Sp. z. o.o. Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
68.20 Z Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami 

KRS 494906  VIII Wydział Gospodarczy Sądu  Rejonowego  Poznań – Nowe Miasto 
Pełna 

Landex BIS Sp. z o.o. S.K.A Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 

KRS 484909  VIII Wydział Gospodarczy Sądu  Rejonowego  Poznań – Nowe Miasto 
Pełna 

Glob Sp. z o.o. Ul.Dąbrowskiego  Poznań 
68.10 Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości 

KRS 493895  VIII Wydział Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  Poznań – Nowe Miasto 

Pełna 

Centromax S.A. Ul.Sulechowska 4a  65-119 Zielona Góra 
62.02 Z Doradztwo w zakresie informatyki 

KRS 491607  VIII Wydział Gospodarczy Sądu  Rejonowego  Poznań – Nowe Miasto 
Pełna 



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

41,, Roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem budynków 

KRS 531533 VIII Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego w Zielonej Górze 

Pełna 

Drawex sp. z o.o. Ul. Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
64.99 Pozostała finansowa działalność 

KRS 544224 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

Montag sp. z o.o. Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
64.99 Pozostała finansowa działalność 

KRS 550791 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

Asas sp. z o.o. Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
68.10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości 

KRS 552067 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

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

64.99 Z Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 578224 VIII Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego w Zielonej Górze 

Pełna  

Alfa SPV1 sp. z o.o. Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa 

KRS 581890 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

Beta SPV1 sp. z o.o. Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa 

KRS 577478 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

Vega SPV1 sp. z o.o. Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa 

KRS 584218 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

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

64.99 Z Pozostała finansowa 
działalność usługowa 

KRS 601738 VIII Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego w Zielonej Górze 

Pełna 

ZCE sp. z o.o. Ul.Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra 
64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa 

KRS 602093 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Pełna 

CSY SA Ul.Grunwaldzka 13 14-200 Iława 
29.32 Z  Produkcja pozostałych części do pojazdów 

KRS 367655 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie 
Pełna 

RSY SA Ul.Grunwaldzka 13 14-200 Iława 
46.61 Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych 

KRS 367579 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie 
Pełna 



Rodex sp. z o.o. Poznań 
68.10 Z  Kupno i sprzedaż 

nieruchomości  
KRS 549191 VIII Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego w Poznaniu 

Pełna 

  3.Wykaz innych niż jednostki podporządkowane, jednostek w których jednostki powiązane posiadają więcej niż 5%  udziałów.                                                                                                                                                          
Nazwa i siedziba Przedmiot działalności Odpis wartości udziałów w tys. zł. 
Tasko Sp. z o.o. 61-
485 Poznań ul. 28 
Czerwca 1956r nr 
231/239 w likwidacji 

 
Spedycja kolejowa 

 
1 
 

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

 
Handel krajowy i zagraniczny 

 
 
- 
 

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

 
Przetwórstwo drewna 

 
2 
 

Iglofruit Sp. z o.o.  Produkcja mrożone 4 
 4.Wszystkie jednostki podporządkowane zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 5.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tys. zł. 6.Nie ma ograniczeń czasu trwania działalności jednostek powiązanych. 7.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., a porównywalne dane finansowe od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 8.W jednostkach powiązanych nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe oraz nie wystąpiło połączenie spółek. 9.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zastal S.A., jednostki zależne i stowarzyszone podlegające konsolidacji przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. 10.Siedzibą podmiotu dominującego jak i pozostałych podmiotów wchodzących w skład grupy jest terytorium Polski a walutę funkcjonalną stanowi złoty polski. Sprawozdania finansowe wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy sporządzone zostały w tej walucie. 11.Kursy wymiany złotego w stosunku do euro, ustalonych przez NBP (zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie).  

2015 rok 2014 rok 

Miesiąc Średni kurs NBP na ost. dzień okresu 

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na ost. dzień miesiąca 

Średni kurs NBP na ost. dzień okresu 

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na ost. dzień miesiąca 
Styczeń 4,2081 4,2081 4,2368 4,2368 
Luty 4,1495 4,1788 4,1602 4,1985 
Marzec 4,0890 4,1489 4,1713 4,1894 
Razem 12,4466  12,5683  
Kwiecień 4,0337 4,1201 4,1994 4,1919 
Maj 4,1301 4,1221 4,1420 4,1819 
Czerwiec 4,1944 4,1341 4,1609 4,1784 
Razem 12,3582  12,5023  
Lipiec 4,1488 4,1362 4,1640 4,1764 
Sierpień 4,2344 4,1485 4,2129 4,1809 
Wrzesień 4,2386 4,1585 4,1755 4,1803 
Razem 12,6218  12,5524  



Październik 4,2652 4,1692 4,2043 4,1827 
Listopad 4,2639 4,1778 4,1814 4,1826 
Grudzień 4,2615 4,1848 4,2623 4,1893 
Razem 12,7906  12,6480  

 Pozycje bilansu przeliczono na Euro według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 31.12.2015 r., czyli 4,2615. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na Euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 
ustalonych przez NBP, czyli 4,1848 (suma kursów na ostatni dzień każdego miesiąca, podzielona przez 12 miesiący – 50,2172 : 12 = 4,1848). Pozycje rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2015r. przeliczono wg średniej arytmetycznej kursów euro czyli 4,1848. Analogicznie jak wyżej przeliczono na Euro dane na dzień 31.12.2014 r., czyli pozycje bilansu  
wg kursu 4,2623, a pozycje zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg średniej arytmetycznej kursów euro czyli  4,1893  

 
Zielona Góra, 02 maja 2016 r. 
 
 
 

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 
   

Robert Truszkowski Grzegorz Wrona Mariusz Matusik 
 



 Zastal SA
ul.Sulechowska 4a
65-119 Zielona Góra
KRS nr 67681

 
 Informacja 

dodatkowa 31.12.2015r. 31.12.2014r.
(Nota)

A
1 Rzeczowe aktywa trwałe 1 72 331 71 491
2 Nieruchomości inwestycyjne 2 31 31
3 Wartości niematerialne 3 54 185 107
4 Należności długoterminowe 7 - -
5 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 4 - 5 410
6 Pozostałe aktywa finansowe 5 17 712 61
7 Podatek odroczony 18 3 783 609
8 Rozliczenia międzyokresowe 8 - -

Razem aktywa trwałe 148 042 77 709
B

1 Zapasy 6 4 901 1 076
2 Należności z tyt.dostaw i uług oraz pozostałe należności 7 44 769 17 322
3 Rozliczenia międzyokresowe 8 1 089 414
4 Udzielone pożyczki 5 129 1 413
5 Pozostałe aktywa finansowe 5 1 836 39 704
6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 1 183 362

Razem aktywa obrotowe 53 907 60 291
C 1 10 - -

AKTYWA  RAZEM 201 949 138 000
PASYWA

A
1 Kapitał podstawowy 11 33 500 33 500
2 Kapitał z aktualizacji wyceny 11a 32 667 32 667  
3 Nadwyżka ze sprzedaż akcji 12
4 Zyski zatrzymane 13 49 817 56 651
5 Zysk/Strata netto 13 -42 235 -6 834
6 Wartość udziałów niekontrolujących 1 072

Kapitał własny razem 74 821 115 984
B

1 Rezerwy 14 23 961 179
2 Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 18 4 435 8 722
3 Zobowiązania z tyt.leasingu finansowego 15 1 794 1 455
4 17 1 710 -
5 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.wartościowych 8 - -
6 Rozliczenia międzyokresowe 8a 897 32
7 Inne zobowiązania 504 -

Zobowiązania długoterminowe razem 33 301 10 388
C

1 16 90 451 7 874
2 15 924 407
3 Kredyty i pożyczki 17 1 513 0
4 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.wartościowych 8 - 3 139
5 Rezerwy 14 175 105
6 Rozliczenia międzyokresowe 8 764 103

Zobowiązania krótkoterminowe razem 93 827 11 628
Zobowiązania razem 127 128 22 016
PASYWA RAZEM 201 949 138 000
Wartość księgowa 74 821 115 984
Liczba akcji w sztukach 33 499 539 33 466 539
Wartość księgowa na jedną sztukę ( w zł.) 2,23 3,46
Zielona Góra dnia 02.05.2016r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
      Robert Truszkowski       Grzegorz Wrona    Mariusz Matusik

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

Zobowiązania długoterminowe

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży

Zobowiązania krótkoterminowe

AKTYWA
Wybrane pozycje bilansu 

Aktywa trwałe( długoterminowe)

Zobowiązania z tyt.dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r.

w tys. zł.

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów

Aktywa obrotowe krótkoterminowe

 

Kapitał własny (przypisany do jednostki dominującej



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

układ kalkulacyjny w tys. zł.
Informacja Rok 2015 Rok 2014

Wybrane pozycje dodatkowa od 01.01.2015r. od 01.01.2014r.
(Nota) do 31.12.2015r. do 31.12.2014r.

Przychody ze sprzedaży 20 35 341 26 441
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 22 34 119 28 198
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 1 222 -1 757
Pozostałe przychody operacyjne 21 7 140 5 938
Koszty sprzedaży 22 276 140
Koszty ogólnego zarządu 22 2 135 2 899
Pozostałe koszty operacyjne 23 27 538 775
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej -21 587 367
Przychody finansowe 24 31 053 1 111
Koszty finansowe 25 60 957 9 768
Zysk/  Strata przed opodatkowaniem -51 491 -8 290
Podatek dochodowy 26 -7 553 -1 456
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -43 938 -6 834
Zysk/ Strata netto z działalności zaniechanej

-43 938 -6 834

- -
- -

- -

- -

- -
0 0

-43 938 -6 834
Akcjonariuszom jednostki dominującej -42 235 -6 834

-1 703 -
Całkowity dochód /Strata netto przypadający 
Akcjonariuszom jednostki dominującej -42 235 -6 834

-1 703 -
-1,26 -0,20
-1,26 -0,20
-0,42 -0,20
-1,26 -0,20
-1,26 -0,20
-0,42 -0,20

Zielona Góra 02.05.2016r.
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
         Robert Truszkowski       Grzegorz Wrona    Mariusz Matusik
…………………………………….. ……………………………………………
(nazwisko i podpis os.sporządzającej) (nazwisko i imię kierownika jednostki)

z działalności kontynuowanej:
zwykły
rozwodniony

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat

-

Zysk/Strata na jedną akcję ( w zł./na jedną akcję) od 
całkowitych dochodów

Całkowite dochody ogółem

rozwodniony

Udziałowcom mniejszościowym
z działalności kontynuowanej:
zwykły

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów                                                                                                                                 
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Działalność kontynuowana

Zysk/Strata  netto przypadająca :
Udziałowcom mniejszościowym

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek 
stowarzyszonych/zmiana procentowa udziałów 

Korekty dotyczące roku ubiegłego
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów

Inne całkowite dochody netto

Zysk/Strata na jedną akcję ( w zł./na jedną akcję)

Działalność zaniechana
Zysk/Strata netto 
Inne całkowite dochody

Korekty konsolidacyjne



Zastal SA
ul.Sulechowska 4a
65-119 Zielona Góra

w tys. zł.

Kapitał 
podstawowy

kapitał 
mniejszości

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
rzeczowych aktywów 
trwałych

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
inwestycji

Kapitał rezerwowy 
wkład 
komplementariusza

Kapitał rezerwowy-
niezarejestrowane 
podwyższenie 
kapitału

Zyski 
zatrzymane

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem

Stan na 01.01.2014r. 30 500 - 36 969 0 - 55 428 122 897 122 897
Sprzedaż środków trwałych - 
przemieszczenia -4 302 4 302 0 0
Strata netto okresu 
sprawozdawczego -6 834 -6 834 - -6 834
Pozostałe całkowite dochody 
za okres sprawozdawczy 0 - 0
Akcje V emisji 3000 3 000 3 000
Korekta lat poprzednich ( rezerwa na 
podatek odroczony) -3 079 -3 079 - -3 079
Stan na 31 grudnia 2014r. 33 500 - 32 667 - 0 0 49 817 115 984 - 115 984
Stan na 01.01.2015r. 33 500 32 667 0 - 49 817 115 984 115 984
Strata netto okresu 
sprawozdawczego -1703 -42 235 -42 235 -1703 -43 938
Pozostałe całkowite dochody 
za okres sprawozdawczy - - 0
Przypadające udziałom 
niekontrolującym 2775 - 2775 2 775
Stan na 31 grudnia 2015r. 33 500 1 072 32 667 0 0 0 7 582 73 749 1 072 74 821

Zielona Góra dnia 02.05.2016r.
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
          Robert Truszkowski        Grzegorz Wrona    Mariusz Matusik
…………………………………………. ………………………………………………………..
(nazwisko i podpis os. sporządzającej) (nazwisko i imię kierownika jednostki)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015R.
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rok bieżący rok poprzedni
31.12.2015 31.12.2014

A. Przepływy środków pieniężnych z działaalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -51 491 -8 290
  II. Korekty razem: 55 979 -2 099
   1. Udział w zyskach (stratach) jednostki stowarzyszonej 0 0
   2. Amortyzacja 1 568 1 814
   3. Zysk (strata) na inwestycjach 33 867 5 805
   4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   362 310
   5. Zmiana stanu rezerw 23 776 -80
   6. Zmiana stanu zapasów -720 -592
   7. Zmiana stanu należności -5 287 -11 196
   8.Zmiana stanu zobowiązań  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 457 4 443
   9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -142 -2 632
  10.Zapłacony/zwrócony  podatek dochodowy 93 -12
  11.Inne korekty 5 41
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 488 -10 389
B. Przepływy środków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej
   1.Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 219 16 254
   2. Inne wpływy inwestycyjne 256 2 034
   3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 1 458 2 485
   4. Wpływy spłata odsetek od pożyczek 0 108
   5. Nabycie środków  trwałych -1 939 -544
   6. Nabycie aktywów finansowych -202 -7 586
   7. Inne wydatki inwestycyjne -390 -45
  III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -598 12 706
C. Przepływy środków pienieżnych z działalności finansowej  
  1. Wpływy netto z emisji akcji - 3 055
  2. Wpływy otrzymane kredyty i pożyczki 780 0
  3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -475 -377
  4. Odsetki zapłacone -168 -477
  5. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek -16 -4 314
  6. Wykup dłużnych papierów wartościowych -3 120 -
  7. Inne wydatki finansowe -70 0
  I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 069 -2 113
D.Zwiększ/zmniejsz.netto środ.pieniężnych i ich ekwiwalentów 821 204
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   Nota nr 9 362 158
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu       Nota nr 9 1 183 362

Sporządzono, Zielona Góra dnia  02.05.2016r,

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO         WICEPREZES ZARZĄDU     PREZES ZARZĄDU
         Robert Truszkowski                                Grzegorz Wrona    Mariusz Matusik
…………………………………………………………..                         ……………………………………………………
( data i  podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe )                                                                          ( data i podpis kierownika jednostki )

TREŚĆ

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
(metoda pośrednia)



 
 
 Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zastal na dzień 31 grudnia 2015r. 
 
I. Informacje ogólne. Grupa Kapitałowa Zastal składa się ze spółki dominującej Zastal SA oraz 22 spółek zależnych. W skład Grupy wchodzą : Zastal Transport Sp. z o.o., Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna, Landex sp.  z o.o., Zastal Wagony sp.  z o.o., Landex Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna, Landex  Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Glob spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Centromax Spółka Akcyjna, Monitex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Drawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Montag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Omega SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Alfa SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Beta SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Delta SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Vega SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PPHU ADA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ZCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, CSY Spółka Akcyjna, RSY Spółka Akcyjna, Asas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rodex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka dominująca w CSY S.A. posiada 94% kapitałów w RSY S.A. 96%, w Montag sp. z o.o. posiada 68% udziałów , w pozostałych spółkach ujętych w konsolidacji bezpośrednio bądź poprzez podmioty w pełni zależne spółka dominująca posiada całość kapitałów. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Spółki powiązane zajmują się usługami transportowo – spedycyjnymi, serwisem samochodów ciężarowych, produkcją metalową oraz zarządzaniem nieruchomościami, produkcją części zamiennych. Podstawą działania spółki dominującej w Grupie jest postanowienie sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy z dnia 17/12/1990r o wpisie do rejestru handlowego Dział B nr rejestru 777 oraz statut spółki sporządzony w formie aktu notarialnego dnia 15/11/1990 r. Jednostka dominująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 67681 w dniu 25/10/2002r. Jednostka dominująca posiada numer statystyczny Regon 006104350. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej był następujący: Zarząd: Mariusz Matusik   - Prezes Zarządu Grzegorz Wrona    - Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Joanna Tobolska   - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aneta Niedziela   - Sekretarz Rady Nadzorczej Włodzimierz Starosta  - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dariusz Stodolny    - Członek Rady Nadzorczej Elżbieta Szymańska  - Członek Rady Nadzorczej  Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału jednostki dominującej w Grupie to:   

Lp. Akcjonariusze Ilość akcji    
szt 

% 
posiadanego 

kapitału 
% 

posiadanych 
praw głosów 

1. - - - - 
 Spółka dominująca w Grupie nie posiada informacji na temat podmiotu posiadającego pięć i więcej procent kapitału akcyjnego Zastal SA  Rokiem obrotowym spółki dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy poza spółką Landex Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest rok kalendarzowy. Landex Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w momencie powstanie miała zmieniony rok  obrotowy, w wyniku przeprowadzonych zmian pierwszy rok obrotowy spółki trwał 23 miesiące. 



  

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.   II. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
1. Oświadczenie o zgodności  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.    2. Status zatwierdzenia Standardów w UE.  

Nowe i zmienione standardy i interpretacje, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez UE i weszły w życie w 
2015 roku obejmują:  

Standard   
 

Data wejścia w życie 
w Unii Europejskiej 

 
MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiana dotyczy składek 

wnoszonych do programów określonych świadczeń przez 
pracowników lub strony trzecie. Celem zmian jest 
uproszczenie ujęcia składek, które nie zależą od okresu 
zatrudnienia, na przykład składki pracownicze ustalone jako 
stały procent wynagrodzenia.  

 1 lutego 2015 r. 

KIMSF 21 „Opłaty publiczne” – KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 
„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. 
Interpretacja wyjaśnia co jest zdarzeniem powodującym 
powstanie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej.  

  1 stycznia 2015 r. 

Zmiany do MSSF 2010-2012 – doroczne ulepszenia MSSF 2010 – 2012 
mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie 
słownictwa.  

  1 lutego 2015 r. 
Zmiany do MSSF 2011-2013 – doroczne ulepszenia MSSF 2011 – 2013 

mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie 
słownictwa. 

  1 stycznia 2015 r. 
 
 
 Nowe i zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania w UE w 2015 roku obejmują: 
 

Standard   
 

Data wejścia w życie 
w Unii Europejskiej 

• MSSF 11 „Wspólne porozumienia umowne” – zmiany określają 
odpowiednie podejście księgowe do przejęć udziałów we 
wspólnym działaniu, które stanowi przedsiębiorstwo.  

(*) 1 stycznia 2016 r. 
• MSR 1 „Prezentacja sprawozdań Finansowych” – zmiany dotyczące nie 

ograniczania zrozumiałości ujawnianych informacji poprzez 
łączenie ze sobą lub rozwijanie informacji w sposób 
zaciemniający informacje użyteczne. 

(*) 1 stycznia 2016 r. 

• MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, 38 „Wartości niematerialne” – Rada 
uznała stosowanie metody dochodowej do amortyzacji 
aktywów za niewłaściwe oraz, że dochód nie jest 
odpowiednia podstawą do pomiaru zużycia korzyści 
ekonomicznych pochodzących z wartości niematerialnych. 

  1 stycznia 2016 r. 

• MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 41 „Rolnictwo” – 
Rada zdecydowała, że rośliny produkcyjne powinny być 
księgowane na tych samych zasadach jak rzeczowe aktywa 
trwałe, ponieważ funkcja takich roślin jest podobna do funkcji 

(*)  1 stycznia 2016 r. 



  

produkcji. 

• MSR 27 „Jednostkowe sprawozdanie finansowe” – zmiany umożliwiają 
podmiotom stosowanie metody praw własności do wyceny 
inwestycji w jednostki zależne, współzależne i 
stowarzyszone w ich jednostkowych sprawozdaniach 
finansowych. 

(*)  1 stycznia 2016 r. 

• Zmiany do MSSF 2012-2014 – doroczne uściślenia słownictwa, 
rozwiązywanie niezgodności dotyczące MSSF 2012 – 2014. (*)  1 stycznia 2016 r. 

 
 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez 
Unię Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2015 roku: 

 

 
Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF 
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz nieobowiązujące na dzień 
sprawozdawczy zgodnie z datą ich wejścia w życie. 
 
Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki 
Nowy standard MSSF 9 Instrumenty finansowe dokonuje fundamentalnych zmian w klasyfikacji, prezentacji i 
wycenie instrumentów finansowych. Zmiany te potencjalnie będą miały istotny wpływ na przyszłe sprawozdania 
finansowe Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze 
opublikowane wszystkie fazy standardu MSSF 9 oraz nie został on zatwierdzony przez Unię Europejską. W 
związku z powyższym analiza jego wpływu na przyszłe sprawozdania Grupy nie jest jeszcze zakończona. 
Pozostałe standardy oraz ich zmiany nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe 
Grupy. Zmiany standardów i interpretacji MSSF, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 
zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miały istotnego wpływu 
na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.    

Standard Opis zmian Data 
obowiązywania w 
Unii Europejskiej 

MSSF 9 Instrumenty 
finansowe (wraz z 
aktualizacjami) 

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

 
1 stycznia 2018 

MSSF 14 Odroczone 
salda z regulowanej 
działalności 
 

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

 1 stycznia 2016 

MSSF 15 Przychody z 
umów z klientami 

MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów.  1 stycznia 2018 
MSSF 16 „Leasing” Doprecyzowanie standardu, klasyfikacji ujmowania leasingu u 

leasingobiorców i leasingodawców 
 1 stycznia 2019 

Zmiany do MMSF 10 i 
MSR 28 

Zmiany dotyczące transakcji sprzedaży bądź wniesienia aktywów 
pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub jednostką 
będącą wspólnym przedsięwzięciem. 

 1 stycznia 2016 

Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek inwestycyjnych w konsolidacji.  1 stycznia 2016 
Zmiany do MSR 12 
“Podatek dochodowy” 

Wyjaśnienie sposobu wykazywania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku w związku z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości 
godziwej. 

1 stycznia 2017 

Zmiany do MSR 7 
“Rachunek 
przepływów 
pieniężnych” 

Zmiany mają na celu poprawę informacji przekazywanych na rzecz 
użytkowników sprawozdań finansowych o działalności finansowej 
jednostki. Zmiany wymagają ujawnienia umożliwiające użytkownikom 
sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikających z 
przepływów pieniężnych jak i niepieniężnych. 

1 stycznia 2017 



  

     Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie  finansowe zostało zatwierdzone  przez Zarząd Grupy do publikacji z dniem 02 maja  2016 roku.  W jednostkach powiązanych nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe oraz nie wystąpiło połączenie spółek. Sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSSF  wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach uznawanych za racjonalne w danych okolicznościach i stanowią podstawę do określenia wartości bilansowych aktywów i zobowiązań, które nie wynikają bezpośrednio z innych źródeł.   III. Stosowane zasady rachunkowości  W sprawozdaniu finansowym za rok 2015 nie dokonano żadnych istotnych zmian  zasad rachunkowości zastosowanych do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zastosowane zasady są spójne z zasadami jakie wykorzystano przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy 2014.  Jednostki Grupy Kapitałowej Zastal poza jednostką dominującą prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie skonsolidowane zawiera pewne korekty, które nie zostały odzwierciedlone w księgach rachunkowych spółek Grupy, a które mają na celu zapewnienie zgodności tego sprawozdania ze standardami wydanymi przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Konsolidacja   
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się 
korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami 
stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 
  
Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są 
nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. 
Spółka zależna jest również wyłączona z konsolidacji, jeżeli została nabyta i jest posiadana wyłącznie 
z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej przyszłości. Inwestycje w spółkach zależnych zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się zgodnie z MSSF 5. 
  
Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 
Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółek zależnych poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, 
zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy 
Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się 
następujących wyłączeń: 
na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 
salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) 
wyłącza się w całości, 
wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które 
są ujęte w wartości bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji 
wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy, ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat 
osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).  
  
Udziały niedające kontroli wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i reprezentują tę 
część dochodów całkowitych oraz aktywów netto spółek zależnych, które przypadają na podmioty 
inne niż spółki Grupy Kapitałowej. Grupa alokuje dochody całkowite spółek zależnych pomiędzy 



  

akcjonariuszy Spółki dominującej oraz podmioty niekontrolujące na podstawie ich udziału we 
własności.  
  
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi, które nie skutkują utratą kontroli przez Spółkę 
dominującą, Grupa traktuje jak transakcje kapitałowe:  
sprzedaż częściowa udziałów na rzecz podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną 
sprzedaży a wartością bilansową aktywów netto spółki zależnej, przypadających na udziały sprzedane 
podmiotom niekontrolującym, ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych,  
nabycie udziałów od podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością 
bilansową aktywów netto nabytych od podmiotów niekontrolujących ujmowana jest bezpośrednio w 
kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych.     
Połączenia jednostek gospodarczych Transakcje połączenia jednostek gospodarczych, wchodzące w zakres MSSF 3, rozliczane są metodą 
przejęcia. 
Na dzień objęcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej są wyceniane zasadniczo według 
wartości godziwej oraz zgodnie z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, bez względu na 
to czy były one ujawniane w sprawozdaniu finansowym przejmowanej jednostki przed przejęciem. 
  
Wynagrodzenie przekazane w zamian za kontrolę obejmuje wydane aktywa, zaciągnięte 
zobowiązania oraz wyemitowane instrumenty kapitałowe, wycenione w wartości godziwej na dzień 
przejęcia. Elementem wynagrodzenia jest również warunkowe wynagrodzenie, wyceniane w wartości 
godziwej na dzień przejęcia. Dodatkowe koszty przeprowadzenia połączenia (doradztwo, wyceny itp.) 
nie stanowią wynagrodzenia za przejęcie, lecz ujmowane są w dacie poniesienia jako koszt. 
  Wartość firmy (zysk) kalkulowana jest jako różnica dwóch wartości: 
suma wynagrodzenia przekazanego za kontrolę, udziałów niedających kontroli oraz wartości godziwej 
pakietów udziałów (akcji) posiadanych w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia oraz 
wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki. 
  
Nadwyżka sumy skalkulowanej w sposób wskazany powyżej ponad wartość godziwą możliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego 
bilansu jako wartość firmy. Wartość firmy odpowiada płatności dokonanej przez przejmującego w 
oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można pojedynczo 
zidentyfikować ani osobno ująć. Po początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny 
nabycia pomniejszonej o łączne odpisy z tytułu utraty wartości.    
W przypadku gdy w/w suma jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania 
przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest niezwłocznie w rachunku zysków i strat. 
Grupa ujmuje zysk z przejęcia w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 
  
W przypadku połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, Grupa nie stosuje regulacji wynikających z MSSF 3, lecz rozlicza takie transakcje metodą łączenia udziałów w następujący 
sposób: 
aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane są w wartości bilansowej. Za wartość bilansową 
uznaje się raczej tę wartość, która określona została pierwotnie przez podmiot kontrolujący, niż 
wartości wynikające z jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki przejmowanej, 
wartości niematerialne oraz zobowiązania warunkowe ujmowane są na zasadach stosowanych przez jednostkę przed połączeniem, zgodnie z właściwymi MSSF, 
nie powstaje wartość firmy -  różnica pomiędzy przekazanym wynagrodzeniem a nabytymi aktywami 
netto jednostki kontrolowanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji wynik z lat ubiegłych, 
udziały niedające kontroli wyceniane są w proporcji do wartości bilansowej aktywów netto 
kontrolowanej jednostki, dokonywane jest przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jakby połączenie miało 
miejsce na początek okresu porównawczego. Jeżeli data powstania stosunku podporządkowania nad 
jednostką jest późniejsza niż początek okresu porównawczego, dane porównawcze prezentowane są 
od momentu, kiedy po raz pierwszy powstał stosunek podporządkowania.  
  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka dominująca nie sprawuje kontroli, ale 
na które wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej.  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane początkowo w cenie nabycia, a następnie wyceniane z zastosowaniem metody praw własności. Na moment powstania znaczącego wpływu 
ustalana jest wartość firmy jako różnica pomiędzy ceną nabycia inwestycji a wartością godziwą 
aktywów netto przypadających na inwestora. Wartość firmy ujmowana jest w wartości bilansowej 
inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. 



  

Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest powiększana lub pomniejszana o: 
udział Spółki dominującej w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej,  
udział Spółki dominującej w innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej, wynikających 
m.in. z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych oraz z tytułu różnic kursowych z przeliczenia 
jednostek zagranicznych. Kwoty te wykazuje się w  korespondencji z odpowiednią pozycją 
„Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów”,  
zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną, które podlegają 
wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału, 
otrzymane wypłaty z zysku wypracowanego przez jednostkę stowarzyszoną, które obniżają wartość 
bilansową inwestycji.  Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek stowarzyszonych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 grudnia   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało po raz pierwszy zgodnie z zasadami MSSF za rok obrachunkowy 2005.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego ( przyjmując wartość godziwą za zakładany koszt składnika rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSSF 1) z wyjątkiem gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wycenione według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczonych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany wartości  godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są zabezpieczone. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zastal S.A. i wszystkich jej jednostek zależnych zostało sporządzone metodą pełną zgodnie z MSSF. Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej jak też jednostki zależnej sporządzone są za ten sam okres sprawozdawczy czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości. Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym przychody i koszty  wynikające z transakcji w ramach Grupy,  zostały w całości wyeliminowane. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia ich nabycia, będącego dniem objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają podlegać konsolidacji od dnia ustania kontroli. Udziały w podmiotach stowarzyszonych są ujmowane w sprawozdaniu finansowym  według wyceny metodą praw własności, za wyjątkiem sytuacji, kiedy udziały te są zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży. Cena nabycia udziału w podmiocie stowarzyszonym podlega korektom o wszelkie skutki zmian wartości godziwej aktywów netto, przypadające na wartość posiadanego udziału od chwili nabycia do daty sprawozdania finansowego oraz skutki stwierdzonej utraty wartości. Wszelkie zyski i straty na transakcjach przeprowadzanych między jednostkami w Grupie a podmiotami stowarzyszonymi podlegają wyłączeniu do poziomu posiadanego udziału. W sprawozdaniach finansowych Grupy transakcje w walucie obcej zostały przeliczone wg kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczone zostały według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe ujęte zostały w przychodach bądź kosztach finansowych. Podstawowy wzór sprawozdania oparto na segmentach operacyjnych, każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne usługi. Segmenty operacyjne zostały określone w oparciu o raporty wewnętrzne, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o alokacji zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. Segmenty geograficzne Grupy ustalone są w oparciu o lokalizację aktywów a sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych jest uzależniona od miejsca ich siedziby. Wynik finansowy danego segmentu zawierają przychody i koszty danego segmentu wraz z transakcjami w ramach Grupy. Koszty podlegające wyłączeniom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały odrębnie. Aktywa i zobowiązania danego segmentu są przypisane bezpośrednio. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży. Składniki aktywów trwałych zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się  w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na różnicę między wartością bilansową a wartością godziwą tworzy się odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości odnoszone są na rachunek zysków i strat. Rzeczowe aktywa trwałe. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartość rzeczowych aktywów trwałych (nie dotyczy to gruntów) wykazuje się w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła zaistnieć utrata wartości, któregoś ze składników aktywów. Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie konieczności – koryguje, na koniec każdego roku 



  

obrotowego. Po początkowym ujęciu według ceny nabycia, grunty są wykazywane według zaktualizowanej wartości będącej wartością godziwą na dzień aktualizacji wyceny pomniejszoną o skumulowane później odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, a ustalone skutki przeszacowania odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny, natomiast zmniejszenia wartości odnosi się do rachunku zysków i strat ( w przypadku wcześniejszego przeszacowania w górę, zmniejszenie kompensuje poprzednią nadwyżkę ujętą w kapitale z aktualizacji wyceny). Budynki, budowle i sprzęt komputerowy na dzień przejścia na raportowanie wg MSSF czyli 01.01.2004r. zostały wycenione w wartości godziwej i zastosowano tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na ten dzień. Tak ustalona wartość początkowa jest podstawą odpisów amortyzacyjnych ustalonych według przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej według przewidywanego okresu użytkowania. Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych  zasad. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu finansowego a koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Umowy leasingu finansowego są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu wg niższej z następujących dwóch wartości : wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Nieruchomości inwestycyjne. Nieruchomości inwestycyjne wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia a przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji. Na dzień bilansowy nieruchomości inwestycyjne wycenia się według modelu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia. Wszelkie zyski lub straty wynikające z likwidacji lub sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym nastąpiła likwidacja lub sprzedaż. Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania. Wartości niematerialne. Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją takie przesłanki lub na koniec każdego roku obrotowego. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową, a okresy użytkowania weryfikuje się co najmniej na koniec każdego roku obrotowego i odpowiednio zmniejsza się okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne, za każdy okres ujmuje się w ciężar rachunku zysków i strat. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie jako koszt w rachunku zysków i strat (pozostałe koszty), a odwrócenie odpisu aktualizującego (pozostałe przychody). 
Aktywa finansowe Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, Grupa klasyfikuje z podziałem na: pożyczki i należności, aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.   Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w rachunku zysków i strat lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku zysków i strat prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.    Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co zostało zaprezentowane poniżej.   Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta.   



  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmują aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne, za wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń. Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na podstawie bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny, jeżeli aktywny rynek nie istnieje   Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Grupa ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności.   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów finansowych Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, ze względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane są w rachunku zysków i strat.  Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, za wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które ujmowane są w rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat ujmowane są również odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest w innych całkowitych dochodach, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których odwrócenie ujmowane jest w rachunku zysków i strat, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.  W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do rachunku zysków i strat oraz prezentowane są w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.    Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących pozycjach bilansu: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, leasing finansowy, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz pochodne instrumenty finansowe. Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności finansowej. Zapasy Zapasy są wycenione według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione na doprowadzenie każdego ze składników zapasów do jego aktualnego miejsca są ujmowane w następujący sposób: a)  surowce – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. b) produkty gotowe i produkcja w toku – koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego. Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia 



  

zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizujących, które korygują koszt własny sprzedaży. Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 14 do 60 dni, są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności.  Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowane są po 6 miesiącach od upływu terminu zapłaty. Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o nie spłacone kredyty w rachunkach pieniężnych. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki. W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według wartości godziwej otrzymanych  środków pieniężnych, pomniejszone o korekty bezpośrednio związane z transakcją. Po początkowym ujęciu są następnie wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta. W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. Przychody. Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny. Obowiązują następujące kryteria przy ustalaniu przychodów: a) sprzedaż towarów i produktów; Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. b) świadczenie usług; Jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. W przypadku kiedy nie można z uzasadnionych przyczyn oszacować wyniku transakcji świadczonych usług, w sposób wiarygodny to przychody z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów ale tylko takich jakie są możliwe do odzyskania. Przychody z tytułu użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki: a) odsetki ; Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania ( z uwzględnieniem efektywnej rentowności danego aktywa) b) dywidendy ; Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. Podatek dochodowy. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku, kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez grupę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy.  Rezerwy tworzone są wówczas gdy na grupie ciąży istniejący obowiązek prawny i wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że spowoduje konieczność  wypływu środków oraz można wiarygodnie oszacować kwotę tego zobowiązania. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazywane w rachunku zysków i strat. Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na:                                                                                               a) Odprawy emerytalne zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem przez tego pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. Są to świadczenia po okresie zatrudnienia, na które tworzy się rezerwę.            



  

b)Niewykorzystane urlopy, dla wszystkich pracowników, którzy nie wykorzystali urlopu do końca okresu sprawozdawczego.  c) Premie oraz odszkodowania dla Zarządu, zgodnie z umową o pracę. Wielkości tworzonych rezerw są wielkościami szacunkowymi, które  uaktualnia się na każdy dzień bilansowy. Rezerwy wykazywane są w rachunku zysków i strat.   
  Niniejsze sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy. Pomimo odnotowanych strat na działalności operacyjnej w kwocie -21.587 tys. zł. oraz wysokiego salda zobowiązań krótkoterminowych sięgających kwoty 90.451 tys. zł w ocenie Zarządu  Grupy  nie ma zagrożenia kontynuowania działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy.  Grupa w latach poprzednich dokonała całkowitej zmiany głównych źródeł osiąga przychodów: przychody z tytułu najmu powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych na przychody z działalności produkcyjnej i handlowej. Efektem dokonanych zmian jest stale rosnąca wartość osiąganych przychodów ze sprzedaży związanej z działalnością produkcyjną i usługową. Grupa nie miała problemów z zawarciem umów finansowych, poprzez które sfinansowany został zakup maszyn i urządzeń do produkcji. Grupa prowadziła równocześnie porządkowanie struktury  kapitałowej. Powodowało to osiąganie z jednej strony znacznych przychodów ze zbycia inwestycji jak również konieczność tworzenia odpisów na aktywa finansowe posiadane przez Grupę. Wynikiem tych operacji był znaczący wpływ kosztów finansowych na wynik brutto Grupy. Grupa zanotowała w roku obrotowym 2015 znaczący wzrost wartości posiadanych aktywów. Wzrost zanotowano na poziomie aktywów trwałych. Pozwala to na zwiększenie wiarygodności Grupy w ocenia instytucji finansowych. W Grupie w 2015 roku nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału o kwotę 67 mln zł. Emisja warrantrów zmiennych na akcje zapewni Grupie środki jakie będzie mogła wykorzystać w swojej działalności.    III.Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  Nota nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe. 

 1.1 Cena nabycia lub wartość godziwa na 31.12.2015r. 
                                                                                                                                                                          w tys. zł. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

 Grunty, budynki, budowle Urządzenia techniczne , maszyny i pozostałe środki trwałe 

Środki trwałe w budowie, zaliczki Razem 

1.Stan na 01.01.2015r.  73.719 9.930 2 83.651 
2.Zwiększenia z tytułu : - inwestycje leasing - zakup - inwestycje 

961   15 946 

8.695  193 546 7.956 

6   6 

9.662  193 567 8.902 
3.Zmniejszenia z tytułu:  - sprzedaż - likwidacja - korekty 

5.162  5.099 36 27 

810  776 34 - 

0  - - - 

5.972  5.875 70 27 
Stan na 31.12.2015r.  69.518 17.815 8 87.341 
Skumulowana amortyzacja i utrata wartości.          



  

 
1.2 Skumulowana amortyzacja na 31.12.2015r.                                                                                w tys. zł. 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ( WG. GRUP RODZAJOWYCH) 
 Grunty, budynki, budowle Urządzenia techniczne , maszyny i pozostałe środki trwałe 

Środki trwałe w budowie, zaliczki 
Razem 

1.Stan na 01.01.2015r. 7.701 4.459 0 12.160 
2.Zwiększenia z tytułu : - naliczenie w roku - inwestycja 

678 670 8 
3.183 875 2.308 

- 3.861 1.545 2.316 
3.Zmniejszenia z tytułu:  - sprzedaż - likwidacja 

721 721 - 
290 282 8 

- 1.011 1.003 8 
Stan na 31.12.2015r  7.658 7.352 0 15.010 
 Wartość bilansowa ( netto)                                                                                                                                                w tys. zł. 1.3 Wartość bilansowa na 31.12.2015r. 
Wartość brutto 69.518 17.815 8 87.341 
Skumulowana amortyzacja 7.658 7.352 - 15.010 
Wartość netto 61.860 10.463 8 72.331 
 01.01.2004r. był dla Grupy dniem przejścia na MSSF, podjęto decyzję o wycenie gruntów w wartości godziwej, a wycenę oparto na ostatnich cenach rynkowych tj. wartości godziwej uzyskanej w transakcjach, których przedmiotem były sprzedawane grunty przez jednostkę dominującą.  Budynki, budowle oraz sprzęt komputerowy na dzień przejścia na MSSF czyli 01.01.2004r. został wyceniony według wartości godziwej, która z tym dniem stałą się wartością księgową netto. Na dzień 31.12.2015 roku wszystkie środki trwałe bez gruntów i środków trwałych w leasingu zostały wycenione po koszcie historycznym, pomniejszonym o skumulowaną amortyzację. Wartość rzeczowych aktywów trwałych na dzień bilansowy wynosi 72.331 tys. zł. w tym wartość gruntów wyceniona jest wg wartości godziwej i wynosi 40.657 tys. zł.  Ostatniego przeszacowana gruntów będących w posiadaniu Grupy dokonano z końcem 2009 roku. W 2015 roku Grupa nie dokonywała przeszacowania posiadanych gruntów, uznając iż wartość określona na koniec 2009 roku pozostaje wartością aktualną. W 2015 roku Grupa dokonała znaczących sprzedaży środków trwałych. Sprzedano nieruchomość biurową wraz z gruntem zlokalizowaną w Zielonej Górze. Z końcem roku włączono w skład Grupy nowe podmioty, nad którymi Grupa przejęła kontrolę, są to spółki produkujące części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników. W związku z objęciem kontroli nad nowymi podmiotami rozpoznano  wartość firmy, która to sięgnęła 54 mln zł.   Nota nr 2 Nieruchomości inwestycyjne. Nieruchomości inwestycyjne stanowią grunty rolne grunty rolne położone na terenie Gminy Braniewo o powierzchni 3,44 hektara. Wartość na 31.12.2015r.   31 tys. zł. Poza podatkiem rolnym nie ma żadnych kosztów związanych z utrzymywaniem tej nieruchomości, na nieruchomości nie ma ustanowionych żadnych hipotek.  Nota nr 3 Wartości niematerialne. 3.1 Cena nabycia lub wartość godziwa. 
                                                                                                                                                                                    w tys. zł. ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 
 Programy komputerowe, licencje  

Wartość firmy Wartości niematerialne  razem 
Stan na 01.01.2015r. wartość brutto 165 47 212 
Zwiększenia w 2015r. z tytułu: 60  54.044  54.104  



  

- zakupu  - inwestycje 57 3  54.044 57 54.047 
Zmniejszenia w 2015r. z tytułu: - likwidacja 

-  - 
-  - 

-  - 
Stan na 31.12.2015r. wartość brutto 225 54.091 54.316 
 3.2  Skumulowana amortyzacja. 
                                                                                                                                                                                      w tys. zł. ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 
 Programy komputerowe Wartości niematerialne   Razem 
Stan na 01.01.2015r.  105 105 
Zwiększenia z tytułu: - naliczenie w roku - inwestycje 

26 23 3 
26 23 3 

Zmniejszenia z tytułu: - likwidacja - - - - 
Stan na 31.12.2015r.  131 131 
 3.3 Wartość bilansowa na 31.12.2015r. 
                                                                                                                                                                                      w tys. zł. ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 
Na dzień 31.12.2015. Programy komputerowe, licencje Wartość firmy Wartości niematerialne  razem 
Wartość bilansowa netto na 01.01.2015r. 60 47 107 
Zwiększenia 60 54.044 54.104 
Zmniejszenia 26 - 26 
Wartość bilansowa netto na 31.12.2015r. 94 54.091 54.185 
Programy komputerowe amortyzowane są liniowo przez okres ekonomicznego użytkowania wynoszący 7,5 roku. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają żadnym ograniczeniom praw własności.  Nota 3a. Przejęcie kontroli nad jednostkami. W wyniku dokonanych przejęć w dniu 30 listopada 2015 roku Grupa zyskała kontrolę nad spółkami RSY SA, w której kontroluje 96% kapitału, CSY SA w której kontroluje 94% kapitału oraz podmiot Rodex sp. z o.o., w której 100% działów posiada CSY S.A.  Spółka przejmowana RSY SA zajmuje się handlem maszynami rolniczymi na rynku polskim jest to typowa firma handlowa. Spółka Rodex zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami działa na terenie miasta Poznania. Spółka CSY SA jest to firma produkcyjna zajmująca się produkcją części motoryzacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn obróbczych. Kontrola nad spółkami została przejęta z końcem listopada 2015 r. Podmiot dominujący w Grupie dokonał zakupu akcji spółek dających kontrolę od podmiotów niezawiązanych z Grupą.   Strategia Grupy  przejmując kontrolę nad spółkami zakłada zwiększenie przychodów z działalności produkcyjnej oraz zwiększenie udziału w rynku produkcji i obróbki metalowej. Spodziewane jest zwiększenie udziału Grupy w produkcji wyrobów dla branży transportu kolejowego. 
 Połączenie jednostek przeprowadzone w okresie 01.01.2015r. di 31.12.2015r.   w tys. zł. 

Wynagrodzenie: 
Nazwa i siedziba 

jednostki 
przejmowanej 

Data 
przejęcia 

Procent 
przejętych 

instrumentów 
kapitałowych z 
prawem głosu 

przejmujący 
udziały 

niedające 
kontroli 

Aktywa netto 
przejętej 
jednostki 
(wartość 
godziwa) 

Wartość 
firmy (+) / 
zysk (-) 

Zyski 
zatrzymane 
(połączenie pod 

wspólną 
kontrolą) 

CSY SA 2015-11-30 94  44 541  2 638  15 055  32 124  N/D 
RSY SA 2015-11-30 96  23 002  136  1 218  21 920  N/D 



  

            -     
 Informacje na temat spółki Rodex sp. z o.o. do celów prezentacji zagregowano z danymi spółki CSY S.A., która konsoliduje sprawozdania obu spółek. 
 Rozliczenie połączenia jednostek przeprowadzone w okresie 01.01.2015-31.12.2015r. w tys. zł. 

Wartość godziwa na dzień przejęcia: 
  CSY SA  RSY SA Pozostałe jednostki* 

Aktywa        
Wartości 

niematerialne 40  -   
Rzeczowe aktywa 

trwałe 6 025  183    Inwesytycje 
długoterminowe 9 347  2    Aktywa z tytułu 
podatku odroczonego  1 214  402    

Zapasy 2 628  440    
Należności i pożyczki 8 981  1 316    
Pozostałe aktywa 16 607  6 044    
Środki pieniężne 763  2    
Aktywa razem 45 605  8 389  -   
Zobowiązania       
Rezerwa z tytułu 

podatku odroczonego 477  -   
Rezerwy 97  3    
Kredyty, pożyczki 2 851  -     
Zobowiązania z 

tytułu dostaw i usług 1 284  720    
Pozostałe zobowiązania 3 548  214    
Zobowiązania 

razem 8 257  937  -   
Wartość godziwa 

aktywów netto 37 348  7 452  -   
Wartość firmy (+) / 

Zysk (-) 32 124  21 920    
Wynagrodzenie za 

przejętą jednostkę: 69 472  29 372  -   
Podmioty 

niekontrolujące:       Udziały niedające 
kontroli 2 638  136    

Przejmujący:       
Środki pieniężne 44 541  23 002    
Instrumenty kapitałowe 

przejmującego 21 600  7 400    
Zobowiązania 

wobec poprzednich 
właścicieli       

Wynagrodzenie 
warunkowe       Wartość godziwa 
inwestycji posiadanych przed 
przejęciem (nabycie 
kilkuetapowe)       

Inne       
 Przychody i wyniki jednostek przejętych w okresie sprawozdawczym.  w tys. zł. 

Dane po dacie przejęcia ujęte 
w rachunku zysków i strat 

Grupy 
Dane za okres od 01.01 do 

31.12.2010 roku   
Przychody Wynik netto Przychody Wynik netto 

CSY SA 1 019  1 001  18 627  (2 891) 
RSY SA 43  187  1 820  (1 047) 
Jednostka przejęta 

3         
Jednostka przejęta         



  

4 
Jednostka przejęta 

5         
Jednostka przejęta 6         

Razem 1 062  1 188  20 447  (3 938) 
 Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych. 
w tys. zł. 

  od 01.01 do 31.12.2015 
Wynagrodzenie 

zapłacone przez 
przejmującego w 
środkach pieniężnych 
(-) (67 543) 

Środki pieniężne 
przejęte wraz z 
jednostką zależną 765  

Wydatki netto (66 778) 
 Podmioty przejmowane nie posiadały zobowiązań warunkowych oraz nie udzielały gwarancji i poręczeń.  Nota nr 4 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. Jednostka dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2015 roku  33%  - owy ,udział w podmiocie stowarzyszonym tj.  spółce Kapitał Sp. z o.o. zajmującej się działalnością finansową. Spółka nie jest notowana na GPW.   W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowany spółka nie została objęta konsolidacją ze względu na niewielki wpływ na działalność Grupy.  
Aktywa finansowe, zobowiązana finansowe.  Aktywa finansowe w podziale na kategorie instrumentów finansowych wg. MSR 39         w tys. zł. 

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39  
PiN AWG-O AWG-W IUTW ADS IPZ Poza MSR 39 

Razem 

Stan na 31.12.2015 
Aktywa trwałe:         
Należności i pożyczki - - - - - - - - 
Pochodne instrumenty finansowe - - - - - - - - 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - - - 17 712 - - 17 712 
Aktywa Obrotowe: -        
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

10 232 - - - - - 34 537 44 769 

Pożyczki 129 - - - - - - 129 
Pochodne instrumenty finansowe - - - - - - - - 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 1 836 - - - - - 1 836 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - - - - - 1 183 1 183 
Kategorie aktywów finansowych razem 10 361 1 836 - - 17 712 - 35 720 65 629 
Stan na 31.12.2014 
Aktywa trwałe:         
Należności i pożyczki - 1 445 - -    1 445 
Pochodne instrumenty finansowe - - - - - - - - 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - - - 4 026 - - 4 026 
Aktywa Obrotowe: -        
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5 320 - - - - - 12 002 17 322 



  

należności 
Pożyczki 1 413 - - - - - - 1 413 
Pochodne instrumenty finansowe - - - - - - - - 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 39 704 - - - - - 39 704 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - - - - - 362 362 
Kategorie aktywów finansowych razem 6 733 41 149 - - 4 026 - 12 364 64 272 
 Objaśnienia do tabeli: 1. Pożyczki i należności (Pin) 2. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat- przeznaczone do obrotu (AWG-O) 3. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat- wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (AWG-W) 4. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW) 5.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 6.Instrumenty pochodne zabezpieczające ( IPZ) 7.Aktywa poza zakresem MSR 39.  Zobowiązania  finansowe w podziale na kategorie instrumentów finansowych wg. MSR 39   w tys. zł. 

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39  
ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ  Poza MSR 39 

Razem 

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

  1 710   1 710 
Leasing finansowy   1 794   1 794 
Pochodne instrumenty finansowe       
Pozostałe zobowiązania   504   504 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

  88 107  2 344 90 451 

Kredyty pożyczki inne instrumenty dłużne   1 513   1 513 
Leasing finansowy   924   924 
Pochodne instrumenty finansowe       
Kategoria zobowiązań finansowych razem   94 552  2 344 96 896 
Stan na 31.12.2014 
Zobowiązania długoterminowe       
Kredyty, pożyczki,inne instrumenty dłużne   -   - 
Leasing finansowy   1 455   1 455 
Pochodne instrumenty finansowe       
Pozostałe zobowiązania       
Zobowiązania krótkoterminowe       
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

  6 140  1 734 7 874 

Kredyty pożyczki inne instrumenty dłużne   3 139   3 139 
Leasing finansowy   407   407 
Pochodne instrumenty finansowe       
Kategoria zobowiązań finansowych razem   11 141  1 734 12 875 
  



  

Objaśnienia do tabeli: 1. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat-przeznaczone do obrotu (ZWG-O). 2. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat- wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (ZWG-W). 3. Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu (ZZK) 4. Instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 5. Zobowiązania poza zakresem MSR 39  Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych.                                                             w tys. zł. 
31.12.2015 31.12.2014 Klasa instrumentu finansowego 

Wartość godziwa Wartość  bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa 
Aktywa 
Pożyczki 129 129  1 413 
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 44 769 44 769 17 322 17 322 
Pochodne instrumenty finansowe - -   
Papiery dłużne 17 638 17 638   
Akcje spółek notowanych 1 836 1 836 39 704 39 704 
Udziały, akcje spółek nienotowanych 74 74  1 771 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 183 1 183 362 362 
Zobowiązania: 
Kredyty 3 223 3 223  - 
Pożyczki  - - - - 
Dłużne papiery wartościowe - - 3 139 3 139 
Leasing finansowy 2 718 2718 1 862 1 862 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  90 451 90 451 7 874 7 874 
  
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ WG POZIOMÓW. POZIOM 1 
WYCENA OPARTA NA NOTOWANIU PAPIERÓW NA GPW.  w tys.zł. 

Klasa instrumentu finansowego   notowane na 
GPW 

notowane na 
NC ……….. 

Razem wartość 
godziwa 

Stan na 31.12.2015           
Aktywa:           
Akcje spółek notowanych   -  1 836    1 836  
Udziały, akcje spółek nienotowanych         -   
Jednostki funduszy inwestycyjnych         -   
Instrumenty pochodne handlowe         -   
Instrumenty pochodne zabezpieczające         -   
Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej         -   
Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych         -  
Aktywa razem   -  -  -   -  
Zobowiązania:           
Instrumenty pochodne handlowe (-)         -   
Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)         -   
Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)         -   
Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)         -   
Zobowiązania razem (-)   -   -   -   -   
Wartość godziwa netto   -  1 836  -   1 836  
Stan na 31.12.2014           
Aktywa:           
Akcje spółek notowanych   13  39 619    39 632 
Udziały, akcje spółek nienotowanych         -   
Jednostki funduszy inwestycyjnych         -   
Instrumenty pochodne handlowe         -   
Instrumenty pochodne zabezpieczające         -   
Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej         -   
Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych    1 445     1 445   
Aktywa razem   1 458  39 619  -   41 077  
Zobowiązania:           
Instrumenty pochodne handlowe (-)         -   



  

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)         -   
Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)         -   
Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)         -   
Zobowiązania razem (-)   -   -   -   -   
Wartość godziwa netto   13  39 619  -   39 632  

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z POZIOMU 3    w  tys.zł. 

    
Udziały, akcje spółek 
nienotowanych 

Pożyczki 
udzielone …. Razem 

wartość 
Stan na 31.12.2015           
Saldo na początek okresu   61  2 858    2 919  
Zyski (straty) ujęte w:           

- wyniku finansowym    13 (1 241)   (1 228) 
- innych dochodach całkowitych         

udzielenie pożyczek (+)     75    75  
Zbycie (-)      (1 445)   (1 445)   
Zaciągnięcie (+)         -   
Uregulowanie (-)     (118)    (118)   
Przeniesienie do poziomu 3 (+)         -   
Przeniesienie z poziomu 3 (-)         -   
Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) (+/-)         -   
Saldo na koniec okresu   74  129  -   203  
Stan na 31.12.2014           
Saldo na początek okresu   61  1 760    1 821  
Zyski (straty) ujęte w:           

- wyniku finansowym    85 1 749   1 834 
- innych dochodach całkowitych         

udzielenie pożyczek (+)     1 490    1 490  
Zbycie (-)    (85)     (85)   
Zaciągnięcie (+)         -   
Uregulowanie (-)      (2 141)   (2 141)   
Przeniesienie do poziomu 3 (+)         -   
Przeniesienie do notowanych         -   
Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) (+/-)         -   
Saldo na koniec okresu   61  2 858  -   2 919  Aktywa z poziomu 3 wycenione są w wartości nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące.  Nota nr 5 Pozostałe aktywa finansowe. 

                                                                                                                                                                                         w tys. zł. Pozostałe aktywa finansowe: 2015r. 2014r. 
I. długoterminowe, w tym: 17.712 5.471 
a) udziały, akcje 74 1.771 
b) pożyczki - 1.445 
c) obligacje 17.638 2.255 
II. krótkoterminowe, w tym: 1.836 39.704 
a) udziały, akcje 1.836 39.704 
 5.1 Udziały i akcje  w spółkach. 
                                                                                                                                                                                        w tys. zł. Udziały w spółkach  2015r. 2014r. 
Wartość nabycia  12.500 16.740 
W tym notowane na GPW i NC 12.426 14.969 
Odpis utraty wartości - - 
Przeszacowanie do wartości godziwej akcji notowanych na GPW  -10.590  24.735 
Wartość bilansowa, w tym: 1.910 41.475 
- inwestycje długoterminowe 74 1.771 
- inwestycje krótkoterminowe 1.836 39.704 
 Udziały w spółkach nie notowanych na giełdzie wycenia się według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisu trwałej utraty wartości. 



  

    5.2 Udzielone pożyczki. 
                                                                                                                                                                                         w tys. zł.  2015r. 2014r. 
Pożyczki udzielone jedn. powiązanym, w tym: - 3.110 
- część długoterminowa - 1.445 
- część krótkoterminowa - 1.665 
- odpis wartości udzielonych pożyczek - -252 
 Pożyczki udzielone pozostałym jednostkom, w tym: 129 - 
- część długoterminowa - - 
- część krótkoterminowa 129 - 
Ogółem pożyczki, w tym: 129 2.858 
- część długoterminowa - 1.445 
- część krótkoterminowa 129 1.413 
 5.3 Udzielone pożyczki. 
                                                                                                                                                                                      w tys. zł.  2015r. 2014r. 
Skorygowana cena nabycia na początek okresu 2.858 1.760 
Przeniesiono z pożyczek  długoterminowych  - - 
Udzielone pożyczki - 1.490 
Naliczone odsetki 75 166 
Odpis aktualizujący pożyczki -1.000  
Odwrócony odpis aktualizacyjny pożyczki 118 - 
Odpis aktualizacyjny odsetki -359 - 
Spłacone pożyczki -118 450 
Spłacone odsetki - 10 
Spłacone odsetki naliczone w latach ubiegłych - 98 
Przeksięgowania wartości pożyczonych akcji -1 445 - 
Skorygowana cena nabycia 129 2.858 
 Grupa utworzyła odpis na pożyczkę i odsetki od pożyczki udzielonej jednostce stowarzyszonej.  Nota nr 6 Zapasy 
                                                                                                                                                                                       w tys.zł.  2015r. 2014r. 
Materiały 1.043 801 
- wartość odpisów materiałów 318 126 
Produkcja w toku ( wg kosztu wytworzenia) 1.405 194 
Produkty gotowe 1.164 81 
Towary 1.289 - 
Zapasy wartość bilansowa 4.901 1.076 
 Produkcja w toku to zlecenia warsztatowe naprawy samochodów w segmencie serwisu, niezakończone zlecenie w segmencie produkcji metalowej oraz segmencie produkcji części samochodowych. W związku z włączeniem do Grupy nowych podmiotów wartość odpisów aktualizujących zapasy wzrosła z 126 tys. zł. do 318 tys. zł. Opisy zapasów dotycząc segmentu serwisu samochodów, produkcji części samochodowych oraz segmentu handlu. Przyczyną dokonania odpisów aktualizujących zapasów był brak rotacji na danej grupie zapasów, nie ma ograniczeń w prawach własności zapasów      



  

   Nota nr 7 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. 7.1                                                                                                                                                      w tys. zł. 
 2015r. 2014r. 
Należności od jednostek powiązanych 342 6.561 
w tym: z tytułu dostaw i usług 330 - 
          : inne należności 12 6.561 
Należności z tytułu dostaw i usług od pozost.jednostek 9.901 5.320 
Należności z tytułu podatków, dotacji,ceł,ubezp. społ. 264 254 
Należności dochodzone na drodze sądowej - - 
Należność ze sprzedaży wierzytelności 10.957 - 
Należności z tyt. sprzedanych aktywów finansowych 21.361 3.682 
Pozostałe należności 1.944 1.505 
w tym: część długoterminowa - - 
Razem wartość bilansowa ( w tym) 44.769 17.322 
- należności długoterminowe - - 
- należności krótkoterminowe 44.769 17.322 
 Należności z tyt. sprzedanych aktywów finansowych w kwocie 18.900 tys. zł. są to należności od dwóch podmiotów z tytułu sprzedanych akcji Molmedica S.A. Należności ze sprzedaży wierzytelności w kwocie 6.751 tys. zł. są to należności od trzech podmiotów.  Grupa dokonała odpisu aktualizującego stanu należności : 7.2 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych.                          w tys. zł. 
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 2015r. 2014r. 
Stan na początek okresu 1.194 1.095 
a) zwiększenia z tytułu: 2.268 147 
- dostaw i usług do 12 miesięcy 141 147 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- pozostałe należności 2 127 - 
b) wykorzystanie (z tytułu) - - 
- dostaw i usług do 12 miesięcy - - 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- pozostałe należności - - 
c) rozwiązanie (z tytułu) 122 48 
- dostaw i usług do 12 miesięcy 26 48 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- pozostałe należności 96 - 
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 3.340 1.194 
 W wyniku włączenia do Grupy nowych podmiotów  wzrosły odpisy aktualizujące na należności  z tytułu dostaw i usług o kwotę 139 tys. zł. W roku sprawozdawczym Grupa utworzyła odpisy aktualizujące na należności na poziomie 2.268 tys. zł. z tego 1.500 tys. dotyczyło należności powstałych ze sprzedaży wierzytelności.  7.3 Należności z tytułu dostaw, robót i usług, (brutto) z pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty    w tys. zł. 
Należności z tytułu dostaw, robót  i usług, (brutto)- o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 2015r. 2014r. 
a) do 1 miesiąca 3.810 2.157 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1.329 936 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - 11 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - 31 
e) powyżej 1 roku - 677 
f) należności przeterminowane 6.427 3.812 



  

Należności z tytułu dostaw robót i usług, razem (brutto) 11.566 6.514 
g) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane ( wielkość ujemna) 1.335 1.194 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto) 10.231 5.320 
  Nota nr 8 i 8a. Grupa nie emitowała papierów wartościowych w 2015 roku.  Rozliczenia międzyokresowe. 8.1 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- aktywa 
                                                                                                                                                                                              w tys. zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2015r. 2014r. 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 468 146 
- prenumeraty 2 6 
- ubezpieczenia 31 36 
- najem gruntu + tablice reklamowe 18 2 
- koszty emisji obligacji - 15 
- koszty prototypów 76 76 
- koszty V emisji akcji 335 - 
- pozostałe usługi i materiały 6 11 
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym : 621 268 
- VAT 621 268 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1.089 414 
 8.2 inne rozliczenia międzyokresowe – pasywa 
                                                                                                                                                                                                  w tys. zł. Inne rozliczenia międzyokresowe 2015r. 2014r. 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów   
1. – długoterminowe (wg tytułów) 897 32 
- prawo wieczystego użytkowania gruntów - - 
- dotacje  897 32 
2. krótkoterminowe (wg tytułów) 764 103 
- przychody przyszłych okresów - 81 
- dotacje 764 22 
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1.661 135 
 Nota nr 9 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.  9.1 Środki pieniężne                                                                                                                             w tys. zł. 
 2015r. 2014r. 
Środki pieniężne w banku i kasie 1.183 362 
Lokaty bankowe do 3 miesięcy - - 
Razem wartość godziwa, w tym: 1.183 362 
 Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednostkowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są ustanawiane na różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.  9.2 Środki pieniężne (struktura walutowa) 
                                                                                                                                                                                               w tys. zł.  2015r. 2014r. 
a) w walucie polskiej 952 325 
b) w walutach obcych po przeliczeniu na zł. -waluta 54 tys. Euro 231 37 
Razem środki pieniężne, w tym: 1.183 362 
 Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych jest takie jak przedstawiono w nocie 9.1. 



  

 Cele i zasady zarządzania ryzykiem. Grupa zarządza kapitałem by zagwarantować, że należące do niej jednostki będą zdolne kontynuować działalność przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego. Grupa dokonuje regularnego przeglądu struktury kapitałowej. W ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi jego kategoriami. W oparciu o te analizy planuje się odpowiednie działania w celu utrzymania właściwej struktury kapitałowej Grupy. Grupa korzysta z instrumentów finansowych takich jak środki pieniężne, lokaty krótkoterminowe, umowy leasingu finansowego, zobowiązania i należności handlowe. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe  oraz ryzyko kredytowe. Ryzyko stopy procentowej. Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianą stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań z tytułu posiadanych umów  leasingowych jak i kredytów bankowych.  Tabela poniżej przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przy założeniu zmiany stopy procentowej. 
                                                                                                                                                                                                w tys.zł Okres zakończony 31/12/2015r. Zwiększ/Zmniejsz. Punkty procent * Wpływ na wynik finansowy brutto 

-1% 28 Leasing finansowy 
+1% -28 

 .     
*WIBOR 3M     Ryzyko walutowe. Ryzyko walutowe w Grupie sprowadza się do ryzyka związanego z wahaniami kursu Euro w odniesieniu do  zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu finansowego, przychodów oraz zobowiązań. Ryzykiem walutowym objęty jest segment  spedycji, segment produkcji metalowej oraz segment produkcji części motoryzacyjnych.  
Okres zakończony 31/12/2015r. Zwiększ/Zmniejsz. Punkty procent * Wpływ na wynik finansowy brutto 

-10% -486 Należności z tyt.dostaw i usług  
+10% 490 
-10% 16 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 
+10% -16 
-10% 10 Zobowiązania finansowe z tyt. leasingu 
+10% -10 

 *Kurs euro wzrost/spadek +/- 10%  Ryzyko kredytowe. Grupa zawiera transakcje głównie z firmami o dobrej zdolności kredytowej. W odniesieniu do instrumentów finansowych ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa się wartości bilansowej tych instrumentów.  Obecnie w Grupie nie występuje koncentracja ryzyka kredytowego. Grupa nie posiada kontrahentów, od których przychody przekraczają 20 % przychodów ze sprzedaży Grupy za okres 01.01.2015- 31.12.2015r.  Kwoty przedstawione w bilansie są kwotami netto z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności, oszacowanych przez Zarząd grupy na podstawie wcześniejszych doświadczeń i ich oceny obecnego otoczenia gospodarczego.  Ryzyko płynności. Grupa zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału rezerwowego, wykorzystując oferty usług bankowych i rezerwowe linie kredytowe, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych.   



  

Nota 10 Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży. W roku sprawozdawczym Grupa nie posiadała środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży                                                                                                                           w tys. zł. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży 
 Grunty Budynki i budowle Razem 
Stan na 01.01.2015r. w tym; - - - 
1. Wartość brutto - - - 
2. Skumulowana amortyzacja - - - 
Zmniejszenia: - - - 
1. Wartość brutto - - - 
2. Skumulowana amortyzacja - - - 
Stan na 31.12.2015r.   - - - 
 Nota 11 Kapitał podstawowy.  
Kapitał zakładowy (struktura) 
Seria/emisja 

Rodzaj akcji  Rodzaj uprzywilejowania  akcji 

Rodzaj ograniczenia praw do akcji 

Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej w tys. zł. 

Sposób pokrycia kapitału 
Data rejestracji Prawo do dywidendy  ( od daty ) 

I Na okaziciela Zwykłe   99.539 100 Gotówka 17.12.1990 17.12.1990 
II Na okaziciela Zwykłe  13.123.079 13.123 Gotówka 25.10.1991 25.10.1991 
III Na okaziciela zwykłe  7.276.921 7.277 Kap.zap. i rez. 03.11.1997 03.11.1997 
IV Na okaziciela zwykłe  10.000.000 10.000 Gotówka 31.10.2011 31.10.2011 
V Na okaziciela  zwykłe  3.000.000 3.000 Gotówka 05.11.2014 05.11.2014 
Liczba akcji razem 33.499.539 33.500     Każda akcja ma nominalną wartość 1 zł.  Wyemitowano warranty subskrypcyjne serii A w ilości 66.999.078 szt. uprawniające do objęcia 66.999.078 szt. akcji VI emisji. Warranty w całości zostały objęte nieodpłatnie przez inwestorów wybranych przez Zarząd spółki. Terminem wykonania praw do objęcia akcji VI emisji wynikającym z warrantów jest dzień 31 grudnia 2022 roku.   Grupa nie posiada informacji o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% w kapitale akcyjnym spółki dominunjącej na dzień bilansowy.  Nota 11a Kapitał  rezerwowy                                                                                             w tys. zł. 
 Kapitał rezerwowy z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wkład komplementariusza 
Saldo na  01 stycznia 2015 roku 32.667 
1.Przeniesienie na zyski zatrzymane (sprzedaż majątku) - 
Saldo na 31 grudnia 2015 roku 32.667 
 Nota 12 Nadwyżka ze sprzedaży akcji.                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                               w tys. zł. 
 Nadwyżka ze sprzedaży akcji IV emisji 
Saldo na 01.01.2015r. - 
1. Przeniesienie na zyski zatrzymane - 
Saldo na 31.12.2015r. - 



  

 Nota 13 Zyski zatrzymane. 
                                                                                                                                                                                             w tys. zł.  Zyski zatrzymane 
Na 01 stycznia 2015roku 49.817 
1.Przeniesienie z kapitału rezerwowego aktualizacji wyceny śr. trwałych - 
2.Strata za okres sprawozdawczy przypadająca udziałom kontrolującym -42.235 
Na 31 grudnia 2015 roku 7.582 
 Nota 13a Wartość udziałów niekontrolujących.   
 Udziały niekontrolujące 
Saldo na 01.01.2015r. - 
1. Strata za okres sprawozdawczy przypadająca na udziały niekontrolujące - 1.703 
2. Wartość kapitałów przypadająca na udziały niekontrolujące 2.775 
Saldo na 31.12.2015r. 1.072 
 Nota 14 Rezerwy. 14.1 Rezerwy długoterminowe. 
                                                                                                                                                           w tys. zł.  Rezerwy na odprawy emerytalne Rezerwa na odszkodowania dla Zarządu 

Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń 
Razem 

Saldo na 01.01.2015r. 179 - - 179 
1.Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 

 106  -  23 699  23 805 
2.Zmniejszenia - wykorzystanie - - - - 
3.Zmniejszenia – przeniesienie na krótkoterminowe 

 -  -  -  - 
4.Rozwiązano jako zbędne 23 - - 23 
Saldo na dzień 31.12.2015r. 262 - 23 699 23 961 
 Zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy  obowiązującym w podmiotach wchodzących w skład Grupy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w razie przejścia na emeryturę. Grupa tworzy rezerwę na ten cel. Na każdy dzień bilansowy weryfikuje się rezerwy i księguje różnice zgodnie z wyceną aktuarialną.  W roku 2015 Grupa utworzyła rezerwę na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń podmiotom z poza Grupy. Kwota utworzonej rezerwy na udzielone poręczenia sięgnęła 23.699 tys. zł. Wartość utworzonej rezerwy odpowiada wartości majątku nieruchomego stanowiącego zabezpieczenie udzielonych poręczeń.  14.2 Rezerwy krótkoterminowe 
                                                                                                                                                                                     w tys. zł.  Rezerwy na sprawy sądowe i sporne 

Rezerwa na odszkodowania  dla Zarządu 

Rezerwa na odprawy emerytalne 

Rezerwa na VAT należny 
Rezerwa na niewykorzy stane świadczenia urlopowe 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2015 - - - 4 101 105 
1.Przeniesienie z  rezerw 
długoterminowych  

 -  -  -  -  -  - 
2.Naliczenie w ciągu roku obrotowego  

 -  -  -  5  99  104 
3.Wykorzystanie  - - - 4 30 34 
4.Rozwiązanie zbędne rezerwy  -  -  -  -  -  - 
Saldo na dzień 31.12.2015  -  -  -  5  170  175 
  



  

Nota 15 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.  Zestawienie umów leasingowych                                                                                  w tys. zł. 
Przedmiot umowy Wartość umowy w zł Waluta (leasingu) Okres umowy (miesiące) Warunki wykupu zabezpieczenie ograniczenia 
1.Środek transportu 95 PLN 49 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
2.Środek transportu 34 PLN 24 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
3.Program komp. 18 PLN 24 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
4.Komputery 16 PLN 24 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
5.Urządzenia diag. 30 PLN 35 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
6.Środki transport. 470 EUR 60 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
7.Maszyna 1.617 EUR 59 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
8.Maszyna 453 EUR 59 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
9.Środek transportu 110 PLN 35 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
10.Maszyna 198 EUR 47 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
11.Maszyna 191 PLN 47 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
12.Maszyna 329 EUR 61 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
13.Maszyna 187 PLN 53 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
14.Środek transportu 47 PLN 36 Wykup 1% Weksel in blanco Brak 
 15.1                                                                                                                                      w tys. zł. 
 Zobowiązania długoterminowe płatne od 2-5 roku 

Zobowiązania krótkoterminowe płatne w ciągu roku 

Razem 

Stan na 01.01.2015 1.455 407 1.862 
1.Korekty zobowiązań leasingowych - - - 
2.Spłata w ciągu roku -131 -324 -455 
3.Nowo zawarte umowy 157 36 193 
4.Przemieszczenia -308 308 - 
5.Zwiększenie zobowiązań- z inwestycji 621 497 1.118 
Saldo na 31.12.2015 1.794 924 2.718 
 Grupa korzysta z leasingu finansowego (po przekształceniach) środków transportu, maszyn i sprzętu komputerowego. Średni czas trwania leasingu wynosi 4 lata. Wartość godziwa zobowiązań z tytułu leasingu grupy odpowiada jego wartości księgowej. Zabezpieczeniem zobowiązań grupy z tytułu leasingu są używane w oparciu o te umowy aktywa oraz wystawione weksle in blanco.   Nota 16 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. 16.1 Zobowiązania krótkoterminowe.                                                                                                   w tys. zł. 
 2015r. 2014r. 
1.Z tytułu dostaw i usług 9.428 6.140 
- w tym : wobec jednostki stowarzyszonej 8 123 
2.Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 2.084 752 
3.Z tytułu wynagrodzeń 260 73 
4.Pozostałe 78.679 901 
5.Zaliczki na dostawy - 8 
6.Fundusz socjalny ZFŚS 4 0 
Razem 90.451 7.874 
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, wynikają głównie z zakupów handlowych i kosztów związanych z działalnością bieżącą. W ocenie Zarządu Grupy wartość księgowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług odpowiada ich wartości godziwej. Pozostałe zobowiązania w na kwotę 67.884 tys. zł. są przynależne  do segmentu produkcji metalowej i w głównej mierze dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu aktywów finansowych. W segmencie najmu pozostałe zobowiązania stanowią kwotę 10.260 tys. zł. i dotyczą głównie niespłaconych zobowiązań z tytułu operacji finansowych.    



  

Nota 17 Kredyt bankowy. W związku z przejęciem kontroli nad podmiotami, które włączono w skład Grupy Kapitałowej, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wzrosło o 2.851 tys. zł. W ciągu roku obrotowego segment spedycyjny zaciągnął kredyt odnawialny na kwotę 500 tys. zł. saldo do spłaty na koniec roku to 372 tys. zł.  17.1.Kredyty bankowe                                                                                                                  w tys. zł. 
Saldo na 01.01.2015r. - 
Zwiększenie- inwestycja przejęcie kontroli na pomiotami 2.851 
Zaciągnięcie kredytu 500 
Spłaty kredytu -128 
Naliczone odsetki 6 
Spłacone odsetki -6 
Stan na 31.12.2015r., w tym: 3.223 
 

Kredyt, pożyczka wg umowy Kwota pozostała do spłaty Bank /Pożyczkodawca 
waluta PLN waluta PLN 

Termin spłaty Zabezpieczenie 
Bank Raiffeisen PLN 500 PLN 372 odnawialny Hipoteka na nieruchomości 
Bank Millennium PLN 500 PLN 107 24.04.2016  zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej –frezarka, centrum obróbcze z  cesją praw z polisy ubezpieczeniowej  

PeKaO SA PLN 700 PLN 605 31.07.2016 

a) weksel In blanco  b) pełnomocnictwo do rachunku       c) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji d) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej lini gwarancyjnej de mininis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 300 tys. zł co stanowi 60% kwoty kredytu. Gwarancja jest udzielona na okres 
trwania kredytu wydłużony o 3 m-ce. e) zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym 
przedsiębiorstwa w postaci 8 tokarek o łącznej wartosci wg polisy 708 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 

BGŻ PLN 638 PLN 538 12.2023 a)hipoteka w formie Aktu Notarialnego na nieruchomości gruntowej 
Bank Raiffeisen  PLN 200 PLN 197 05.2016 Pełnomocnictwo do rachunku  

Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 1 115 PLN 628 07.2024 a) weksel własny In blanco b) warunkowa umowa przewłaszczenia na 
przedmiocie dostawy 

Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 470 PLN 257 05.2024 a) weksel własny In blanco b) warunkowa umowa przewłaszczenia na przedmiocie dostawy 
Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 138 PLN 77 06.2024 a) weksel własny In blanco b) warunkowa umowa przewłaszczenia na przedmiocie dostawy 
Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 769 PLN 442 09.2024 a) weksel własny In blanco b) warunkowa umowa przewłaszczenia na przedmiocie dostawy  Nota 18 Podatek odroczony.                                                                                                              w tys. zł. 

   2015r. 2014r. 
Aktywa z tyt. podatku odroczonego 3 783 609 
Rezerwa z tyt. podatku odroczoneg 23 961 179 
Podatek odroczony -7 553 -1 456  Nota nr 19 Informacja dotycząca segmentów działalności. W roku sprawozdawczym 2015 Grupa zmieniała swój  czterosegmentowy podział prowadzonych działalności. W związku z przejęciami jakie miały miejsce w Grupie wyodrębniono dwa nowe segmenty tj. segment produkcji części motoryzacyjnych – w oparciu o urządzenia CNC oraz segment handlu, który zajmuję się handlem maszynami rolniczymi.  Segment najmu został powiększony o aktywa i pasywa spółki Rodex sp. z o.o., nad którą Grupa zaczęła sprawować kontrolę, wynik finansowy spółki Rodex był nieistotny dla wyniku finansowego segmentu najmu. 



  

Pozostałe trzy segmenty tj. produkcja metalowa, działalność serwisowa oraz segment spedycyjny pozostały niezmienione. Segment produkcji części motoryzacyjnych oraz segment handlu są zlokalizowane w Iławie. Segment najmu operuje w Zielone Górze oraz Poznaniu Segment serwisu samochodów ciężarowych, zlokalizowany na terenie miasta Nowa Sól wraz z  segmentem świadczącym usługi  spedycyjne. Segment produkcji metalowej działający od 2012 roku zlokalizowany jest na terenie miasta Zielona Góra. Segment produkcji metalowej powstał w związku z podjęciem tego typu działalności w podmiocie dominującym w Grupie.  Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów   niepowiązanych –przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych. Przychody, koszty i wyniki segmentu zawierają przesunięcia między segmentami, które są później eliminowane przy konsolidacji. W poniższych tabelkach przedstawione zostały przychody i zyski oraz dane dotyczące, niektórych aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów branżowych Grupy za rok obrachunkowy zakończony 31.12.2015r.  Rok zakończony 31 grudnia 2015r.                                                                                                       w tys. zł. 
 31.12.2015r. Produkcja metalowa Działalność najmu Działalność serwisowa Działalność  spedycyjna Produk. części  motory- zacyjnych 

Handel maszyna- mi 
Eliminacje Sprawozdanie skonsolido- Wane 

Przychody 
1.Przychody ze sprzedaży na 
rzecz klientów zewnętrznych 

 
7 285 

 
4 654 

 
5 901 

 
16 440 

 
1 018 

 
43 

 
- 

 35 341 
2.Sprzedaż między segmentami oraz jedn.stowarzyszonymi  20  809  268  -  -  -  -1 097  - 
Pozostałe przychody operacyjne 521 7 007 51 122 61 0 -622 7 140 
Przychody ogółem 7 826 12 470 6 220 16 562 1 079 43 -1 719 42 481 
 
Wynik na działalności operacyjnej segmentu  -2 253  -19 624  188  85  26  -69  60  -21 587 
1.Przychody finansowe 91 859 90 365 3 60 - - -151 234 31 053 
2.Koszty finansowe 41 139 72 998 10 118 220 11 -53 539 60 957 
Zysk(Strata) przed opodatkowaniem  48 467  -2 257  181  27  -194  -80  -97 635  -51 491 
1.Podatek dochodowy 11 007 173 18 16 -1 136 -274 -17 357 -7 553 
Zysk(Strata) po opodatkowaniu  37 460  - 2 430  163  11  942  194  -80 278  -43 938  Bilans                                                                                                                                                            w tys. zł. 
 31.12.2015r. Produkcja metalowa Działalność najmu Działalność serwisowa Działalność  spedycyjna Produk. części  motory- zacyjnych 

Handel maszyna- mi 
Eliminacje Sprawozdanie skonsolido- wane 

Aktywa  
1. Aktywa segmentu 197 427 141 168 4 471 6 179 40 493 8 390 -196 179 201 949 
Aktywa ogółem 197 427 141 168 4 471 6 179 40 493 8 390 -196 179 201 949 
Pasywa 
1.Kapitał segmentu 100 646 82 115 1 950 1 948 32 236 7 453 - 151 527 74 821 
2.Zobowiązania segmentu 96 781 59 053 2 521  4 231 8 257 937  - 44 652 127 128 
Pasywa ogółem 197 427 141 168 4 471 6 179 40 493 8 390 -196 179 201 949  Rok zakończony 31 grudnia 2014r.                                                                                                       w tys. zł. 
 31.12.2014r. 

Produkcja metalowa Działalność najmu Działalność serwisowa Działalność  transportowa Eliminacje Sprawozdanie skonsolido- Wane Przychody 
1.Przychody ze sprzedaży 
na rzecz klientów zewnętrznych 

 
2 988 

 
3 978 

 
5 800 

 
13 675 

 
- 

 26 441 
2.Sprzedaż między segmentami oraz jedn.stowarzyszonymi 

 32  725  388  -  -1 145  - 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

 
1 173 

 
1 706 

 
1 822 

 
1 859 

 
-622 

 5 938 
Przychody ogółem 4 193 6 409 8 010 15 534 -1 767 32 379  
1. Wynik na działalności operacyjnej segmentu  -1 511  -1 198  1 752  1 324  -  367 



  

2.Udział w zysku jednostki stowarzyszonej  -  -  -  -  -  - 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej  -1 511  -1 198  1 752  1 324  -  367 
1.Przychody finansowe 3 311 856 25 26 -3 107 1 111 
2.Koszty finansowe 9 530 182 280 155 -379 9 768 
Zysk(Strata) przed opodatkowaniem  -7 730  -524  1 497  1 195  -2 728  -8 290 
1.Podatek dochodowy -1 324 408 -11 -11 -518 -1 456 
Zysk(Strata) po opodatkowaniu  -6 406  -932  1 508  1 206  -2 210  - 6 834 
 Bilans                                                                                                                                                            w tys. zł. 
 31.12.2014r. 

Produkcja metalowa Działalność najmu Działalność serwisowa Działalność  transportowa Eliminacje Sprawozdanie skonsolido- Wane Aktywa 
1. Aktywa segmentu 77 915 88 916 3 755 5 027 -37 613 138 000 
Aktywa ogółem 77 915 88 916 3 755 5 027 -37 613 138 000 
Pasywa 
1.Kapitał segmentu 63 186 77 402 1 862 1 862 -28 328 115 984 
2.Zobowiązania segmentu 14 729 11 514 1 893 3 165 -9 285 22 016 
Pasywa ogółem 77 915 88 916 3 755 5 027 -37 613 138 000 
 Geograficzne segmenty działalności. Poniższa zestawienie  przedstawia przychody ze sprzedaży wyrobów i usług Grupy poza granice kraju. W latach poprzednich sprzedaż zagraniczna było w głównej mierze realizowana przez segment produkcji metalowej oraz usług transportowych. W roku 2015 dołączył segment produkcji części motoryzacyjnych, jednakże ze względu na objęcie kontroli z końcem rok, wpływ sprzedaży segmentu produkcji części na całą wielkość sprzedaży zagranicznej Grupy był nieznaczny. 
                                                                                                                                                                                                w tys. zł.  2015r. 2014r. 
1. Francja 1 108 1 105 
2. Holandia 411 337 
3. Niemcy 5 682 4 140 
4. Belgia 512 297 
5. Austria 657 391 
6. Dania 20 14 
7. Luksemburg 179 117 
8. Czechy 568 148 
9. Pozostałe 712 245 
Razem 9 849 6 794 
  Nota 20 Przychody ze sprzedaży.  Analiza przychodów Grupy.                                                                                                                                                                w tys. zł.  2015r. 2014r. 
1.Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 758 649 
2.Usługi  spedycyjne  16 440 13 675 
3.Usługi najmu i pozostałe 4 654 3 978 
4.Serwis samochodów ciężarowych 5 187 5 151 
5.Sprzedaż wyroby metalowe 7 285 2 988 
6.Produkcja części motoryzacyjnych 976 - 
7.Handel maszynami 41 - 
Razem 35 341 26 441 
   



  

  Nota 21 Pozostałe przychody operacyjne.                                                                                       w tys. zł. 
 2015r. 2014r. 
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 755 2 423 
2. Dotacje 33 2 626 
3. Usługi reklamowe - 600 
4.Odwrócenie odpisu aktualizującego aktywa obrotowe 100 5 
5.Odszkodowania. 4 7 
5.Koszty sądowe. 24 - 
6.Dofinansowanie do kształcenia pracowników 5 12 
7.Kary 52 34 
8.Refakturowanie usług 252 183 
9.Umorzone zobowiązania 45 - 
10.Zwrot zapłaconych poręczeń 796 - 
9.Pozostałe 74 48 
Razem 7 140 5 938 
 Nota 22 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług. 22.1                                                                                                                                                     w tys. zł. 
 2015r. 2014r. 
a)amortyzacja 1.568 1.813 
b)zużycie materiałów i energii 8.434 6.548 
c)usługi obce 17.595 13.564 
d)podatki i opłaty 832 2.076 
e)wynagrodzenia 6.643 4.626 
f)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.272 903 
g)pozostałe koszty rodzajowe ( z tytułu) (tabela 22.2) 324 1.485 
Koszty rodzajowe razem 36.668 31.015 
Wartość sprzedanych materiałów i towarów 670 545 
Koszty wg rodzaju, razem 37.338 31.560 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -808 -323 
Koszty wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki  - - 
Koszty sprzedaży  -276 -140 
Koszty ogólnego zarządu  -2.135 -2.899 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług. 34.119 28.198 
 22.2 Pozostałe koszty rodzajowe.                                                                                                      w tys. zł. 
 2015r. 2014r. 
1.Podróże służbowe 99 67 
2.Ubezpieczenie majątku 157 128 
3.Reprezentacja i reklama 60 1.275 
4.Pozostałe 8 15 
Razem 324 1.485 
 Nota 23 Pozostałe koszty operacyjne.                                                                                                                                                             w tys. zł.  2015r. 2014r. 
1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 
2.Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów obrotowych. 2.320 149 
3.Koszty sądowe. 37 21 
4.Rekompensata rent 9 9 
5.Kary, odszkodowania. 195 370 
6.Likwidacja zapasów, różnice inwentaryzacyjne. 14 7 
7.Szkody ubezpieczeniowe. 9 - 
8.Należności nieściągalne i przedawnione 7 2 
9.Pozostałe koszty. 36 1 



  

10.Refaktury 412 75 
11.Ugoda sądowa 3 21 
12. Koszty reklamy w Internecie - 68 
13. Opłat dotyczące nieruchomości - 52 
14. Koszty związane z poręczeniami 797 - 
15. Rezerwy na udzielone poręczenia 23.698 - 
Razem 27.538 775 
 W roku 2015 zdecydowano w Grupie na utworzenie rezerw w związku z udzielonymi poręczeniami, ze względu na to że były to zobowiązania rzeczowe rezerwy utworzono do wartości księgowej składników majątku rzeczowego obciążonego hipotekami z tytułu udzielonych poręczeń i zabezpieczeń.  Nota 24 Przychody finansowe.                                                                                                                                                                   w tys. zł.  2015r. 2014r. 
1.Dywidendy - - 
2.Odsetki od pożyczek 75 166 
4.Odsetki od lokat 0 8 
5.Odsetki od należności 12 49 
7.Aktualizacja wartości inwestycji  13.660 - 
8.Odsetki o obligacji 98 - 
9.Prowizje z tytułu udzielonych poręczeń - 235 
10.Zysk ze zbycia inwestycji 16.971 642 
11.Faktoring 99 - 
12.Pozostałe 138 11 
Razem 31.053 1.111 
 Nota 25 Koszty finansowe. 
                                                                                                                                                                                                  w tys. zł.  2015r. 2014r. 
1.Odsetki z tytułu leasingu finansowego 52 46 
2.Odsetki budżetowe 4 31 
3.Ujemne różnice kursowe  12 77 
5.Prowizje 1 24 
6. Inne opłaty 6 41 
7.Odsetki od zobowiązań 129 39 
8.Odsetki od kredytu bankowego  63 161 
9.Odpis aktualizujący odsetki od należności - - 
10.Opłaty dotyczące udziałów  40 25 
11.Odsetki od obligacji 52 268 
12.Koszty emisji obligacji 25 106 
11.Wycena zobowiązań z tytułu emisji obligacji - 41 
12.Koszt sprzedanych wierzytelności 6.183 - 
13.Faktoring 108 - 
14.Aktualizacja wartości inwestycji 54.282 8.909 
Razem 60.957 9.768 
 Nota 26 Podatek dochodowy. 26.1                                                                                                                                                        w tys. zł. 
 2015r. 2014r. 
1. Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący 198 10 
2.Odroczony podatek dochodowy -7.751 -1.466 
Razem -7.553 -1.456 
 Nota nr 27 Zobowiązania pozabilansowe.  Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej. 
                                                                                                                                                                                                   w tys. zł. 



  

Zobowiązania warunkowe Pozycje pozabilansowe 2015 rok bieżący 2014 rok poprzedni 
1.Zobowiązania warunkowe 3.828 118.690 
1.1.Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - 
1.2.Na rzecz pozostałych jednostek ( z tytułu) 3.828 118.690 
- weksle in blanco 323 1.480 
- hipoteki 3.505 117.210 
 a)weksle in blanco na rzecz innych jednostek: -weksel własny in blanco do kwoty 323 tys. zł. na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. zabezpieczenie umowy o współpracy -zakup olejów b)hipoteki: -hipoteka do kwoty 510 tys. zł. na zabezpieczenie roszczeń Krakowskiego Banku Spółdzielczego wynikających z umowy kredytu udzielonego spółce „Ciasteczka z Krakowa” S.A. - hipoteka łączna do kwoty 1.500 tys. zł. na rzecz Raiffeisen Bank S.A. na zabezpieczenie umowy o limit wierzytelności, - hipoteka łączna do kwoty 240 tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank SA na zabezpieczenie udzielonego kredytu,  - hipoteka łączna do kwoty 638 tys. zł. na rzecz Banku BGŻ SA na zabezpieczenie udzielonej pożyczki - hipoteka przymusowa do kwoty 617 tys. zł. na rzecz miasta Z.Góra z tytułu zaległości podatkowych.  Istnieją również hipoteki zabezpieczające poręczenia jakich udzieliła Grupa w latach wcześniejszych. Na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń  Grupa utworzyła rezerwy. Rezerwy zostały utworzone do wartości nieruchomości zabezpieczającej udzielone poręczenie. - hipoteki zabezpieczające emisję obligacji przez Mostostal Wrocław Quntum Ruda Park sp. z o.o. S.K.A., zabezpieczenie udzielono do kwoty 76 mln zł. , utworzono rezerwę na kwotę 7.986 tys. zł., - hipoteki zabezpieczające emisję obligacji przez PTI S.A. serii B i D do kwoty 12 mln zł. , utworzono rezerwę na kwotę 3.211 tys. zł., - hipoteka do kwoty 2 mln zł. zabezpieczająca pożyczkę jaką otrzymała spółka De Molen, utworzono rezerwę na kwotę 487 tys. zł., - hipoteki do kwoty 4,7 mln zł. na zabezpieczenie kredytów udzielonych spółce De Molen, utworzono rezerwę na kwotę 5.538 tys. zł., - hipoteki do kwoty 12 mln zł. na zabezpieczenie kredytu udzielonego PTI S.A. , utworzono rezerwę na kwotę 1.209 tys. zł., - hipoteki do kwoty 10 mln zł. na zabezpieczenie kredytu udzielonego PTI S.A., utworzono rezerwę na kwotę 5.266 tys. zł.  Nota nr 27a Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy. Zobowiązania prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zabezpieczone na majątku: 1.weksle in blanco stanowiące dodatkowe zabezpieczenie umów leasingowych do wysokości zobowiązania. 2. hipoteki : a) hipoteka do kwoty 500 tys. zł. na zabezpieczenie zobowiązań handlowych, ustanowiona na rzecz Man Truck & Bus Polska, zobowiązania segmentu serwisu samochodowego.  Nota 28 Transakcje z  podmiotami powiązanymi.  Skutki transakcji przeprowadzonych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały wyeliminowane. Transakcje między spółką a jej  spółkami zależnymi ujawnione są w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki. Zaległe zobowiązania/należności bez pożyczek na koniec roku obrotowego są niezabezpieczone, nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo. Nie tworzono odpisów aktualizujących wartość należności w związku z należnościami od podmiotów powiązanych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki Zastal SA oraz sprawozdanie finansowe jednostek zależnych wymienionej poniżej:      



  

Sprawowana kontrola  
2015r. 

Zastal Transport Sp. z o.o. , zarejestrowana w Polsce 100 % 
Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zarejestrowana w Polsce 100% 
Landex sp. z o.o. , zarejestrowana w Polsce 100% 
Zastal Wagony sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% 
Landex Bis sp.  z o.o. zarejestrowana w Polsce 100% (poprzez podmiot zależny) 
Landex Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zarejestrowana w Polsce  100% ( poprzez podmiot zależny) 
Centromax S.A. 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Glob sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Asas sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Monitex sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% 
Montag sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Omega SPV1 sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Alfa SPV 1 sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Beta SPV 1 sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Delta SPV 1 sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
Vega SPV 1 sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
PPHU Ada sp. z o.o. , zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
ZCE sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce 100% ( poprzez podmiot zależny) 
CSY S.A., zarejestrowana w Polsce 94% 
RSY S.A., zarejestrowana w Polsce 96% 
 Transakcje z jednostkami zależnymi podlegającymi konsolidacji. 
                                                                                                 w tys. zł.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A. Aktywa trwałe -1 - -10213 -27445 0 -103 -2061 - -5001 - 
B. Aktywa obrotowe - -3375 -1641 -42023 - -16877 -206 -760 -1357 -355 
AKTYWA RAZEM -1 -3375 -11854 -69468 0 -16980 -2267 -760 -6358 -355 
A. Kapitał własny -5 -6909 -17407 115 -4 -3600 -2256 -1612 -34018 -15 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

-6 -267 -2751 -8198 -9 -777 -168 -14 -333 -6000 

PASYWA RAZEM -11 -7176 -20158 -8083 -13 -4377 -2424 -1626 -34351 -6015 
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A. Aktywa trwałe -2 -302 - - - - - - - - 
B. Aktywa obrotowe - -30 - - - - - - - - 
AKTYWA RAZEM -2 -332 - - - - - - - - 
A. Kapitał własny -8481 -4999 - -24 0 -3 -2061 -1298 -468 -1217 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

-2 - -4 -4 -1169 -6002 - - - - 

PASYWA RAZEM -8483 -4999 -4 -28 -1169 -6005 -2061 -1298 -468 -1217 
  21 22 23 Razem 
A. Aktywa trwałe - - - -45127 
B. Aktywa obrotowe - - - -66624 
AKTYWA RAZEM - - - -111751 
A. Kapitał własny -224 -1534 -29 -86047 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

- - - -25704 

PASYWA RAZEM -224 -1534 -29 -111751 
  1. Landex  sp. z o.o. 2. Zastal Transport sp. z o.o. 3. Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 



  

4. Zastal SA 5. Landex bis  sp. z o.o. 6. Landex bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
7. Glob sp. z o.o. 8. Drawex sp. z o.o. 9. CSY SA 10. Asas sp. z o.o. 11. RSY SA 12. Rodex sp. z o.o. 13. Zastal Wagony sp. z o.o. 14. Centromax S.A. 15. Monitex sp. z o.o. 16. Montag sp. z o.o. 17. Omega SPV1 sp. z o.o. 18. Alfa SPV1 sp. z o.o. 19. Beta SPV1 sp. z o.o. 20. Delta SPV 1 sp. z o.o. 21. Vega SPV 1 sp. z o.o. 22. PPHU Ada sp. z o.o. 23. ZCE sp. z o.o.  Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.  

Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych ( w osobach) w 2014r. 
Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku 2015 w osobach 

Pracownicy ogółem z tego: 105 218 
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 56 138 
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 45 77 
Uczniowie 3 3 
Urlop bezpłatny 1 - 
 Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej oraz zarządów spółki dominującej i zależnej w 2014 roku. 

                                                                                                                                                                                  w tys. zł. Lp. Wyszczególnienie w roku 2015 
1. Członkowie Zarządu jednostki dominującej: 166 

Mariusz Matusik – Prezes Zarządu  Wynagrodzenie uzyskane w spółce zależnej 113 31  
Wojciech Skiba – Wiceprezes Zarządu do 31 marca 2015r Grzegorz Wrona 22 - 

2. Członkowie Rady Nadzorczej: - 
 Razem 166 
  Nota nr 29 Dotyczy skonsolidowanego sprawozdania z  przepływów pieniężnych. 29.1 Wyjaśnienie do pozycji A.II.3 „Zysk (strata) na inwestycjach” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                                                                                w tys. zł.  2015 2014 
1.Zbycie środków trwałych 5 788 -2 469 
2.Sprzedaż wierzytelności 9 761 -634 
3.Odpis wartości pożyczek - 3 005 
4.Korekta aktualizacji wartości akcji i udziałów 40 561 10 13 
5.Zmiana stanu należności inwest. -22 243 - 
Ogółem A.II.3 33 867 5 805 
    



  

29.2 Wyjaśnienie do pozycji A.II.4 „Odsetki i udziały w zyskach” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                                                                w tys. zł.  2015 2014 
1.Odsetki od pożyczek -96 -166 
2.Zapłacone odsetki dot.leasingu finansowego 161 46 
3.Prowizje, faktoring 70 - 
4.Zapłacone odsetki od kredytów 208 161 
5.Odsetki od obligacji 19 269 
Ogółem A.II.4 362 310 
 29.3 Wyjaśnienia do pozycji A.II 5 „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” w sprawozdaniu z przepływów  pieniężnych”.  
 2015 2014 
1.Wg bilansu 3 173 -2 633 
2. Korekta eliminacji konsolidacyjnych -3 315 1 
6. Zmiana stanu w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych A II 9 -142 -2 632 
 29.4 Wyjaśnienie do pozycji A.II.7 „Zmiana stanu należności” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                                                                                 w tys. zł.  2015 2014 
1.Wg bilansu -27 447 -13 110 
2.Należności związane ze zmianą stanu należności dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (działalność inwestycyjna) - -90 
3.Dotyczy podatku dochodowego - 2 
4. Należności dotyczące zakupu akcji (działalność finansowa) 22 160 2 002 
5. Zmiana stanu w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych A II 7 -5 287 -11 196 
 29.5 Wyjaśnienie do pozycji A.II.8 „Zmiana stanu zobowiązań” w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                                                                                w tys. zł.  2015 2014 
1.Wg bilansu 83 093 4 354 
2. Zmiana stanu zobowiązań dot.rzeczowych aktywów trwałych (działalność inwestycyjna) -61 -53 
3. dot.leasingu (działalność finansowa) - 377 
4.Akcje, aktywa finansowe ( działalność inwestycyjna) -  -235 
5.Dotyczące wartości firmy -70 940 - 
6.Zmiana pozostałych zobowiązań -9 635 - 
5. zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych A II 8 2 457 4 443 
 29.6 Wyjaśnienie do pozycji „Inne” w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                                                                                 w tys. zł.  2015 2014 

1. Działalność operacyjna „inne korekty” poz. AII 11 5 41 
- odpis zobowiązań z tyt. emisji obligacji 5 41 
2. Działalność inwestycyjna „inne wpływy inwestycyjne” B 2 256 2 034 
- środki pieniężne przejęte z CSY SA i RSY SA 256 - 
- zwrot pożyczek krótkoterminowych - 2 034 
3. Działalność inwestycyjna „inne wydatki inwestycyjne” B 7 -390 -45 



  

- Partner CSY SA -390 - 
- udzielone pożyczki krótkoterminowe - 45 
4. Działalność finansowa „inne wydatki finansowe” C 6 -70 - 
- prowizje, faktoring -70 - 

 Umowę na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2015, zawarto ze spółką ECA Serdyński i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  z siedzibą w Krakowie w dniu 10 czerwca 2015 roku. Wynagrodzenie przewidziane umową za badanie sprawozdania jednostkowego spółki wynosi 12.000 zł. netto, za badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Zastal SA wynosi 8.500 zł. netto.   Wynagrodzenie za badanie sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego za rok 2014 wyniosło  20.500,- zł. netto. Wynagrodzenie za przegląd sprawozdań finansowych spółki oraz Grupy Kapitałowej za półrocze 2015 wyniosło 15.000 zł. netto.  
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ    w tys. zł. 

  od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  w szt. 30 499 539  33 499 539  
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 66.999.078 -   
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 100.498.617  33 499 539  
Działalność kontynuowana     
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (43 938)  ( 6 834)  
      
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (1,26)  (0,20)  
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,42)  (0,20)  
Działalność zaniechana     
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej     
      
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   
Działalność kontynuowana i zaniechana     
Zysk (strata) netto (43 938)  (6 834)  
      
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (1,26)  (0,20)  
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,42)  (0,20)  

 
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM    

  31.12.2015 31.12.2014 
Kapitał:     
Kapitał własny 74 821  115 984  
Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela     
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)     
Kapitał 74 821  115 984  
Źródła finansowania ogółem:     
Kapitał własny 74 821  115 984  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 3 223  3 139  
Leasing finansowy 2 718  1 862  
Źródła finansowania ogółem 80 762  120 985  
Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,93  0,96  
EBITDA     
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (21 587)  367  
Amortyzacja 1 568  1 814  
EBITDA (20 019)  2 181  
Dług:     
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 3 223  3 139  
Leasing finansowy 2 718  1 862  
Dług 5 941  5 001  
Wskaźnik długu do EBITDA -  2,29  



  

Jednostka zarządza kapitałem obcym, zwracając uwagę aby poziom zaangażowania kapitałów obcych w finansowaniu działalności Grupy  nie przekroczył poziomu uznawanego za bezpieczny. Grupa  nie posiada żadnych narzuconych przez instytucje finansowe wartości wskaźników jakie musiałaby osiągnąć.  
 Istotne źródła niepewności. Grupa posiada w swoich aktywach należności z handlu wierzytelności, na które może zaistnieć konieczność utworzenia odpisów aktualizujących.   Nota nr 31 Zdarzenia po dniu bilansowym. Nie zaistniały po dniu bilansowym zdarzenia mogące mieć zasadniczy wpływ na wyniki finansowe spółki w najbliższym okresie.  Zatwierdzono do publikacji w dniu 02 maja 2016r.  Podpisy członków Zarządu 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
02.05.2016r. Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik 
02.05.2016r. Grzegorz Wrona Wiceprezes Zarządu Grzegorz Wrona 
 
Podpis osoby, która sporządziła informację dodatkową 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
02.05.2016r. Robert Truszkowski 

 
Z-ca Gł.Księgowego Robert Truszkowski 

  



 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  Z A R Z Ą D U 
Z A S T A L  SA 

z działalności  
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Z  A  S  T  A  L  SA  
         w  Z i  e l  o n e  j   G ó r  z e  

 
 za rok obrachunkowy  2 0 1 5  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A J   2 0 1 6  
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1. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I ORAGANIZACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL S.A.  
 
1.1 Wstęp. 
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Zastal  S.A. za rok obrachunkowy 2015 sporządzono zgodnie z 
wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pierwszym rokiem obrachunkowym za jaki 
sporządzono sprawozdanie Grupy zgodnie z MSSF był rok 2005. 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupę Kapitałową , w której podmiotem dominującym jest Spółka Akcyjna Zastal, 
tworzyły następujące spółki: 

Nazwa spółki  
i jej forma prawna Adres Rodzaj powiązania % posiadanych 

udziałów 
Podlega 

konsolida
cji 

Zastal Transport Sp. z o.o. Nowa Sól  
ul Zielonogórska 138 Zależna 100 tak 

Zastal Wagony Sp. z o.o. Zielona Góra  
ul Sulechowska 4a Zależna 100 tak 

Landex Sp. z o.o. Zielona Góra  
ul Sulechowska 4a Zależna 100 tak 

Landex Sp.z o.o Komandytowo 
Akcyjna Zielona Góra ul. 

Sulechowska 4a Zależna 100 tak 

Landex BIS sp. z o.o. Zielona Góra ul. 
Sulechowska 4a Zależna 100 

Poprzez podmiot zależny 
 

tak 
Landex BIS sp. z o.o. SKA Zielona Góra ul. 

Sulechowska 4a Zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
tak 

Centromax S.A. Zielona Góra ul. 
Sulechowska 4a Zależna 100 

Poprzez podmiot zależny 
 

tak 
Glob Sp. z o.o.  

Poznań Zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
tak 

Asas Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra Zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

Monitex Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

Drawex Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

Montag Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

Omega SPV1 Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

Alfa SPV1 Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

Beta SPV1 Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 
Delta SPV1 Sp. z o.o. Zielona Góra zależna 100  
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Poprzez podmiot zależny Tak 
 

Vega SPV1 Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

PPHU Ada Sp. z o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 

ZCE Sp. z  o.o. 
 

Zielona Góra zależna 100 
Poprzez podmiot zależny 

 
Tak 

 
CSY S.A. Iława zależna 94% Tak 
RSY S.A. Iława zależna 96% Tak 
 
Podmiot dominujący w Grupie posiada 100% udziałów w spółce Zastal Transport oraz  po 100 %  w spółkach Landex 
sp. z o.o., Wagony sp.  z o.o. oraz 100% akcji  Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., w pozostałych 
podmiotach spółka dominująca sprawuje kontrolę poprzez swoje podmioty zależne. W spółkach zależnych CSY S.A. i 
RSY S.A. podmiot dominujący posiada bezpośrednią kontrolę.  
Jednostka dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2013 roku  33%  - owy, udział w podmiocie stowarzyszonym tj.  
spółce Kapitał Sp. z o.o. zajmującej się działalnością finansową. Spółka nie jest notowana na GPW.  
 W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowany spółka nie została objęta konsolidacją ze względu na niewielki wpływ na 
działalność Grupy. 
 
1.2 Struktura własnościowa. 
Zarząd spółki nie posiada informacji dotyczących akcjonariuszy podmiotu dominującego tj. posiadającym co najmniej 
5% udziału w kapitale zakładowym jak również 5% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 
bilansowy. Sytuacja ta nie uległa zmianie do dnia publikacji sprawozdania z działalności.  

 
2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH. 
Główne dziedziny życia gospodarczego w jakich Grupa Kapitałowa prowadziła działalności w 2015 roku to:  
 usługi,  
 handel,  
 produkcja,  
 działalność finansowa. 

 
Usługi dotyczyły: 
- transportu krajowego i międzynarodowego,  
- serwisu oraz remontów samochodów  ciężarowych, 
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- usługi spedycyjne, 
- usługi dozoru ADR, 
- montaż urządzeń do poboru opłat za przejazd samochodów ciężarowych po autostradach w Niemczech, 
- remontów maszyn i urządzeń, budowli,  
- dzierżawy obiektów produkcyjno-magazynowych, 
- dzierżawy pomieszczeń biurowych i najmu lokali mieszkalnych. 
 
Grupa kapitałowa prowadziła działalność handlową obejmującą obrót towarowy na rynku krajowym w zakresie : 
- części zamiennych do samochodów.  
 
Działalność produkcyjna nakierowana była na: 
- produkcję elementów metalowych na zlecenie, 
- produkcję kontenerów i elementów metalowych do pieców, 
- produkcji konstrukcji stalowych. 
 
Działalność finansowa  
prowadzona była głównie w  podmiocie dominującym w Grupie.  
 
2.1 WARTOŚĆ I  STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY GRUPY 
KAPITAŁOWEJ ZASTAL S.A.   
W roku 2015  wielkość przychodów Grupy Kapitałowej ZASTAL SA ze sprzedaży produktów, towarów i usług wyniosła  
35,3 mln zł. i była o blisko 38 % większa od  sprzedaży roku poprzedniego. 
Najważniejsze pozycje przychodów to: 
- usługi transportowe i spedycyjne osiągnięty przychód 16,4 mln zł. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 
2,7 mln zł 
- serwis samochodów osiągnięty przychód  5,9 mln zł. Wartość sprzedaży wzrosła o 0,8 mln zł w porównaniu z rokiem 
poprzednim,  
- usługi najmu, dzierżawy oraz pozostałe; osiągnięty przychód 4,6 mln zł. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 
przeszło 0,6 mln zł, 
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zamknęły się kwotą 0,4 mln zł, nastąpił nieznaczny spadek tych 
przychodów w porównaniu do roku ubiegłego, 
- produkcja elementów metalowych 7,3 mln zł, prawie 2,5-krotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. 
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Ogółem wzrost wielkości przychodów ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów Grupy w porównaniu z 
rokiem ubiegłym sięgnął kwoty 9,4 mln zł. Największy spadek sprzedaży w roku objętym sprawozdaniem Grupa 
odnotowała na działalności sprzedaży towarów i materiałów, lecz spadek ten nie był decydującym czynnikiem pod 
względem wartościowym na wielkość przychodów ze sprzedaży.  
Znacząco natomiast wzrosła sprzedaż segmentu transportu i spedycji oraz segmentu produkcyjnego. Sprzedaż na 
segmencie serwisu samochodów ciężarowych pozostaje na poziomie roku poprzedniego.  
Wzrost sprzedaży segmentu transportu i spedycji jest wynikiem realizacji konsekwentnej polityki zakładającej 
rozbudowę działalności polegającej na usługach spedycyjnych, w roku sprawozdawczym zwiększono zatrudnienie 
spedytorów, którzy prowadzą tę działalność na terenie Nowej Soli i Zielonej Góry, Wrocławia oraz Głogowa. 
 Wzrost przychodów segment transportu i spedycji oraz działania restrukturyzacyjne w poprzednich latach doprowadziły 
do urentownienia tego segmentu. W związku z tym dalej będzie rozwijana działalność spedycyjna poprzez otwieranie 
oddziałów w kolejnych miastach, co powinno przyczynić się do dalszego wzrostu przychodów i poprawy rentowności w 
tym segmencie. 
W roku 2015 Grupa kontynuowała działania zmierzające do rozwoju produkcji na większą skalę inwestując w 
nowoczesne maszyny i urządzenia, oprogramowanie, doszkolenie kadry. Grupa posiada aktualnie uzyskane dodatkowe 
kompetencje związane ze spawaniem. Grupa przeszła pomyślnie audyty certyfikacyjne na zgodność z normami DIN EN 
15085-2, DIN EN 1090-1 oraz DIN EN ISO 3834-3. Norma DIN EN 15085-2 dotyczy certyfikacji spawalniczej pojazdów 
szynowych i komponentów pojazdów szynowych, norma DIN EN 1090-1 dotyczy certyfikowania Zakładowej Kontroli 
Produkcji - certyfikacja w spawalnictwie, norma DIN EN ISO 3834-3 dotyczy certyfikacji wymagań jakościowych w 
spawalnictwie a także uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W 2015 roku Grupa 
nabyła także nowoczesne urządzenia zwiększające jej możliwości produkcyjne i usługowe. Uzyskane certyfikaty oraz 
unowocześniony park maszynowy w sposób istotny zmieniło pozycję Grupy na rynku producentów kontenerów oraz 
elementów i komponentów w branży kolejowej. W 2015 roku poświecono wiele uwagi na dalszy rozwój działalności 
produkcyjnej zwłaszcza w zakresie rozwoju biura technologicznego, informatyzację procesów produkcyjnych oraz 
dalsze szkolenia dla załogi w zakresie kompetencji związanych ze spawaniem. Jednocześnie wraz z rozwojem rynku 
zbytu dotyczących sprzedaży kontenerów oraz elementów do pieców nastąpił wzrost zatrudnienia w obszarze 
produkcyjnym.  
Silny wzrost przychodów ze sprzedaży segmentu transportowo-spedycyjnego oraz segmentu produkcyjnego 
spowodował także wzrost udziału z tych działalności w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy, przy jednoczesnym 
nieznacznym spadku udziału przychodów z działalności sprzedaży towarów. 
Struktura geograficzna sprzedaży produktów i usług Grupy w roku 2015 nie uległa znacznej zmianie. Wielkość 
sprzedaży zagranicznej Grupy w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 45%. Jednocześnie zwiększył się 
udział sprzedaży zagranicznej w całości sprzedaży Grupy z 26% do 28,5%.Generalnie cała sprzedaż zagraniczna 
Grupy wiąże się z rynkiem Unii Europejskiej. Sprzedaż zagraniczna Grupy jest realizowana przez segment transportu i 
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spedycji oraz segment produkcyjny, który dostarcza głównie kontenery do transportu materiałów sypkich na rynek 
niemiecki i szwajcarski. 
W roku objętym sprawozdaniem Grupa nie posiadała kontrahenta, dla którego sprzedaż usług stanowiła 20% 
przychodów Grupy. Spośród dostawców również nie było kontrahentów, od których wartość zakupów  stanowiłaby 20% 
wartości przychodów ze sprzedaży Grupy.  
 
3,OPIS TRANSAKCJI  Z POMIOTAMI POWIĄZANYMI 
Transakcje pomiędzy Grupą a  podmiotami powiązanymi dotyczyły:  
- segment produkcji metalowej – 20 tys. zł 
- segment działalności najmu – 809 tys. zł 
- segment działalności serwisowej – 268 tys. zł. 
Łączna wartość wyłączeń z przychodów pomiędzy jednostkami z Grupy wyniosła 1 097 tys. zł. 
Ponadto w pozostałych przychodach operacyjnych dokonano wyłączeń konsolidacyjnych na łączną kwotę 622 tys. zł. 
 
4. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZASTAL SA  
- Rozwój działalności spedycyjnej, 
- Rozwój działalności produkcyjnej, 
- Przeszacowanie w dół aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
- Utworzenie odpisów aktualizacyjnych na udzielone poręczenia kredytowe dla podmiotów z poza Grupy, 
- Pozyskanie nowych maszyn dla segmentu produkcyjnego 
- Uzyskanie kolejnych certyfikatów spawalniczych. 
 
5. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
Strata netto Grupy Kapitałowej Zastal SA przy przychodach ogółem na poziomie 36 mln zł. wyniosła 42,2 mln. zł.  
Zasadniczy wpływ na wielkość wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015 miała skala przeszacowania w dół 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które to przeszacowanie odniesiono na wynik finansowy okresu 
sprawozdawczego. Wartość akcji znajdujących się w posiadaniu Grupy przeszacowano w dół o kwotę 54,3 mln zł.   
W 2015 roku na działalności operacyjnej największa stratę odnotował segment najmu, którego wynik zamknął się kwotą 
19,6 mln zł. Głównie za sprawą spadku przychodów z działalności najmu oraz koniecznością ponoszenia kosztów 
związanych z utrzymaniem posiadanego majątku oraz odpisami aktualizacyjnymi na składniki majątkowe tych 
podmiotów. W następnym okresie część niewynajętego majątku zostanie przeznaczona dla sektora działalności 
produkcyjnej.  
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Grupa odnotowała również wzrost kosztów wytworzenia w stosunku do roku poprzedniego, znacząco wzrosły koszty 
usług obcych co wiąże się z rozwojem działalności spedycyjnej, która głównie realizowana jest w oparciu o wynajętych 
przewoźników. Poza usługami obcymi wzrosły również koszty materiałów i energii oraz koszty wynagrodzeń i 
pochodnych co wiąże się bezpośrednio z rozwojem działalności produkcyjnej. Wzrost zatrudnienia w Grupie w 2015 
roku nastąpił w segmencie produkcyjnym.     

 
Struktura kosztów rodzajowych Grupy Kapitałowej Zastal SA w ujęciu wartościowym i procentowym 

 w latach 2014 – 2015 (w tys. zł.) 
 
Lp. Koszty 2015 % 2014 % 
1. Amortyzacja 1 568 4,2 1 813 5,7 
2. Zużycie materiałów i energii 8 434 22,6 6 548 20,7 
3. Usługi obce 17 595 47,1 13 564 43,0 
4. Podatki i opłaty 832 2,2 2 076 6,6 
5. Wynagrodzenia z narzutami 7 915 21,2 5 529 17,5 
6. Pozostałe  324 0,9 1 485 4,7 
7. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 670 1,8 545 1,8 
 Ogółem 37 338 100 31 560 100 
 
Zdecydowany wpływ na wynik finansowy Grupy osiągnięty w roku sprawozdawczym miały pozostałe koszty operacyjne 
oraz koszty finansowe, które stratę na sprzedaży w wysokości 1,1 mln zł zwiększyły do poziomu – 21,6 mln zł na 
działalności operacyjnej i do poziomu – 51,5 mln zł straty brutto. 
Przychody finansowe to w głównej mierze wpływy z zysku ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
oraz aktualizacji wartości inwestycji. Natomiast koszty finansowe poza aktualizacją wartości inwestycji to w głównej 
mierze odsetki od kredytu oraz zawartych umów leasingu.  
 
6. CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI. 
 
6.1. MAJĄTEK TRWAŁY I OBRROTOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL SA  
Majątek trwały Grupy w stosunku do wartości majątku trwałego za poprzedni rok uległ znacznemu wzrostowi. Wzrostowi 
uległa pozycja rzeczowe aktywa trwałe. Jest to wynikiem znaczącego wzrostu pozycji „Wartości niematerialne” z kwoty 
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107 tys. zł w roku 2014 do poziomu 54 185 tys. zł w roku 2015. Na wzrost tej pozycji miało wpływ ujęcie wartości 
nabytych instrumentów finansowych w podmiotach zależnych CSY S.A. oraz RSY S.A. Grupa informowała o 
transakcjach nabycia pakietów akcji w raportach bieżących 15/2015 z dnia 27.11.2015 roku.  
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. majątek trwały zamknął się kwotą 148 mln zł. Jest to wzrost o 90,5% w stosunku 
do zamknięcia roku ubiegłego.  
Majątek nieruchomy Grupy w 92% stanowią środki trwałe, które na koniec 2015 roku zamknęły się kwotą 72,3 mln zł. 
W roku 2015 Grupa pozyskała rzeczowe aktywa trwałe na kwotę 9 662 tys. zł. w tym, poprzez: inwestycje leasingowe 
193 tys. zł., zakup 567 tys. zł.  oraz inwestycje 8 902 tys. zł.  
W roku sprawozdawczym Grupa dokonała znacznych inwestycji w podmioty powiązane i zależne. Grupa nabyła za 
kwotę 96 542 tys. zł. akcje spółki CSY S.A. oraz RSY S.A. zajmujących się produkcją wyrobów metalowych, handlem 
produktami metalowymi i maszynami do produkcji rolnej. Inwestycja miała na celu poszerzenie asortymentu 
produkcyjnego i rozszerzenie zakresu działalności operacyjnej. Wszelkie informacje o nabyciu pakietów akcji 
przekazane zostały w formie raportów bieżących nr 15, 20 i 21/2015. Grupa udzieliła w ramach własnej struktury 
pożyczki krótkoterminowe na kwotę 129 tys. zł.  

 
Struktura majątku trwałego Grupy Kapitałowej Zastal S.A. 

w latach 2014 – 2015 ( w tys. zł.) 
 
Lp. Wyszczególnienie 2015 r. % 2014 r. % 
1. Wartości niematerialne i prawne 54 185 36,6 107 0,1 
2. Rzeczowy aktywa trwałe 72 331 48,9 71 491 92,0 
3. Nieruchomości inwestycyjne 31 0,0 31 0,0 
4. Należności długoterminowe - - - - 
5. Inwestycje długoterminowe 17 712 12,0 5 502 7,1 
6. Podatek odroczony 3 783 2,6 609 0,8 
 RAZEM 148 042 100 77 709 100 
1. Środki trwałe przeznaczone do 

sprzedaży - - - - 
 
Majątek Obrotowy. 

Struktura najważniejszych pozycji majątku obrotowego Grupy Kapitałowej Zastal S.A 
. w latach 2014-2015 ( w tys. zł) 
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Lp. Wyszczególnienie 2015 r. % 2014 r. % 
1. Zapasy 4 901 9,1 1 076 1,8 
2. Należności krótkoterminowe 44 769 83,0 17 322 28,7 
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 148 5,8 41 479 68,8 
4. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
1 089 2,1 414 0,7 

 RAZEM 53 907 100 60 291 100 
 

Majątek obrotowy Grupy wg stanu na koniec 2015 roku był  o 10,6% niższy niż na koniec roku poprzedniego. W roku 
obrotowym nastąpiła zmiana struktury majątku obrotowego: znacząco spadł udział w majątku obrotowym inwestycji 
krótkoterminowych, na które w głównej mierze składają się posiadane przez Grupę akcje dostępne do sprzedaży i 
udzielone pożyczki krótkoterminowe. Nastąpił natomiast znaczny wzrost należności krótkoterminowych są to głównie 
należności z tytułu sprzedanych akcji.  
W roku sprawozdawczym znacząco wzrosły w Grupie w stosunku do roku poprzedniego zapasy, głównie za sprawą 
wzrostu produkcji w toku jak i produktów gotowych w segmencie produkcji metalowej. Z uwagi na zmieniający się 
charakter prowadzonej działalności jest to sytuacja typowa dla tego rodzaju przedsiębiorstw. 
Działalność operacyjna oraz inwestycyjna Grupy spowodowała zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 183 
tys. zł.  
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą w głównej mierze ubezpieczeń, abonamentów, podatku VAT, 
kosztów emisji obligacji. 
 
6.2 Kapitały Obce. 
Struktura kapitałów obcych Grupy Kapitałowej Zastal S.A.  przedstawia się następująco: 
- rezerwy na zobowiązania 22,3 % 
- zobowiązania długoterminowe 3,9 % 
- zobowiązania krótkoterminowe 73,8 % 
- rozliczenia międzyokresowe 1,3 % 
 
Poziom kapitałów obcych wg stanu na koniec 2015 roku wzrósł o 105 112 tys. zł. w stosunku do stanu z roku 
poprzedniego, jednakże nastąpiła duża zmiana struktury kapitałów obcych. Znacząco bo aż o 707% w stosunku do roku 
poprzedniego wzrósł udział zobowiązań krótkoterminowych  w strukturze kapitałów obcych, głównie za sprawą wzrostu 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług w tym nabytych aktywów finansowych. Pozycja ta uległa również wzrostowi z uwagi 
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na rozwój działalności spedycyjnej, która oparta jest na podwykonawcach oraz ze zwiększeniem skali działalności 
produkcyjnej. 
W strukturze zobowiązań długoterminowych do największych pozycji należy zaliczyć zobowiązania z tytułu zawartych 
umów leasingu oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych. 
     
Rezerwy na zobowiązania 
Rezerwy na zobowiązania całej Grupy Kapitałowej wyniosły 28 396 tys. zł., przy czym 16% tej kwoty stanowiła rezerwa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Rezerwy długoterminowe poza rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 23 961 tys. zł i jest to 
część długoterminowa rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy 
pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w razie przejścia na emeryturę, w wysokości 262 tys. zł. Wielkość 
odprawy zależy od stażu pracy. Grupa tworzy rezerwę na ten cel. Rezerwa ta na każdy dzień bilansowy jest 
weryfikowana. Rezerwa długoterminowa w wysokości 23 699 tys. zł została utworzona z tytułu utworzenia rezerw na 
udzielone poręczenia.  
Rezerwy krótkoterminowe wyniosły 175 tys. zł. i są to rezerwy na podatek VAT niepodlegający odliczeniu oraz 
świadczenia urlopowe.  
 
Zobowiązania długoterminowe. 
Zobowiązania długoterminowe w głównej mierze dotyczą zawartych w latach ubiegłych umów leasingowych. W roku 
obrotowym 2015 Grupa zawarła dodatkowe umowy leasingowe na kwotę 193 tys. zł.  
 Zobowiązania krótkoterminowe. 
Zobowiązania krótkoterminowe Grupy na koniec 2015 roku wyniosły 93 827 tys. zł. zwiększając swą wartość w 
stosunku do roku poprzedniego o 82 199 tys. zł.. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych to w głównej mierze wzrost 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Na pozycji tej zanotowano wzrost zobowiązań o kwotę 82 577 tys. zł.  
 

Struktura zobowiązań krótkoterminowych Grupy Kapitałowej Zastal S.A. 
bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych 

w latach 2014- 2015 ( w tys. zł.) 
Lp. Wyszczególnienie 2015 r. % 2014 r. % 

1. Z tytułu dostaw i usług 9 428 10,1 6.140 53,8 
2. Kredyty i pożyczki 1 513 1,6 - - 
3. Z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
- - 3.139 27,5 
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4. Z tytułu podatków, ceł 2 084 2,2 752 6,6 
5. Z tytułu wynagrodzeń 260 0,3 73 0,6 
6. Zobowiązania leasingowe 924 1,0 407 3,6 
7. Pozostałe zobowiązania 78 676 84,7 909 7,9 
8. Fundusze specjalne 4 0 0 0 
 RAZEM 92 888 100 11.420 100 
 
Zobowiązania Grupy Kapitałowej Zastal S.A. z tytułu kredytów bankowych i pożyczek. 
Według stanu na 31.12.2015r. Grupa posiadała kredyty bankowe w łącznej wartości 3 223 tys. zł. Struktura  
posiadanych przez Grupę kredytów przedstawia się następująco: 

Kredyt, pożyczka wg umowy Kwota pozostała do spłaty Bank /Pożyczkodawca 
waluta PLN waluta PLN 

Termin spłaty Zabezpieczenie 
Bank Raiffeisen PLN 500 PLN 372 odnawialny Hipoteka na nieruchomości 
Bank Millennium PLN 500 PLN 107 24.04.2016  zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej –frezarka, centrum 

obróbcze z  cesją praw z polisy ubezpieczeniowej  

PeKaO SA PLN 700 PLN 605 31.07.2016 

a) weksel In blanco  
b) pełnomocnictwo do rachunku       
c) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji 
d) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej lini 
gwarancyjnej de mininis Banku Gospodarstwa Krajowego do 
kwoty 300 tys. zł co stanowi 60% kwoty kredytu. Gwarancja 
jest udzielona na okres trwania kredytu wydłużony o 3 m-ce. 
e) zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa w 
postaci 8 tokarek o łącznej wartosci wg polisy 708 tys. zł wraz 
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 

BGŻ PLN 638 PLN 538 12.2023 a)hipoteka w formie Aktu Notarialnego na nieruchomości 
gruntowej 

Bank Raiffeisen  PLN 200 PLN 197 05.2016 Pełnomocnictwo do rachunku 
 

Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 1 115 PLN 628 07.2024 
a) weksel własny In blanco 
b) warunkowa umowa przewłaszczenia na przedmiocie 
dostawy 

Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 470 PLN 257 05.2024 
a) weksel własny In blanco 
b) warunkowa umowa przewłaszczenia na przedmiocie 
dostawy 

Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 138 PLN 77 06.2024 
a) weksel własny In blanco 
b) warunkowa umowa przewłaszczenia na przedmiocie 
dostawy 

Siemens Finance Sp. z o. o. PLN 769 PLN 442 09.2024 
a) weksel własny In blanco 
b) warunkowa umowa przewłaszczenia na przedmiocie 
dostawy W związku z przejęciem kontroli nad podmiotami, które włączono w skład Grupy Kapitałowej, zadłużenie z tytułu 

zaciągniętych kredytów wzrosło o 2.851 tys. zł. 
 
Zobowiązania Grupy Kapitałowej Zastal SA z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. 
W 2013 roku Grupa wyemitowała 3.120 szt. obligacji o wartości 1 tys. zł. każda z terminem wykupu 27 luty 2015 roku. 
Odsetki od obligacji w wysokości Wibor 3M + 6% w skali roku były naliczane w okresach trzy miesięcznych. Wykup 
obligacji serii A wyemitowanych przez podmiot dominujący został dokonany w dniu 16.03.2015 roku. 
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6.3. Kapitał własny Grupy Kapitałowej Zastal SA  
Kapitały własne stanowią 37 % pasywów bilansu Grupy Kapitałowej. Udział kapitałów własnych w strukturze pasywów 
w roku 2015 uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Struktura kapitałów własnych Grupy wg. stanu na 31.12.2015 r. przedstawia  się następująco: 
- kapitał akcyjny  33.500 tys. zł. 
- kapitał rezerwowy 32.667 tys. zł. 
- zyski zatrzymane  49 817 tys. zł. 
- strata netto - 42 235 tys. zł. 
 
Kapitał podstawowy na koniec 2015 roku wyniósł  33.499.539 zł., na który składają się akcje o nominale 1 zł. w ilości: 
- akcje I emisji 99.539 szt. o wartości nominalnej 99.539 zł. 
- akcje II emisji 13.123.079 szt. o wartości nominalnej 13.123.079 zł. 
- akcje III emisji 7.276.921 szt. o wartości nominalnej 7.276.921 zł. 
- akcje IV emisji 10.000.000 szt. o wartości nominalnej 10.000.000 zł. 
- akcje V emisji 3.000.000 szt. o wartości nominalnej 3.000.000 zł. 
 
6.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI. 

Wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej Zastal S.A. 
w latach 2014-2015 

Wskaźnik Sposób liczenia Poziom 
wsk.typ
owy lub 
bezpiec

zn. 

2014 r. 2015 r. 

Płynności finansowej I stopnia Środki obrotowe –należn.z tyt.dost.i usług>12m-cy 
Zobowiąz. krótkoterm.-zobow.krótkoter.12 m-cy 

1,2-2,0 4,81 0,58 
Płynności finansowej II stopnia  

Aktywa Obr.-zapasy- kr.term.RMK czynne-n.z 
tyt.dost.>12mcy 
Zobowiąz. krótkoterminowe-zobow.z tyt.dost.i 
usŁ.>12 mcy 

1 5,06 0,52 

Płynności finansowej III stopnia  
Inwestycje krótkoterminowe 
Zobow.krótkoter.-zob.z tyt.dostaw >12mcy 

0,1-0,2 3,57 0,03 

Wskaźnik handlowej zdolności 
kredytowej 

 
Należności z tyt. dostaw i usług 
Zobow.z tyt. dostaw i usług 

1 0,87 1,09 

Stopień pokrycia majątku  100%- 161 66,7 
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trwałego kapitałem stałym Kapitał.włas.+ rezerw.długoterm. 
            Aktywa trwałe 

150% 
* przy obliczaniu wskaźników płynności w zobowiązaniach krótkoterminowych uwzględniono rezerwy 
krótkoterminowe. 
 

Wpływ na spadek wskaźników płynności w stosunku do roku poprzedniego miało niewątpliwie zwiększenie stanu 
zobowiązań krótkoterminowych zwłaszcza innych zobowiązań oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wartość 
wskaźników opisującego stopień zdolności Grupy do regulowania zobowiązań nie przekracza wartości uznawane za 
bezpieczne.  
Nieznacznemu wzrostowi, lecz powyżej poziomu uznawanego za bezpieczny, uległ wskaźnik handlowej zdolności 
kredytowej opisujący pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw i usług należnościami z tytułu dostaw i usług. W roku 
obrotowym w Grupie wartość zobowiązań handlowych przewyższyła wartość należności handlowych, dotyczy to 
segmentu transportu i spedycji jak i produkcyjnego. 

 
Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Grupę Kapitałową 

w latach 2014 – 2015 
Wskaźnik Sposób liczenia 2015 r. 2014 r. 
Zyskowność sprzedaży Zysk netto 

Przychody ze sprzedaży 
- - 

Zyskowność majątku Zysk netto 
Majątek ogółem 

- - 
Zyskowność kapitałów 
własnych 

Zysk netto 
Kapitały własne 

- - 
Marża na sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 
- - 

 
Ze względu na osiągniętą stratę netto nie rozpatruje się wskaźników określających rentowność. 
 
7. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE GRUPY KAPITALOWEJ ZASTAL S.A.  
Wartość zobowiązań warunkowych została zmniejszona z kwoty 117 210 tys. zł na koniec roku 2014 do poziomu 3 505 
tys. zł. na koniec 2015 roku. Powodem tak znacznego zmniejszenia wartości zobowiązań pozabilansowych było 
utworzenie rezerw na zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki dominującej. Wartość utworzonych rezerw 
powiększyła wartość pozostałych kosztów operacyjnych.  
 
Zbiorczy wykaz zobowiązań warunkowych wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco: 
a)weksle in blanco na rzecz innych jednostek: 
- weksel własny in blanco do kwoty 323 tys. zł. na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. zabezpieczenie umowy o współpracy -
zakup olejów 
 
b)hipoteki: 
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- hipoteka do kwoty 510 tys. zł. na zabezpieczenie roszczeń Krakowskiego Banku Spółdzielczego wynikających z 
umowy kredytu udzielonego spółce „Ciasteczka z Krakowa” S.A. 
- hipoteka łączna do kwoty 1.500 tys. zł. na rzecz Raiffeisen Bank S.A. na zabezpieczenie umowy o limit wierzytelności, 
- hipoteka łączna do kwoty 240 tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank SA na zabezpieczenie udzielonego kredytu,  
- hipoteka łączna do kwoty 638 tys. zł. na rzecz Banku BGŻ SA na zabezpieczenie udzielonej pożyczki 
- hipoteka przymusowa do kwoty 617 tys. zł. na rzecz miasta Zielona Góra z tytułu zaległości podatkowych.  
Istnieją również hipoteki zabezpieczające poręczenia jakich udzieliła Grupa w latach wcześniejszych. Na zobowiązania 
z tytułu udzielonych poręczeń Grupa utworzyła rezerwy. Rezerwy zostały utworzone do wartości nieruchomości 
zabezpieczającej udzielone poręczenie. 
- hipoteki zabezpieczające emisję obligacji przez Mostostal Wrocław Quntum Ruda Park sp. z o.o. S.K.A., 
zabezpieczenie udzielono do kwoty 76 mln zł., utworzono rezerwę na kwotę 7.986 tys. zł., 
- hipoteki zabezpieczające emisję obligacji przez PTI S.A. serii B i D do kwoty 12 mln zł. , utworzono rezerwę na kwotę 
3.211 tys. zł., 
- hipoteka do kwoty 2 mln zł. zabezpieczająca pożyczkę jaką otrzymała spółka De Molen, utworzono rezerwę na kwotę 
487 tys. zł., 
- hipoteki do kwoty 4,7 mln zł. na zabezpieczenie kredytów udzielonych spółce De Molen, utworzono rezerwę na kwotę 
5.538 tys. zł., 
- hipoteki do kwoty 12 mln zł. na zabezpieczenie kredytu udzielonego PTI S.A. , utworzono rezerwę na kwotę 1.209 tys. 
zł., 
- hipoteki do kwoty 10 mln zł. na zabezpieczenie kredytu udzielonego PTI S.A., utworzono rezerwę na kwotę 5.266 tys. 
zł.   8. NAKŁADY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ZASTAL S.A.  W 2015 ROKU I PLANOWANE   WYDATKI W ROKU 2016. 
          w tys. zł. 
Lp. WYSZCZEGÓLNINIE REALIZACJA PLAN 
  2015 r. 2016 r. 
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 54 052 - 
1 Wartość firmy 54 044 - 
2 Programy komputerowe, licencje 8 - 
II. Środki trwałe, w tym:                                                              760 
1. Środki transportu 193 - 
2. Komputery, sieci komputerowe 56 - 
3. Urządzenia segment serwisu 422 - 
4. Maszyny, urządzenia segment najmu 8,0 - 
5. Maszyny, urządzenia segmentu 

produkcyjnego 
8 902 z tytułu inwestycji 

 
- 

 
W roku 2015 Grupa pozyskała aktywa trwałe na kwotę 63 714 tys. zł. z tego w formie inwestycji kapitałowej rozliczonej 
poprzez wartości niematerialne – wartość firmy 54 044 tys. zł. Ponadto Grupa pozyskała rzeczowe aktywa trwałe w 
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kwocie 9 662 tys. zł w grupie urządzeń technicznych, maszyn i pozostałych środków trwałych, z tego kwota 8 902 tys. zł 
wynikająca z inwestycji kapitałowych.   
Środki o największej wartości pozyskano dla segmentu produkcyjnego, w drugiej kolejności był to segment i spedycji 
oraz serwisu samochodowego. 
Plany inwestycyjne na moment sporządzania sprawozdań finansowych nie przewidywały żadnych nakładów poza 
obsługą umów leasingowych.  
 
9. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 
     Grupa Kapitałowa Zastal w roku obrachunkowym 2015 odnotowała stratę na skonsolidowanym wyniku finansowym 
netto, sięgającą 42 milionów złotych. Głównym powodem osiągnięcia przez Grupę straty netto było przeszacowanie 
wartości inwestycji krótkoterminowych. Dotyczyło to zarówno podmiotu dominującego jak również podmiotów 
wchodzących w skład Grupy.  
Grupa na działalności operacyjnej odnotowała stratę w wysokości 21 587 tys. zł. Decydujący wpływ na poniesioną 
stratę miały inne koszty operacyjne, które zamknęły się kwotą 25 218 ty. zł. Pozycja ta zawiera dokonane odpisy 
aktualizacyjne na posiadany majątek trwały, który stanowi zabezpieczenie udzielonych poręczeń kredytowych i z tytułu 
emisji obligacji. Są to zdarzenia jednorazowe, które w przyszłości mogą zostać odwrócone. Ponadto odpisy dokonane 
na koniec roku obrotowego 2015 zmniejszają wartość zobowiązań pozabilansowych utworzonych w latach ubiegłych. 
Największą stratę na działalności operacyjnej w roku 2015 przyniósł segment najmu. Mniejszą niż w roku ubiegłym 
stratę Grupa osiągnęła na produkcji metalowej. Należy jednak zauważyć, że w 2015 roku szereg kosztów działalności 
produkcyjnej związany był z uruchomieniem nowych segmentów produkcji (koszty jednorazowe), w tym zwłaszcza z 
pracami przygotowawczymi do produkcji. Grupa zakupiła niezbędne, nowoczesne oprogramowanie dla działu 
konstrukcyjnego, poniosła szereg wydatków na szkolenia dla kadry produkcyjnej (zwłaszcza dotyczące obsługi nowych 
maszyn oraz certyfikacji i szkoleń, certyfikacją zakładu). Na koniec 2015 roku Grupa posiadała autorską dokumentację 
techniczną na ponad 200 rodzajów kontenerów. Ponadto jednostka dominująca uzyskała certyfikaty dotyczące  
przejścia zakładu na zgodność z norma DIN EN 15085 CL 1- to jest ta najwyższa norma kolejowa, która pozwala na 
dalsze rozszerzenie zakresu działalności produkcyjnej i świadczenia usług dla wszystkich podmiotów z branży 
kolejowej na najwyższym poziomie. Efektem uzyskania zarówno tej certyfikacji jak i poprzednio uzyskanych 
certyfikatów było nawiązanie w roku 2015 współpracy z dużym producentem kolejowym i wykonywaniu dla niego 
elementów metalowych oraz świadczeniu usług zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji kolejowych. Zarząd Grupy 
uważa, iż w kolejnym roku współpraca zostanie utrzymana a skala prac wykonywanych na potrzeby tego kontrahenta 
wzrośnie. Ponadto przejęcie kontroli na kolejnymi podmiotami z branży metalowej winno skutkować zwiększeniem 
wartości przychodów ze sprzedaży jak również częściową zmianą kierunków dystrybucji produkcji, w tym do krajów 
Europy Zachodniej. Segment produkcji powinien w kolejnym roku osiągnąć większą dynamikę przychodów a 
jednocześnie osiągnąć godziwą rentowność.  
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Sektor najmu, pomimo licznych starań nie zdołał w roku sprawozdawczym zagospodarować powierzchni produkcyjnych 
i biurowych zwolnione przez spółkę zajmującą się produkcją taboru. W kolejnym roku Grupa planuje wykorzystanie tych 
powierzchni na potrzeby własne – rozszerzenie zakresu produkcji i usług. Zarząd Grupy będzie jednak, podobnie jak w 
roku poprzednim, poszukiwał nowych najemców na wolne powierzchnie produkcyjne i magazynowe.  
Segmenty serwisu samochodów ciężarowych oraz transportu i spedycji po zakończonej restrukturyzacji odnotowały w 
bieżącym roku sprawozdawczym zysk na działalności operacyjnej. Częściowe zasilenie tych segmentów w drugiej 
połowie 2013 roku środkami pozyskanymi z emisji obligacji znacznie poprawiło przepływ środków finansowych i  zdołało 
zapewnić w  roku 2015 zysk na działalności operacyjnej.  
W segmencie transportu i spedycji w roku sprawozdawczym w dalszym ciągu rozwijano działalność spedycyjną poprzez 
mi.n. zatrudnienie nowych spedytorów. Zakupiono nowe naczepy pod potrzeby spedycji, które są wykorzystywane 
przez firmy współpracujące. Segment ogranicza prowadzenie przewozów przy pomocy własnych ciągników, szerzej 
współpracując z podwykonawcami usług transportowych.  
Generalnie działania Grupy skupiają się na identyfikacji oraz ograniczaniu wpływu działalności oraz środków, które nie 
rokują  uzyskania odpowiednich rentowności w dłużej perspektywie czasu. 
Jednocześnie kierowane są znaczne środki finansowe na segmenty uznane za perspektywiczne w działalności Grupy 
jak choćby działalność produkcyjna czy spedycja. 
Nadchodzący rok obrotowy powinien być dla Grupy rokiem stopniowej poprawy wyników na działalności operacyjnej w 
każdym z segmentów działalności Działalność produkcyjna szczególnie w pierwszej fazie podlegała ograniczonej 
rentowności, co pokazały wyniki zarówno w roku 2014 jak i w 2015, ale  powinna się ona poprawić wraz z nabieraniem  
doświadczenia produkcyjnego, wykorzystaniem nabytego sprzętu produkcyjnego oraz ustrukturyzowaniem procesów 
produkcyjnych. 
Przewiduje się, że w perspektywie najbliższego roku w związku z rozwojem działalności nie wzrośnie zaangażowanie 
kapitałów obcych w finansowaniu działalności Grupy, a wskaźniki opisujące płynność finansową powrócą do poziomów 
bezpiecznych. 
W ocenie Zarządu Grupy obecna sytuacja w poszczególnych segmentach działalności sprawia, iż pomimo że istnieje 
pewne ryzyko dla funkcjonowania Grupy to występujące szanse i możliwości w dużej części je ograniczają.  
 
10. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA. 
Segment najmu w swoich zasobach posiada pewną część majątku, która wykorzystywana była głównie przy produkcji 
taboru kolejowego, co w pewien sposób może ograniczać szybkie wynajęcie tego rodzaju majątku pod inne 
działalności. Niewykluczone może okazać się poniesienie pewnych nakładów na przystosowania tej części majątku do 
potrzeb typowych najemców zainteresowanych wynajęciem powierzchni produkcyjnych. 
Środki na modernizację majątku segmentu najmu mogą zostać pozyskane ze sprzedaży tej części majątku, którego 
prawdopodobieństwo wykorzystania w prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej jest niewielkie.  
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Działalność segmentu transportu jest bardzo wrażliwa na ceny paliw. Ewentualny wzrost cen paliw powoduje 
zwiększenie kosztów działalności, które nie zawsze można przenieść na cenę oferowaną za przewożone frachty. Duża 
konkurencja na rynku transportowym powoduje, że ceny za fracht często pozostają na niezmienionym poziomie mimo 
zmiany ceny paliw.  
Dodatkowo obostrzenia dotyczące emisji spalin powodują, że tabor wykorzystywany obecnie przez segment transportu 
narażony jest na dodatkowe koszty związane z niespełnieniem rygorystycznych norm emisji spalin dla pojazdów 
ciężarowych, szczególnie silnie jest to odczuwalne w transporcie międzynarodowym. Grupa ograniczyła ekspozycję na 
tego rodzaju ryzyko poprzez zmniejszanie swego zaangażowania w typową działalność transportową a rozwijając 
spedycję.  
W przypadku segmentu serwisu samochodów ciężarowych zagrożeniem są działania konkurencji, powstawanie nowych 
punktów obsługi samochodów ciężarowych nie nastawiających się na współpracę z jedną marką. Również embarga 
wprowadzone na przejazdy do Rosji mają wpływ na ten segment działalności. Ograniczona rentowność przewozów 
samochodowych, niewykorzystany potencjał serwisu samochodów ciężarowych mogą spowodować, iż Grupa będzie 
szczegółowo analizować bieżącą sytuację w tym segmencie. Niemniej jednak zakładany jest dodatni wynik na tej 
działalności w kolejnym roku obrotowym.  
 
11. SYSTEMY KONTROLI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA 
SKONSOLIDOWANEGO. 
Stosowane w spółkach Grupy Kapitałowej systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych zapewniają kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, rzetelność 
zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań finansowych. Celem systemów 
kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanych  w spółce dominującej i zależnych poza zapewnieniem kompletności i 
rzetelności składników objętych sprawozdaniem jest także, wspieranie procesów decyzyjnych oraz zapewnienie 
zgodności działań podmiotów z obowiązującymi przepisami prawa. Aktami określającymi sposób funkcjonowania oraz 
zakres działania systemów kontroli w podmiotach są:  
- regulaminy kontroli wewnętrznej, 
- regulaminy organizacyjne, 
- dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO , 
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,  
- unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej, 
- regulamin pracy, 
- instrukcja inwentaryzacyjna, 
- instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych, 
- instrukcje gospodarki kasowej, 
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- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 
- polityka rachunkowości. 
Przyjęte do stosowania przez podmioty systemy kontroli wewnętrznej zapewniają także ujawnienie rezerw jak również 
faktów niegospodarności. Systemy zapewniają ustalenie przyczyn nieprawidłowości jak i osób za nie odpowiedzialnych 
wskazując jednocześnie sposoby i środki umożliwiające usunięcie tych nieprawidłowości. Identyfikację i ocenę ryzyka, a 
także zarządzanie ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne podmiotów, których działalność 
jest narażona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w sposób ciągły i nadzorowany przez kierowników 
poszczególnych komórek i jednostek. 
Działania prowadzące do  sporządzania sprawozdań finansowych w spółkach są także poddawane kontroli 
funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio przez osoby 
odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. 
 
12. ŁAD KORPORACYJNY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ZASTAL SA. 
1.Spółka podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 
21 listopada 2012 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Tekst zbioru zasad dostępny jest na stronach 
internetowych spółki w sekcji relacji inwestorskich, zakładka ład korporacyjny. 
2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były 
okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki 
nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w 
przyszłości. 
 

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 
ZASADA KOMENTARZ SPÓŁKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 

 
 
 
 
 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom 
możliwość wykonywania osobiście lub przez 
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia, poza miejscem odbywania 
walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 
 

Rekomendacja ta nie jest 
realizowana  
obecnie przez Spółkę, gdyż Spółka 
nie jest w stanie zagwarantować w 
pełni niezawodnej jak i bezpiecznej 
komunikacji z wykorzystaniem 
środków elektronicznych w czasie 
walnego zgromadzenia. 
Prowadzone są prace nad 
stworzeniem takich możliwości w 
przyszłości dla akcjonariuszy 
znajdujących się poza miejscem 
walnego zgromadzenia.   
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II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 
ZASADA KOMENTARZ SPÓŁKI 

2. 
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej 
strony internetowej w języku angielskim, 
przynajmniej w zakresie wskazanym w 
części II. pkt 1.  

Emitent jest małą Spółką, która 
aktualnie prowadzi działalność tylko 
na rynku krajowym. Prowadzenie 
strony internetowej w języku 
angielskim wiąże się natomiast z 
wysokimi kosztami tłumaczeń, 
zwłaszcza komunikatów okresowych, 
które są bardzo obszerne. 
Obecnie na stronie internetowej 
znajdują się  podstawowe informacje 
o Spółce w języku niemieckim. 
 W celu równego traktowania 
inwestorów krajowych i 
zagranicznych, Zastal SA docelowo 
doda wersję angielską korporacyjnej 
strony internetowej, ale nastąpi to w 
dłuższym okresie czasowym. 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

10. 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom 
możliwość udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, polegającej na: 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia 

w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronnej komunikacji w czasie 

rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogą wypowiadać się w 
toku obrad walnego zgromadzenia 
przebywając w miejscu innym niż 

Rekomendacja ta nie jest 
realizowana  
obecnie przez Spółkę, gdyż Spółka 
nie jest w stanie zagwarantować w 
pełni niezawodnej jak i bezpiecznej 
komunikacji z wykorzystaniem 
środków elektronicznych w czasie 
walnego zgromadzenia. 
Prowadzone są prace nad 
stworzeniem takich możliwości w 
przyszłości dla akcjonariuszy 
znajdujących się poza miejscem 
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miejsce obrad. walnego zgromadzenia.   
 
Zastal SA planuje zamieszczać 
relacje audio/video na swojej stronie 
internetowej, ale nastąpi to w 
dłuższym okresie czasu. 
 

 
3. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich 
wykonywania. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem walnych zgromadzeń. Treść 
regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA znajduje się na stronach spółki ; www.zastal.pl 
4. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów; 
W Spółce funkcje zarządzające  pełni 2-osobowy Zarząd w składzie: 
– Prezes Zarządu, 
– Wiceprezes Zarządu. 
Prezesem Zarządu Zastal S.A. od dnia  20 marca 2012 roku jest  Pan Mariusz Matusik. 
 Zarząd działa w oparciu o Statut Spółki Akcyjnej Zastal, Regulamin Organizacyjny Spółki oraz Regulamin Zarządu. 
Treść Regulaminu Zarządu oraz Statutu Spółki  znajduje się na stronach internetowych spółki ; www.zastal.pl 
Na dzień 01.01.2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
Monika Hałupczak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 
Paweł Sobków  - Sekretarz Rady Nadzorczej, 
Tomasz Pietryk  - Członek Rady Nadzorczej, 
Błażej Wasielewski - Członek Rady Nadzorczej, 
Andrzej Kloc  - Członek Rady Nadzorczej. 
 
W dniu 30.06 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 
Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 
Joanna Tobolska  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Aneta Niedziela   – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Dariusz Stodolny  – Członek Rady Nadzorczej 
Włodzimierz Starosta  – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Elżbieta Szymańska  – Członek Rady Nadzorczej. 
 
Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określają: Regulamin Rady Nadzorczej Zastal SA. Treść regulaminu 
zamieszczona na stronie internetowej spółki ; www.zastal.pl 
5. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 
odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 
Opis podstawowych cech stosowanych systemów kontroli podano w punkcie 11 
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6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem 
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich 
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wg stanu na dzień sporządzenia 
sprawozdania: 
Na dzień sporządzenie sprawozdania Zarząd  Grupy nie posiadał informacji o akcjonariuszach posiadających powyżej 
5% udziału w kapitale zakładowym lub powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego Zastal 
S.A. 
7. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z  
opisem tych uprawnień. 
Spółka nie emitowała akcji ani obligacji dających ich posiadaczom szczególne uprawnienia i przywileje. 
8. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania 
prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące prawa 
wykonywania głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami 
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.  
Spółka nie stosuje żadnych ograniczeń co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji na Walnych 
Zgromadzeniach. Jedynym warunkiem jest złożenie żądania podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów 
wartościowych przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w 
WZA nie później niż w dniu rejestracji, bądź w przypadku akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentu 
złożenia ich w siedzibie spółki nie później niż w dniu rejestracji (record day).  
9.Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. 
Akcje wyemitowane przez Zastal SA nie mają żadnych ograniczeń co do przenoszenia prawa własności. 
10.Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających i ich uprawnień, w szczególności prawo 
do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 
Wybór i odwołanie Zarządu należy do szczegółowych kompetencji Rady Nadzorczej. Wybór Prezesa Zarządu dokonuje 
Rada Nadzorcza spośród zgłoszonych kandydatur, po uprzedniej ocenie kwalifikacji, kompetencji jak i doświadczenia 
zawodowego kandydatów. Wiceprezesa  Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zaproponowanych 
przez Prezesa Zarządu.  
Uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie emisji i wykupie akcji należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
Uchwały w tej sprawie zapadają większością ¾ głosów. 
11.Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki. 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące zmiany statutu spółki umieszczane są na 14 dni przed datą 
wyznaczonego zgromadzenia na stronie internetowej spółki. 
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Uchwały w sprawie zmiany statutu spółki wymagają większości ¾ oddanych głosów. Uchwały w sprawie zmiany 
przedmiotu działalności spółki wymagają 2/3 głosów oddanych. 
 
13. DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ORAZ ORGANACH NADZORU. 
W roku 2015 Grupą kapitałową Zastal kierował Zarząd w składzie: 
 
Mariusz Matusik – Prezes Zarządu,  
Wojciech Skiba – Wiceprezes Zarządu. 
 
W dniu 31.03.2015 roku Pan Wojciech Skiba złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 
W dniu 07.12.2015 roku Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu Pana Grzegorza Wronę.  
 
W roku 2015 przeciętne zatrudnienie w Grupie wynosiło 218 osób z tego: 
- na stanowiskach robotniczych 138 osób, 
- na stanowiskach nierobotniczych 77 osób,  
- 3 osoby, nauka zawodu. 
 
Skład Rady Nadzorczej podmiotu dominującego w Grupie na dzień 01 stycznia 2015 roku przedstawiał się następująco: 
 Monika Hałupczak  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
 Paweł Sobków    - Sekretarz Rady Nadzorczej 
 Tomasz Pietryk    - Członek Rady Nadzorczej 
 Błażej Wasielewski  - Członek Rady Nadzorczej 
 Andrzej Kloc    - Członek Rady Nadzorczej  

 
W dniu 26.06.2015 roku Pani Monika Hałupczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 
W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na 
podstawie podjętych uchwał ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani: 
Paweł Sobków 
Błażej Wasielewski 
Andrzej Kloc 
Tomasz Pietryk. 
 
Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została powołana nowa Rada 
Nadzorcza w składzie: 
Joanna Tobolska  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Aneta Niedziela   – Sekretarz Rady Nadzorczej 
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Dariusz Stodolny  – Członek Rady Nadzorczej 
Włodzimierz Starosta  – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Elżbieta Szymańska  – Członek Rady Nadzorczej. 
 
Wynagrodzenia, prowizje oraz nagrody otrzymane w 2015 roku przez osoby zarządzające i nadzorujące działalność 
Grupy Kapitałowej :          w tys. zł. 
Zarząd : 
1. Mariusz Matusik – Prezes Zarządu  
- wynagrodzenie  
- wynagrodzenie uzyskane w spółce zależnej 

 
 

113 
31 

2. Wojciech Skiba – Wiceprezes Zarządu  
- wynagrodzenie – do dnia 31.03.2015 
3. Grzegorz Wrona – Wiceprezes Zarządu 
- wynagrodzenie 

 
22 

 
0 

OGÓŁEM ZARZĄD 166 
Rada Nadzorcza: 
1. Monika Hałupczak 
- wynagrodzenie  
2. Paweł Sobków 
- wynagrodzenie  
3. Tomasz Pietryk 
- wynagrodzenie 
4. Błażej Wasielewski 
- wynagrodzenie  
5. Andrzej Kloc 
- wynagrodzenie 
6. Joanna Tobolska 
- wynagrodzenie 
7. Aneta Niedziela 
- wynagrodzenie 
8. Dariusz Stodolny  
- wynagrodzenie 
9. Włodzimierz Starosta  

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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- wynagrodzenie 
10. Elżbieta Szymańska  
- wynagrodzenie 
OGÓŁEM RADA NADZORCZA 

- 
 

- 
- 

 
Akcje podmiotu dominującego w Grupie  będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Grupę wg stanu 
na dzień 31.12.2015r.: 
Zarząd spółki: 
1. Mariusz Matusik – Prezes Zarządu 
2. Wojciech Skiba – Wiceprezes Zarządu 
3. Grzegorz Wrona – Wiceprezes Zarządu 

 
0 szt. akcji 
0 szt. akcji 
0 szt. akcji 

Rada Nadzorcza spółki: 
1. Joanna Tobolska 
2. Aneta Niedziela 
3. Dariusz Stodolny 
4. Włodzimierz Starosta 
5. Elżbieta Szymańska 

 
0 szt. akcji 
0 szt. akcji 
0 szt. akcji 
0 szt. akcji 
0 szt. akcji 

 
Spółki wchodzące w skład Grupy nie posiadają umów zawartych z osobami zasiadającymi w Zarządzie na dzień 31 
grudnia 2015 roku  przewidujących rekompensaty lub odszkodowania w przypadku ich rezygnacji bądź odwołania ze 
stanowiska. 
 W roku 2015 spółki wchodzące w skład Grupy Zastal  nie udzielały pożyczek osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających lub nadzoru. 
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Zastal SA za rok 2015 jak również sprawozdanie jednostkowe spółki 
dominującej Zastal SA  badała spółka UHY ECA Audyt sp. z o.o. Sp.K. (dawniej: ECA  Seredyński i Wspólnicy sp.k). z 
siedzibą w Krakowie. Zgodnie z zawartą umową w dniu 10 czerwca 2015 r. za badanie sprawozdania jednostkowego i 
skonsolidowanego audytor otrzyma łącznie wynagrodzenie w kwocie 20 500,00 zł netto. 
Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2014 badała również spółka ECA 
Seredyński i Wspólnicy, której łączne wynagrodzenie wyniosło 20.500 zł. netto. Wynagrodzenie za przegląd 
sprawozdań finansowych spółki oraz Grupy Kapitałowej za półrocze 2015 roku wyniosło 15 000,00 zł. netto. 
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15.ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM. 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia istotne dla funkcjonowania Grupy.  
 
 
 
       

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 
  

Grzegorz Wrona Mariusz Matusik 
 


