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            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2018 2017 2018 2017

 I. I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 225 9 970 53 2 349

 II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 730 -1 305 -640 -307

 III. III. Zysk (strata) brutto 127 639 51 574 29 914 12 150

 IV. IV. Zysk (strata) netto 103 019 45 953 24 144 10 826

 V. V, Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 620 89 145 21

 VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności  inwestycyjnej 0 -88 0 -21

 VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -664 80 -156 19

 VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -44 81 -10 19

 IX. IX. Aktywa, razem 238 048 129 558 55 360 31 062

 X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 348 85 365 9 848 20 467

 XI. XI. Zobowiązania dlugoterminowe 134 251 31 60

 XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 319 78 306 2 400 18 774

 XIII. XIII. Kapitał własny 195 700 44 193 45 512 10 596

 XIV. XIV. Kapitał zakładowy 81 988 33 500 19 067 8 032

 XV. XV. Liczba akc ji ( w szt) 27 329 460 33 499 539 33 499 539 20 499 539

 XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./ EUR) 3,77 1,37 0,88 0,32

 XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akc ję ( w zł ./ EUR) 7,16 1,32 1,67 0,32
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Sprawozdanie Biegłego rewidenta -R 2018.pdf
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oświadczenie zarządu dot. rzetelności sporządzenia JSF za 2018r -R 2018.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2018

oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawniowego do badania JSF za rok 2018 -R 2018.pdf
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sprawozdania finansowego za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Zastal SA -R 2018.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zastal  SA

Pismo Prezesa Zastal  SA - R 2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu Zastal SA

sprawozdanie zarządu do JSF rok 2018- R 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu Zastal SA
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Szanowni Państwo 
 

W imieniu Zarządu Zastal SA mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny przedstawiający sytuację Spółki 
oraz jej działalność w roku 2018. Miniony rok obrachunkowy Spółka zamknęła zyskiem netto sięgającym kwoty 
103.019 tys. zł. Tak znaczący wzrost wyniku w działalności spółki związany jest przede wszystkim z aktualizacją 
wartości portfela akcji jakie spółka nabyła w latach poprzednich.  
 
Spółka w minionym roku koncentrowała swoje działania na realizacji zadań nakreślonych w 2017 roku stając się 
podmiotem typowo holdingowym, skoncentrowanym na zarządzaniu własnym portfelem spółek oraz poszukiwaniu 
możliwości inwestycyjnych w podmiotach działających na rynku. 
Jednocześnie spółka jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Zastal skupiała się na działalności finansowej 
koordynując m.in. działalność spółek wchodzących w skład Grupy oraz starając się zapewnić właściwy przepływ 
środków finansowych. 
 
W ubiegłym roku Zarząd Spółki podjął szereg działań dotyczących restrukturyzacji zadłużenia oraz podwyższenia 
kapitału zakładowego. W rezultacie podjętych decyzji udało się znacząco zmniejszyć poziom zobowiązań 
krótkoterminowych oraz zachować stabilność finansową Spółki.  
 
W perspektywie najbliższego roku ten kierunek działań będzie kontynuowany, pozwoli to Spółce na uporządkowanie 
struktury finansowej oraz wypracowania mechanizmów efektywnego zarządzania aktywami finansowymi. 
 
W imieniu Zarządu Zastal SA pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby zrealizować przedstawione 
zamierzenia i budować wartość dla wszystkich akcjonariuszy, którym jednocześnie dziękuję, że są 
współwłaścicielami naszej Spółki. 
 
 
 
 

Dariusz Stodolny 
 

Prezes Zarządu 
 
 
 

  



 

     

 

 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI  
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 

 
 
 
 
 

 
Zgodnie z par.70 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Zastal SA oświadcza, że wedle 
posiadanej najlepszej wiedzy, roczne  sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Spółki Zastal SA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Zastal SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju  
i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
 
 
              
         PREZES ZARZĄDU 
 
                                                                                                                   Dariusz Stodolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 30 kwietnia 2019r. 



 

     

 

 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU  
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

ZA ROK 2018 
 
 
 
 

 
Zgodnie z par.70 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Zastal SA oświadcza, że podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Zastal SA 
za rok 2018, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
 
 
 
              
         PREZES ZARZĄDU 
 
                                                                                                                   Dariusz Stodolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 30 kwietnia 2019r. 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

SPÓŁKI ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA   

ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.  

 

 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej  

Sprawozdanie z badania rocznego  sprawozdania finansowego 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2018 r. Spółki ZASTAL S. A. („Spółka”) z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, 65-119 

Zielona Góra („sprawozdanie finansowe”), na które składają się: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

 zawierające sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i 
pasywów zamyka się sumą:   238 048 tys. zł; 

  sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk 
netto w wysokości:    103 019 tys. zł; 

  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wykazujące 
zwiększenie kapitału o kwotę  103 019 tys. zł; 

  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 44  tys. zł; 

 informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające . 
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. 

oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie 

z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 

przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2342). 

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 

29.04.2019 r. 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako 

Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z 

dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych 

rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek 

interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 

standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 

badanie sprawozdania finansowego.  

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 

Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z 

innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 

Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 

przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki 

zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu 

UE. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę 

dla naszej opinii. 

Kluczowe sprawy badania  

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące 

podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej 

znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania 

sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą 

reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy 

najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych 

spraw. 

Kluczowa sprawa badania  

Wyniki obecne i przyszłe spółki są zależne gównie od wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej dla której istnieją notowania na aktywnych rynkach. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 

finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 

obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za 

niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem 

sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo 

nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

  

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są 

odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 

zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że 

badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia 

mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, 

że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie 

tego sprawozdania finansowego.  

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub 

skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a 

także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 

oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 

fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;  

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 

księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki; 
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- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji 

działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy 

istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w 

znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że 

istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego 

rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 

nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych 

do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub 

warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności; 

 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz 

czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 

zapewniający rzetelną prezentację. 

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 

przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 

kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

 

Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 

dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, 

które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 

 

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące 

podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za 

kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że 

przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, 

ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby 

racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu 

publicznego. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2018 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu (razem „Inne informacje”). 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.  

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z 

działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 

rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z badaniem 

sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, 

rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą 

uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie 
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wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani 

poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy 

o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone 

zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto 

jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji 

niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła 

wymagane informacje. 

 

Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania. 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:  

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 91 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 („Rozporządzenie o 

informacjach bieżących” – Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.);  

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie 

stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń. 

 

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w 

paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, 

naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia 

zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami 

oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

 

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych 

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usługi niebędące 

badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z 

prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które 

są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach 

 

Wybór firmy audytorskiej 

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 

23.01.2019 r. Sprawozdania finansowe Spółki badamy po raz pierwszy. 
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta, jest Robert Meller nr 13 333 Działający w imieniu Firmy Audytorskiej Robert 

Meller z siedzibą w Złotkowie,  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4152 w imieniu którego 

kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

Złotkowo, dnia 30  kwietnia 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Robert Meller 

Biegły Rewident  nr 13333 

kluczowy biegły rewident  przeprowadzający badanie  
w imieniu Robert Meller Firma Audytorska 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań  finansowych nr 4152 
ul. Złota 21 62-002 Złotkowo 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ ZASTAL SA NA DZIEŃ 31.12.2018R. 
 
 
 

    

   w tys.zł. 

 Noty 31.12.2018 31.12.2017 

AKTYWA 

I. Aktywa trwałe  235 097 126 157 

1. Wartości niematerialne i prawne  1 1 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 10 10 

3. Należności długoterminowe  - - 

3.1. Od jednostek powiązanych  - - 

3.2. Od pozostałych jednostek  - - 

4. Inwestycje długoterminowe  233 466 125 161 

4.1. Nieruchomości  - - 

4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 2 a,b 233 466 125 161 

a) w jednostkach powiązanych  233 405 118 566 

b) w pozostałych jednostkach  61 6 595 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  1 620 991 

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 3 a 1 620 991 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 b - - 

II. Aktywa obrotowe  2 951 3 401 

1. Zapasy  - - 

2. Należności krótkoterminowe  1 165 1 260 

2.1. Od jednostek powiązanych  561 1 070 

2.2. Od pozostałych jednostek 4 604 190 

3. Inwestycje krótkoterminowe  1 272 1 663 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 c 1 272 1 663 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 b 514 478 

A k t y w a   r a z e m  238 048 129 558 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZASTAL SA NA DZIEŃ 31.12.2018R. 
 

   w tys.zł. 

    

 Noty 31.12.2018 31.12.2017 

I. Kapitał własny  195 700 44 193 

1. Kapitał zakładowy 5 81 988 33 500 

2. Kapitał zapasowy  67 138 67 138 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny  0 0 

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -56 445 -102 398 

5. Zysk (strata) netto  103 019 45 953 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  42 348 85 365 

1. Rezerwy na zobowiązania  31 895 6 685 

1.1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 6 a 31 861 6 605 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

 34 80 

a) długoterminowa 6 b 4 4 

b) krótkoterminowa 6 c 30 76 

1.3. Pozostałe rezerwy 6 d - - 

a) długoterminowe  - - 

b) krótkoterminowe  - - 

2. Zobowiązania długoterminowe 7 134 251 

2.1. Wobec pozostałych jednostek  134 251 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 a 10 319 78 306 

3.1. Wobec jednostek powiązanych  3 252 6 593 

3.2. Wobec pozostałych jednostek  7 067 71 713 

3.3. Fundusze specjalne  0 0 

4. Rozliczenia międzyokresowe  - 123 

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 - 123 

a) długoterminowe  - - 

b) krótkoterminowe  - 123 

P a s y w a   r a z e m  238 048 129 558 

 

Wartość księgowa  195 700 44 193 

Liczba akcji (w szt.)  27 329 460 33 499 539 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  7,16 1,32 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZASTAL SA 
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 R. 

 
WYBRANE POZYCJE  

 
nota 

Od 
01.01.2018r.              

do 
31.12.2018r. 

Od 01.01.2017r.   
do 31.12.2017r. 

Działalność kontynuowana    
Przychody ze sprzedaży  225 9 970 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 9 30 10 565 
Zysk / Strata brutto ze sprzedaży  195 -595 
Pozostałe przychody operacyjne 10 a 581 712 
Koszty sprzedaży  - - 
Koszty ogólnego zarządu  442 1 141 
Pozostałe koszty operacyjne 10 b 3 064 281 
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej  -2 730 - 1 305 
Przychody finansowe 11 a 139 585 54 724 
Koszty finansowe 11 b 9 216 1 845 
Zysk / Strata przed opodatkowaniem  127 639 51 542 
Podatek dochodowy  24 620 5 621 
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej  103 019 45 953 
Działalność zaniechana  
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 

 - - 

Zysk / Strata netto  103 019 45 953 
Inne całkowite dochody    

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
-  - - 

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
-  - - 
Inne całkowite dochody netto  - - 
Całkowite dochody ogółem  103 019 45 953 
Zysk / Strata netto przypadająca :    
Akcjonariuszom jednostki dominującej  103 019 45 953 
Udziałowcom mniejszościowym  - - 
Całkowity dochód/Strata netto przypadający:    
Akcjonariuszom jednostki dominującej  103 019 45 953 
Udziałowcom mniejszościowym  - - 
Zysk/Strata na jedną akcję (w zł./na jedną akcję)  3,77 1,37 
Z działalności kontynuowanej:    
Zwykły   3,77 1,37 
rozwodniony  3,08 0,46 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZASTAL SA ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 R. 
         w tys. zł. 

  
Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka 
ze 
sprzedaży 
akcji 

Kapitał 
rezerwowy z 
przeszacowania 
rzeczowych 
aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
przeszacowan
ia inwestycji 

Kapitał rezerwowy 
wkład 
komplementariusza 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem 

                    
          
          
Stan na 01 stycznia 2017r. 33 500 - 0 - - -35 260 -1 760 - -1 760 
Zysk netto za okres 
sprawozdawczy           45 953  45 953 - 45 953 

Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy -     -     - -   - 
Stan na 31 grudnia 2017r. 33 500  - 0 -  - 10 693 44 193 - 44 193 
                    
Stan na 01 stycznia 2018r. 33 500  - 0  - - 10 693 44 193 -  44 193 

Zysk netto za okres 
sprawozdawczy -  -  -  -  -  103 019 103 019 - 103 019 
Podwyższenie kapitału – akcje VI 
emisji 48 488         
Pozostałe całkowite dochody za 
rok obrotowy  - -   - -  -   - - - - 

Stan na 31 grudnia 2018r. 81 988 - 0 - - 113 712 195 700 - 195 700  
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 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 127 639 51 574 

II. Korekty razem -127 019 -51 485 

1. Amortyzacja 1 275 

2. Zysk (Strata) na inwestycjach -108 068 -52 763 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 41 50 

4. Zmiana stanu rezerw -45 -133 

5. Zmiana stanu zapasów - 721 

6. Zmiana stanu należności 327 3 804 

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

-19 117 -4 377 

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -158 938 

9. Zapłacony /zwrócony podatek - - 

9. Inne korekty - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  620 89 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - 

2. Inne wpływy inwestycyjne - 25 

3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych - - 

4. Wpływy z tytułu odsetek od pożyczek - - 

5. Nabycie środków trwałych - -63 

6. Nabycie aktywów finansowych - - 

7. Inne wydatki inwestycyjne 0 -50 

IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -88 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

1. Wpływ netto z emisji akcji - - 

2. Wpływy dotyczące pożyczek 22 805 

3. Inne wpływy - - 

4. Spłata pożyczek - -350 

5. Wykup dłużnych papierów  wartościowych - - 

6. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -651 -351 

7. Odsetki zapłacone -35 -24 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -664 80 

D. Zwiększenia/zmniejszenia netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

-44 81 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 96 15 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 52 96 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Zastal SA  za okres od 01.01.2018 
r. do 31.12.2018 r  sporządzonego wg MSR. 
  
I.  Informacje ogólne 
 

1. ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w  Zielonej Górze przy ul. Sulechowska 4a . 
2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to produkcja wyrobów metalowych. 

3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze  
ul. Kożuchowska 8 ,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS-0000067681. 

4. REGON Spółki 006104350, NIP 929-009-38-06, adres strony internetowej www.zastal.pl 

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, a porównywalne 
dane finansowe od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.  

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

7. Roczne sprawozdanie spółki za rok 2018 obejmuje wszystkie informacje oraz ujawnienia 
wymagane w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  

8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. W punkcie II. Istotne zasady 
rachunkowości „ Analiza zagrożeń dla działalności spółki” Zarząd Spółki dokonał oceny 
zdolności Spółki do kontynuowania działalności i wskazał na występowanie istotnych 
niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości 
co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności. 

9. Niniejsze roczne sprawozdanie spółki zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 
30.04.2019 roku. 

 
Oświadczenie o zgodności. 

Zarząd Zastal SA oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i odzwierciedla w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, 
porównywalnie 31 grudnia 2017 roku oraz wyniki finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 
grudnia 2018 roku i porównywalnie z okresem od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji spółki, w tym opis 
podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń. 

 
Objaśnienia  

1.Pierwszym pełnym sprawozdaniem spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej było sprawozdanie za rok 2013.  
2.Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (PLN), a wszystkie wartości, 
o ile nie wskazano inaczej, podawane są w tysiącach PLN. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą 
jednostki jest złoty polski (PLN). 
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Nowe standardy i interpretacje 

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, 
zmian standardów i interpretacji, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską lub nie są 
obowiązujące na dzień 1 stycznia 2018r.  

 
Standard  Opis zmian  Data obowiązywania  
MSSF 14 Regulacyjne pozycje odroczone  Zasady rachunkowości i ujawnień dla 

regulacyjnych pozycji odroczonych.  
Standard w obecnej wersji nie będzie 
obowiązywał w UE  

Zmiany do MSSF 10 i MSR 28  Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub 
wniesienia aktywów przez inwestora do 
spółki stowarzyszonej lub wspólnego 
przedsięwzięcia.  

Prace nad zatwierdzeniem zostały odłożone 
bezterminowo  

MSSF 16 Leasing  Standard znosi rozróżnienie na leasing 
operacyjny i leasing finansowy dla 
leasingobiorcy. Wszystkie umowy 
spełniające definicje leasingu będą 
ujmowane co do zasady jak obecny leasing 
finansowy.  

1 stycznia 2019  

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe  Definiuje nowe podejście do rozpoznawania 
przychodów oraz zysku/ strat w okresie 
świadczenia usług ubezpieczeniowych  

1 stycznia 2021  

KIMSF 23 Interpretacja dotycząca 
niepewności w zakresie sposobów 
ujmowania podatku dochodowego  

Interpretacja jest stosowana do ustalenia 
dochodu do opodatkowania, podstawy 
opodatkowania, nierozliczonych strat 
podatkowych, niewykorzystanych ulg 
podatkowych i stawek podatkowych.  

1 stycznia 2019  

Zmiany do MSR 28  Zmiana dotyczy wyceny inwestycji 
długoterminowych w jednostkach 
stowarzyszonych  

1 stycznia 2019  

Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną 
rekompensatą 

1 stycznia 2019 

Doroczne poprawki do MSSF (cykl 2015-
2017)  

Zestaw poprawek dotyczących:  
MSSF 3 –wycena posiadanego wcześniej 
udziału we wspólnych operacjach;  
MSSF 11 – brak wyceny posiadanego 
wcześniej udziału we wspólnych 
operacjach;  
MSSF 12 – konsekwencje podatkowe w 
związku z wypłatą dywidendy;  
MSR 23 – koszty finansowania w przypadku 
gdy składnik aktywa został przekazany do 
użytkowania.  

1 stycznia 2019  

Zmiany do MSR 19  Zmiany dotyczą programu określonych 
świadczeń.  

1 stycznia 2019  

Zmiany do odniesień do założeń 
koncepcyjnych 

 1 stycznia 2020 

Zmiany do MSSF 3 Połączenie przedsięwzięć Zmiany dotyczą definicji „przedsięwzięcia” 1 stycznia 2020 
Zmiany do MSR 1 i MSR 8 Zmiany do MSR 1 i MSR 8 doprecyzowują 

definicję istotności i zwiększają spójność 
pomiędzy standardami. 

1 stycznia 2020 

 

 

Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki. 

Spółka przeanalizowała ewentualny wpływ interpretacji oraz zmian do standardów i oceniono na 
podstawie posiadanych na daną chwilę informacji, że nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. 
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Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 
rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowanych nowych lub zmienionych 
standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 
stycznia 2018 roku: 

 Opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF 9 Instrumenty 
finansowe, dotyka trzech sfer odnoszących się do instrumentów finansowych tj.: klasyfikację, wycenę, 
utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. Obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2018 roku i później, z możliwością wcześniejszego stosowania. 

 Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka przeanalizowała ewentualny wpływ wprowadzenia MSSF 9 na 
wyniki finansowe spółki oraz stosowane zasady rachunkowości. Ocenę przeprowadzono na podstawie 
posiadanych na daną chwile informacji w odniesieniu do zastosowania MSSF 9. Z przeprowadzonej 
oceny wynikało, iż wpływ zastosowania MSSF 9 będzie nieistotny dla sprawozdania finansowego i 
zdecydowano o nieprzekształcaniu danych porównywalnych.  

Klasyfikacja i wycena 

W momencie początkowego ujęcia jednostka wycenia składnik aktywów finansowych w jego wartości 
godziwej, którą w przypadku aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy powiększa się o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do nabycia tych 
składników finansowych. 

Po początkowym ujęciu jednostka wycenia składnik aktywów finansowych w zamortyzowanym 
koszcie,  w wartości godziwej przez wynik finansowy. Jednostka klasyfikuje składnik aktywów 
finansowych na podstawie modelu biznesowego jednostki w zakresie zarządzania aktywami 
finansowymi oraz charakterystyki  wynikających z przepływów pieniężnych dla składnika aktywów 
finansowych. 

Instrumenty dłużne wyceniane w zamortyzowanym koszcie, utrzymywane zgodnie z modelem 
biznesowym, którego celem jest uzyskanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, będących 
jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty. 

Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, dla których 
skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych całkowitych dochodach podlegają 
przekwalifikowaniu do wyniku finansowego na moment zaprzestania ujmowania. 

Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, dla których 
skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych całkowitych dochodach nie podlegają 
przeklasyfikowaniu do wyniku finansowego na moment zaprzestania ujmowania. 

MSSF 9 nie wprowadza istotnych zmian w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych, 
nowy standard narzuca na jednostkę obowiązek ujmowania korekty wartości zamortyzowanej kosztu 
zobowiązania finansowego jako przychodu lub kosztu w wyniku finansowym w momencie modyfikacji. 

 
Zasad szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (przejście z 
modelu straty poniesionej na model straty oczekiwanej):  
 
- dla należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych klientów oraz od jednostek powiązanych 
Spółka  szacuje oczekiwane straty kredytowe na podstawie analizy prawdopodobieństwa poniesienia 
strat kredytowych w poszczególnych przedziałach wiekowania;  

 
- dla lokat i depozytów w bankach Spółka  szacuje oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model 
służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przyznanych bankom przez instytucje 
zewnętrzne; poszczególnym ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, zakłada się 
że wyznaczony rating zewnętrzny uwzględnia zmienne makroekonomiczne;  

 
-dla należności z tytułu pożyczek i obligacji od spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych, Spółka 
przyjmuje założenie, są one zabezpieczone poprzez sprawowanie kontroli przez Spółkę nad aktywami 
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spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych; zabezpieczenie to jest uwzględniane przy szacowaniu 
stopy odzysku;  
 
- dla inwestycji w pozostałe instrumenty kapitałowe inne niż udziały  spółek zależnych i 
stowarzyszonych, wycena będzie dokonywana w wartości godziwej.  
 
-Inwestycje w udziały jednostek zależnych są wyłączone z zakresu MSSF 9 a ich wycena została 
dokonana na dotychczasowych zasadach, tj.  do wysokości aktywów netto tych podmiotów.  
 
MSSF 15 Przychody z umów z klientami  
 

MSSF 15 Przychody z umów z klientami, został opublikowany przez RMSR w dniu 28 maja 2014 roku, 
zatwierdzony przez UE 22 września 2016 roku, obowiązujący dla lat obrotowych rozpoczynających się 
1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się 
przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 
Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem 
przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów z klientami (główne wyjątki 
dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych). 
Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby 
odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów oraz w takiej kwocie, która odzwierciedla 
wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za 
towary lub usługi. Standard dostarcza również wytyczne ujmowania transakcji, które nie były 
szczegółowo regulowane przez dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacje 
umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia na temat ujmowania umów wieloelementowych. 

 
Spółka nie posiada znaczących umów z klientami mogących mieć wpływ na moment rozpoznania 
przychodów  oraz ich wysokość w danym okresie.  
 
Przedstawiony standard nie ma istotnego wpływu na moment ujęcia przychodów oraz ich wartości 
rozpoznanych w sprawozdaniu finansowym Spółki. 
 
 

II. Istotne zasady rachunkowości. 

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów wg MSR: 

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne : 

            Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub kosztu   
            wytworzenia. Po początkowym ujęciu wartość rzeczowych aktywów trwałych ( nie  
            dotyczy to gruntów) wykazuję się w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia,  
            pomniejszoną o zakumulowaną amortyzację oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty  
            wartości. 

Po początkowym ujęciu według ceny nabycia, grunty są wykazywane wg 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. 
Budynki, budowle oraz inne środki trwałe na dzień przejścia na raportowanie wg MSR, zostały 
wycenione w wartości godziwej i zastosowano tę wartość jako zakładany koszt ustalony na ten 
dzień. Tak ustalona wartość jest podstawą odpisów amortyzacyjnych ustalonych wg 
przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności. 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z jego wartości 
bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na różnicę między wartością 
bilansową a wartością godziwą tworzy się odpis aktualizujący odnoszony na rachunek zysków i 
strat. 
Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego są wykazywane w bilansie na równi 
z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu wg takich samych zasad.  
 



ZASTAL SA    

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji wycenia się wg. cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia 
pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 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 metoda liniową, a okresy 
użytkowania weryfikuje się co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.  
 
Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie jako koszt w 
rachunku zysków i strat ( pozostałe koszty), a odwrócenie odpisu aktualizującego ( pozostałe 
przychody). 
 

b) Leasingi na dzień rozpoczęcia leasingu ujmuje się w bilansie jako aktywa i           
      zobowiązania w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu. Przy   
      obliczaniu wartości bieżącej minimalnych  opłat leasingowych stopą dyskontową jest  
      stopa procentowa leasingu, jeżeli możliwe jest jej ustalenie.  
      Wszelki początkowe koszty bezpośrednie leasingobiorcy zwiększają kwotę  
      wykazaną jako składnik  aktywów. 
 
c) 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: 

            surowce – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. 
            produkty gotowe i produkcja w toku – koszt bezpośrednich materiałów i robocizny  
            oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu  
            normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych z wyłączeniem kosztów                  
            finansowania zewnętrznego. Jeżeli cena nabycia lub techniczny     koszt wytworzenia  
            zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów  
            aktualizujących, które korygują koszt własny sprzedaży. 
 

 
d) Należności wycenia się w kwocie wymagalności z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy 

aktualizujące nieściągalne należności  szacowane są po 6 miesiącach od upływu terminu 
zapłaty 
 

e) Aktywa finansowe 
do dnia 31 grudnia 2017r. 
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne 
zabezpieczające, Grupa klasyfikowała 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 określały 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.   
Od dnia 01 stycznia 2018r. 
Spółka klasyfikuje aktywa finansowe do następujących kategorii i wyceny: 
- wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
- wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. 
Klasyfikacja jest uzależniona od przyjętego przez spółkę modelu zarządzania aktywami 
finansowymi oraz warunkami umownych przepływów pieniężnych. Spółka dokonuje 
reklasyfikacji inwestycji w instrumenty dłużne gdy zmienia się model zarzadzania aktywami. 
 
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek 
utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli 
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istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. Przesłanki utraty wartości 
analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie. 
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 wynik finansowy, 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 wyniku finansowym. 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.  
 
Aktywa finansowe wyceniane według  zamortyzowanego kosztu- instrumenty dłużne 
utrzymywane ściągnięcia umownych przepływów, które obejmują wyłączenie spłaty kapitału i 
odsetek, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Przychody z tytułu odsetek oblicza 
się metodą efektywnej stopy procentowej i wykazuje w pozycji przychody z tytułu odsetek w 
wyniku finansowym. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ujmuje się w pozycji odpisy z 
tytułu utraty wartości 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 wyniku finansowym.  
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody- aktywa 
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody obejmują 
instrumenty dłużne, w których przepływy stanowią wyłącznie płatność kapitału i odsetek, a 
które są utrzymywane w celu ściągnięcia umownych przepływów pieniężnych i w celu 
sprzedaży. Po początkowym ujęciu ww. aktywa finansowe są wyceniane w wartości godziwej, 
a skutki zmiany wartości godziwej, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości, różnice kursowe 
oraz przychody z tytułu odsetek są ujmowane w innych całkowitych dochodach i 
prezentowane w kapitale własnym jako kapitał z wyceny do wartości godziwej. Na dzień 
wyłączenia inwestycji z ksiąg rachunkowych, skumulowaną wartość zysków lub strat ujętych 
kapitale własnym przenosi się do zysku lub straty bieżącego okresu. 
 
Zyski i straty z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z 
aktualizacji wyceny aktywów finansowych, 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.  
 
Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego jednostka ujmuje inwestycje w 
jednostkach zależnych zgodnie z MSR 39.  
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane 
są według cen nabycia pomniejszonej wartości lub według wartości godziwej. Wartość w 
cenie nabycia można przeszacować do wartości godziwej w cenie rynkowej. Udziały w innych 
jednostkach notowanych na aktywnych rynkach wyceniane są do wartości stanowiącej iloczyn 
posiadanych udziałów oraz kursu zamknięcia notowań na dzień bilansowy. 
 
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.  

f) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, 
których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 
innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej. 
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g) Pożyczki i kredyty bankowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych 
wpływów, pomniejszonych o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej 
cenie nabycia przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy 
wpływami netto a wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach 
finansowych o okresie wykorzystywania kredytu lub pożyczki. 

h) Koszty finansowania zewnętrznego- koszty pożyczek i kredytów , w tym różnice kursowe 
powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczek i kredytów w walucie obcej, zgodnie z podejściem 
wzorcowym MSR 23. Wszystkie tego rodzaju koszty finansowania zewnętrznego muszą być 
aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia danego składnika aktywów. 

i) Rezerwy wycenia się w  uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Koszty dotyczące 
danej rezerwy wykazywane są w rachunku zysków i strat. 

j) Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na : odprawy emerytalne zgodnie z   
      Zakładowym  Układem Zbiorowym Pracy oraz niewykorzystane urlopy. 
k) Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić 
w sposób wiarygodny. Obowiązują następujące kryteria przy ustalaniu przychodów: sprzedaż 
towarów i produktów, przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z 
prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę 
przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Świadczenie usług, jeżeli wynik transakcji 
dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób, przychody ujmuje się 
na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. W przypadku 
kiedy nie można z uzasadnionych przyczyn oszacować wyniku transakcji świadczonych usług 
w sposób wiarygodny to przychody z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych 
kosztów ale tylko takich jakie są możliwe do odzyskania. Przychody z tytułu użytkowania przez 
inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki, odsetki – przychody z odsetek ujmowane są 
sukcesywnie w miarę ich narastania ( z uwzględnieniem efektywnej rentowności danego 
aktywa) 

l) Podatek dochodowy- obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem 
dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. Bieżące 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 osiągniętych 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 spółkę 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. 

 
Zysk na jeden udział – zysk na jeden udział jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany 
okres przysługującego udziałowcom przez średnią ważoną ilości udziałów występujących w danym 
okresie. 

 
      Segmenty operacyjne – spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie  
      rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności i kryterium obszaru  
      geograficznego. W sprawozdaniu finansowym nie zamieszcza informacji na temat  
      segmentów operacyjnych. 
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 Analiza zagrożeń dla działalności spółki. 
 
Sprawozdanie finansowe  zostało przygotowane przy założeniu kontynuacji działalności, jednak w 
dalszym ciągu istnieje niepewność dotycząca skutków prawnych zaprzestania działalności przez 
podmiot, do którego spółka wniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w czwartym kwartale 2017 
roku. 
Niepewność dotyczy zobowiązań handlowych jakie zostały wniesione a nieuregulowane przez podmiot 
przejmujący. 
 
Opisane w poprzednim sprawozdaniu finansowym, zagrożenia działalności spółki w postaci 
zobowiązań krótkoterminowych sięgających kwoty 78 mln zł. oraz przeterminowanych zobowiązań 
publicznoprawych w kwocie 2,2 mln zł. jakie grożą spółce, zostały opanowane poprzez pozyskanie 
środków z podwyższenia kapitału i sprzedaży udziałów , z których to uregulowano znaczące 
zobowiązania. Jednocześnie spółka zawarła wieloletnie porozumienia dotyczące spłaty zobowiązań 
publiczno-prawnych. 
Środki na ratalną spłatę zobowiązań objętych porozumieniami  spółka będzie pozyskiwać z działalności 
holdingowej. 
  
Zastal SA podobnie jak w latach poprzednich, jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Zastal 
będzie skupiał się na działalności finansowej koordynując działalność  podmiotów wchodzących w 
skład Grupy, oraz zapewniając właściwy przepływ środków finansowych. Zastal SA na bazie 
posiadanych kontaktów biznesowych będzie w dalszym ciągu pracował nad pozyskiwaniem nowych 
klientów i rynków zbytu dla wszystkich spółek z portfela oraz korzystając z efektu synergii związanego 
ze współpracą pomiędzy Zastal SA a poszczególnymi podmiotami będzie dążył do optymalizacji 
kosztowej spółek z portfela m.in. poprzez występowanie na zewnątrz jako jedna grupa, która ze 
względu na większe zapotrzebowanie na produkty i usługi będzie w stanie uzyskać lepsze ceny oraz 
dużych i stabilnych partnerów 
 
Przewidywany stan finansowy spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy: 
 
Działalność holdingowa będzie dla spółki działalnością kluczową w związku z czym ryzyka z tym 
związane będą zależały od kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada Zastal SA, dotyczy to 
podmiotów w których spółka posiada po 100% udziałów lub jest większościowym inwestorem. 
Monitorowanie działań spółek zależnych pozwala w pewnym stopniu ograniczyć takie ryzyko, poprzez 
wypracowanie mechanizmów odpowiednio szybkiego reagowania i wymuszania podjęcia odpowiednich 
działań.  
 
Należy również wskazać, że Spółka w roku obrotowym posiadała majątek w postaci udziałów i akcji o 
łącznej wartości bilansowej sięgającej kwoty 233 466 tys. zł., Aktywa finansowe notowane na 
aktywnych rynkach regulowanych wyceniane są wg kursu zamknięcia na dzień bilansowy, a spoza 
rynków giełdowych przeszacowywane do wartości kapitałów własnych. W przypadku aktywów 
finansowych notowanych na aktywnych rynkach możliwe jest zmniejszenie ilości posiadanego pakietu 
akcji, co umożliwi w sytuacjach koniecznych na pozyskanie środków finansowych i poprawę płynności 
finansowej. Jest to również droga do ewentualnego zaspokojenia zobowiązań znajdujących się w 
pasywach Spółki. 
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III.  Noty objaśniające do bilansu 
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1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
 

Nota 1 
 
 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 
- grunty  

 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii lądowej 
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

- środki trwałe  
w budowie 

- zaliczki na 
środki trwałe 

Razem 

a) wartość brutto na 01.01.2018 - - 9 - - 8 - 17 

- zwiększenie zakup - - - - - - - - 

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

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   - - -   - 

b) wartość brutto na 31.12.2018 - - 9 - - 8 - 17 

c) skumulowana amortyzacja ( umorzenie) na 01.01.2018 - - 6 - - - - 6 

- naliczenie roczne - - 0 - - - - 0 

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

- korekty - - - - - - - - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   - - -   - 

d)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2018 - - 6 - - - - 6 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2018 - - - - - - - - 

f) odpisy aktualizujące wartości brutto na 31.12.2018 - - - - - - - - 

g) wartość netto na 31.12.2018 - - 3 - - 8 - 11 

 
 

Na dzień 31.12.2018 roku nie było ograniczeń dotyczących prawa własności rzeczowych środków trwałych. 
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Nota 1a 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 
- grunty  

 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii lądowej 
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

- środki trwałe  
w budowie 

- zaliczki na 
środki trwałe 

Razem 

a) wartość brutto na 01.01.2017 - - 4 094 164 21 8 - 4 287 

- zwiększenie zakup - - 12 - 7 - - 19 

- zmniejszenie likwidacja, sprzedaż - - 6 - 1 - - 7 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   4 091 164 27   4 282 

b) wartość brutto na 31.12.2017 - - 9 - - 8 - 17 

c) skumulowana amortyzacja ( umorzenie) na 01.01.2017 - - 1 908 116 19 - - 2 043 

- naliczenie roczne - - 253 11 0 - - 264 

- likwidacja, sprzedaż - - 6 - - - - 6 

- korekty - - - - - - - - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   2 149 127 19   2 295 

d)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2017 - - 6 - - - - 6 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2017 - - - - - - - - 

f) odpisy aktualizujące wartości brutto na 31.12.2017 - - - - - - - - 

g) wartość netto na 31.12.2017 - - 3 - - 8 - 11 
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE                                                                                           w tys. zł. 
 

Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne 
 

a) wartość brutto na 01.01.2017 123 

- zwiększenie zakup, przemieszczenia 20 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż, przemiszczenia - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu 125 

b) wartość brutto na 31.12.2017 18 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2017 24 

- naliczenie roczne 11 

- likwidacja , sprzedaż - 

- korekty - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu 18 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2017 17 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2017 - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 31.12.2017 - 

g ) wartość netto na 31.12.2017 1 

 
 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE                                                                                           w tys. zł. 
 

Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne 
 

a) wartość brutto na 01.01.2018 18 

- zwiększenie zakup, przemieszczenia - 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż, przemiszczenia - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu - 

b) wartość brutto na 31.12.2018 18 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2018 17 

- naliczenie roczne 0 

- likwidacja , sprzedaż - 

- korekty - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu - 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2018 17 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2018 - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 31.12.2018 - 

g ) wartość netto na 31.12.2018 1 
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2. AKTYWA FINANSOWE 
 
 

▪ Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego jednostka ujmuje inwestycje w 
jednostkach zależnych zgodnie z MSR 39.  

▪ Akcje i udziały w jednostkach notowanych na aktywnym rynku  wyceniane są na podstawie 
cen notowanych (Spółka traktuje GPW jak i NewConnect jako aktywny rynek) 

▪ Akcje i udziały w jednostkach powiązanych, dla których nie istnieje aktywny rynek 
regulowanych są wyceniane przez spółkę do wysokości aktywów netto tych jednostek, który 
stanowi szacunek wartości godziwej  

▪ Krótkoterminowe aktywa finansowe to akcje przeznaczone do obrotu, które wycenione są w 
wartości godziwej, a skutki przeszacowania zaksięgowano przez wynik finansowy. 

▪ Nabyte instrumenty dłużne wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu/skorygowanej ceny 
nabycia. 

 
 

 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

1. W jednostkach powiązanych 233 405 118 566 

a) w jednostkach zależnych 233 405 118 566 

- udziały lub akcje 233 405 118 566 

b) w jednostkach stowarzyszonych - - 

- udziały lub akcje - - 

- udzielone pożyczki - - 

c) w innych jednostkach powizanych - - 

- udzielone pożyczki - - 

2. w pozostałych jednostkach 61 6 595 

- udziały lub akcje 61 61 

- obligacje - 6 534 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 233 466 125 161 

 

 
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP  

RODZAJOWYCH) 

 w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) stan na początek okresu 125 161 73 828 

- udziały i akcje 118 627 67 294 

- pożyczki - - 

- obligacje 6 534 6 534 

b) zwiększenia (z tytułu) 132 136 56 902 

- obligacje  -  zakupiono - - 

- udziały – zakup,podwyższenie kapitału - 5 000 

- zmiana ujęcia aktywów finansowych przemieszczenie z krótkoterminowych - - 

- udziały, akcje – korekta odpisu wartości 132 136 51 902 

c) zmniejszenia (z tytułu) 23 831 5 569 

- pożyczki  - spłat, odpis wartości - - 

- obligacje – odpis wartości 134 - 

- udziały  -  odpis wartości 211 4 789 

- obligacje -sprzedaż 6 400  

- udziały, akcje – sprzedaż 17 086 780 
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d) stan na koniec okresu 233 466 125 161 

- udziały i akcje 233 466 118 627 

- pożyczki - - 

- obligacje - 6 534 

 

 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) w jednostkach zależnych 839 926 

- udzielone pożyczki 839 926 

- akcje - - 

b) w jednostkach stowarzyszonych - - 

- udzielone pożyczki - - 

c) w pozostałych jednostkach powiązanych - - 

- akcje - - 

- udzielone pożyczki - - 

d) w pozostałych jednostkach 381 641 

- akcje 381 641 

- udzielone pożyczki - - 

e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 52 96 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 52 96 

- inne środki pieniężne  -  lokaty krótkoterminowe - - 

- inne aktywa pieniężne - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 272 1 663 

 

 

Udziały i akcje w jednostkach zależnych 

 

Udziały i akcje przedstawione w tabeli poniżej w poz. od 1 do 7, stanowią udziały i akcje w podmiotach kontrolowanych przez 
jednostkę: 

                                                                                                                             w tys. zł. 
Aktywa finansowe długoterminowe 2018 rok 2017 rok 
1.udziały Zastal Transport sp. z o.o. - 3.501 
2.udziały Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - 12.491 
3.udziały Monitex sp. z o.o. - - 
4.udziały Drawex sp. z o.o. 1.335 1.262 
5. udziały Zastal Investments sp. z o.o. 5 5 
6. udziały Zastal Wagony sp. z o.o. - 211 
7. akcje CSY SA 180.880 82.738 
8. akcje RSY SA 51.185 18.358 
Razem 233.405 118.566 
 
Udziały i akcje podmiotów zależnych  - podział ze względu na metodę wyceny: 
 
 
Aktywa finansowe długoterminowe Akcje notowanie jednostek zależnych wyceniane w 

wartości godziwej wg cen notowanych na aktywnym 
rynku 

 2018 rok 2017 rok 
1. Akcje CSY SA 180 880 82 738 
2. Akcje RSY  SA  51 185 18 358 
Razem 232 065 101 096 
Aktywa finansowe długoterminowe Akcje, udziały jednostek  zależnych nienotowanych  

wycenianych w szacunku wartości godziwej 
1.udziały Zastal Transport sp. z o.o. - 3 501 
2.udziały Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - 12 491 
3.udziały Drawex sp. z o.o. 1 335 1 262 
4.udziały Zastal Investments sp. z o.o. 5 5 
5. udziały Zastal Wagony sp. z o.o. - 211 
Razem 1 340 17 470 
 

Aktywa  w jednostkach zależnych wyceniane są w wartości godziwej, przy czym poza aktywami 
notowanymi na rynkach regulowanych, wartość godziwa aktywów finansowych oparta jest na 
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szacunkach. Nieruchomości w podmiotach zależnych stanowią większość majątku. Szacowanie wartość 
nieruchomości do wartości godziwej znajduje swoje odzwierciedlenie w aktywach netto spółki, z tego 
też względu przyjęcie aktywów netto podmiotów jako wartości godziwej posiadanych udziałów w 
podmiotach zależnych jest uzasadnione.  
 
Przyjmując założenie że instrumenty finansowe jakimi są akcje notowane na zorganizowanych rynkach 
cechuje duża zmienność cen, należy uwzględnić potencjalny wpływ tej zmienności na osiąganie 
wyniku finansowego spółki. Do prezentacji poniższego wpływu przyjęto, iż odchylenie pojedynczych 
cen mieści się w przedziale plus (odchylenie górne) i minus(odchylenie dolne) dziesięć procent od 
wartości średniej, obliczanej jako prosta średnia arytmetyczna notowań bazująca na cenach 
zamknięcia każdej sesji.  
  
Analiza wrażliwości wskazuje, iż zmiana wartości godziwej posiadanych papierów wartościowych 
notowanych na rynku NewConnect o 10% miałaby 10,70% wpływ na osiągnięty wynik netto Spółki. 
Ze względu, na to że Zarząd nie dysponuje informacjami, które świadczyłyby o utracie wartości tych 
składników aktywów, jak również nie przeprowadzono testu na utratę wartości ponieważ Zarząd nie 
posiada danych finansowych, które umożliwiłyby przeprowadzenie takiego testu. 
 
 

Obligacje – nabyte instrumenty dłużne 
 
Spółka w aktywach finansowych długoterminowych posiada obligacje na kwotę 134 tys. zł. nabyte w 
grudniu 2016 roku w wyniku rozliczenia wierzytelności przysługującej spółce. Zarząd  stwierdził, że 
istnieją przesłanki  utraty wartości tego aktywa i zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego, 
który obciążył wynik finansowy okresu.  
 
 
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ WG POZIOMÓW  
Poziom 1 (wycena rynkowa) 

Klasa instrumentu finansowego notowane na GPW notowane na NC Razem wartość godziwa 

Stan na 31.12.2017       

Aktywa:       

Akcje spółek notowanych -  101 737 101 737  

Pozostałe klasy pozostałych aktywów 
finansowych    -   

Aktywa razem - 101 737 101 737  

Zobowiązania:   -   
Pożyczki wyceniane w wartości 

godziwej (-)    -   

Zobowiązania razem (-) -   - -   

Wartość godziwa netto -  101 737 101 737  

Stan na 31.12.2017       

Aktywa:       
Akcje spółek notowanych 
Pożyczki wyceniane w wartości  
godziwej 

 
 

 

 
232 446 

  

 
232 446 

  
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych     -   

Aktywa razem   232 446  232 446  

Zobowiązania:       
-    Zobowiązania razem (-) -    -    

Wartość godziwa netto   232 446  232 446  
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ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z POZIOMU 3 

  Udziały, akcje spółek nienotowanych Razem wartość 

Stan na 31.12.2017     

Saldo na początek okresu 18 624  18 624  

Zyski (straty) ujęte w:     

- wyniku finansowym (1 304) (1 304) 

- innych dochodach całkowitych   -   

Udzielenie pożyczek     

Zbycie (-)     

Objęcie (+) 211 211 

Zaciągnięcie (+)  -   

Uregulowanie (-)   - 

Przeniesienie do poziomu 3 (+)   -   

Przeniesienie z poziomu 3 (-)   -   

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

Saldo na koniec okresu 17 531  17 531  

Stan na 31.12.2018     

Saldo na początek okresu 17 531  17 531  

Zyski (straty) ujęte w:     

- wyniku finansowym 13 570 13 570 

- innych dochodach całkowitych   -   

Udzielenie pożyczek    
 
Zbycie (-) 
Objęcie (+) 

(29 700) 
 

(29 700) 
- 

Zaciągnięcie (+)  -   

Uregulowanie (-)     

Przeniesienie do poziomu 3 (+)  -   

Przeniesienie do notowanych  - 

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

Saldo na koniec okresu 1 401  1 401 
 
 
 
AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 

  

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem Pożyczki i 
należności 

Aktywa wyceniane 
w wartości godziwej 

przez rachunek 
zysków i strat 

przeznaczone do 
obrotu 

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do 
sprzedaży 

Instrumenty 
podchodne 

zabezpieczające 

Poza 
MSR39 

Stan na 31.12.2017             

Aktywa trwałe:               

Należności i pożyczki          -  

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe    101 096 24 065      125 161  
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Aktywa obrotowe:             

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 1 260          1 260  

Pożyczki 926          926  

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe   641        641  

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty         96 96  

Kategoria aktywów 
finansowych razem 2 186  101 737  24 065 -   96   128 084  

Stan na 31.12.2018             

Aktywa trwałe:               

Należności i pożyczki             

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe    232 065 1 401     233 466  

Aktywa obrotowe:             

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 1 165         1 165 

Pożyczki 839          839  

Pochodne instrumenty 
finansowe           -   

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe   381        381  

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty         52  52  

Kategoria aktywów 
finansowych razem 2 004  232 446  1 401  -   52   235 903 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 
  

  
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ Poza MSR39   

Stan na 31.12.2017             

Zobowiązania długoterminowe:               
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 

dłużne             

Leasing finansowy             

Pochodne instrumenty finansowe              

Pozostałe zobowiązania      251    251   

Zobowiązania krótkoterminowe:             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania     76 170    30 76 200  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne    2 136      2 136  

Leasing finansowy          -  

Pochodne instrumenty finansowe           -   

Kategoria zobowiązań finansowych -  -   78 557 -   30   78 587  
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razem 

Stan na 31.12.2018             

Zobowiązania długoterminowe:               
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 

dłużne              

Leasing finansowy              

Pochodne instrumenty finansowe           -   

Pozostałe zobowiązania      134     134   

Zobowiązania krótkoterminowe:             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania    5 789   2 644 8433  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne     1 886     1 886   

Leasing finansowy          -  

Pochodne instrumenty finansowe           -   
Kategoria zobowiązań finansowych 

razem -   -  7 809  -   2 644   10 453  
 
Opis tabeli 
ZWG-O zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 
ZWG- W zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy 
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej. 
ZZK zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, 
IPZ instrumenty pochodne zabezpieczające 
Poza MSR 39 instrumenty poza zakresem MSR 39 
 

 
W pierwszym kwartale 2018 roku spółka uzyskała środki z objęcia przez inwestorów akcji VI emisji o 
łącznej cenie emisyjnej 48,5 mln zł. Jednocześnie zawarte zostały umowy restrukturyzacji zadłużenia, 
wyniku podpisania których łączne zadłużenie spółki obniżyło się o kwotę 67,9 mln zł. Poza wypływami 
w VI emisji spółka na spłatę zadłużenia przeznaczyła wpływy ze sprzedaży akcji Landex spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  za kwotę 13,1 mln zł. oraz  posiadane obligacje spółki Benten 
za kwotę 6,3 mln zł. 
 
WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Klasa instrumentu finansowego 

31.12.2018 31.12.2017 

Wartość 
godziwa* 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:         

Pożyczki 839 839 926 926 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 165 1 165 1 260 1 260 

Pochodne instrumenty finansowe     

Papiery dłużne     

Akcje spółek notowanych 232 446 232 446 101 737 101 737 

Udziały, akcje spółek nienotowanych 1 401 1 401 17 531 17 531 

Jednostki funduszy inwestycyjnych     

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 52 52 96 96 

Zobowiązania:       

Kredyty w rachunku kredytowym       

Kredyty w rachunku bieżącym       

Pożyczki 1 886 1 886 2 136 2 136 

Dłużne papiery wartościowe - - - - 

Leasing finansowy - - - - 

Pochodne instrumenty finansowe     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5 789 5 789 76 170 76 170 
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3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – AKTYWA 
 

Nota 3 a 
 

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

 w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 985 262 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 2 322 9 436 

3. Zwiększenia odniesione na kapitały - - 

3. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 1 687 8 713 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 1 620 985 

 
 

Zwiększenia aktyw z tytułu podatku odroczonego dotyczą przeszacowań w dół akcji odstępnych do 
sprzedaży   oraz odwrócenia odpisu zrównującego aktywa z rezerwami na podatek odroczony jaki 
dokonano w roku poprzednim w kwocie 2.236 tys. zł. 
` 

Nota 3 b 
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 514 478 

- prenumeraty - - 

- ubezpieczenia 3 3 

- pozostałe usługi, składki, materiały 10 4 

- koszty emisji obligacji - - 

- opłaty wstępne 136 136 

- podatek VAT 30 - 

- koszty budowy prototypów - - 

- koszty V emisji akcji 335 335 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 514 478 

 

W pierwszym kwartale 2018 roku inwestorzy objęli 48.488.841 szt. akcji VI emisji.  
 
4. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE. 
 

Nota 4 
 
 

NALEŹNOSCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys.zł. 
 31.12.2018 31.12.2017 

1. Należności od jednostek powiązanych 561 1 070 
a) z tytułu dostaw i usług 157 386 
b) inne 404 684 
2. Należności od pozostałych jednostek 2 625 1 991 
a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 43 356 
b) z tytułu podatków, dotacji , ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń 50 0 
c) inne 2 533 1 635 
 Należności krótkoterminowe brutto razem 3 186 3 061 
- odpis aktualizacyjny na należności krótkoterminowe -2 021 -1 801 
 

 
 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI  NIE SPŁACONE W OKRESIE 

 w tys.zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a)  do 3 miesięcy 11 143 
b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 49 44 
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 99 1 
d) powyżej 1 roku 234 198 
e) w terminie - 356 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (Brutto) 393 742 
e) odpisy aktualizujące wartość naleźności z tytułu dostaw, robót i usług, 
przeterminowane (wielkość ujemna) 

-193 -298 

Należnosci z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) 200 444 
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ZAPASY 
 31.12.2018 31.12.2017 

ZAPASY: 

W tym; 
- - 

1. materiały - - 

2. półprodukty i produkty w toku - - 

3. produkty gotowe - - 

 
 
 
ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWA. 

 
 

ODPISY ZMNIEJSZAJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

A. Stan na początek okresu z tytułu:  17 306 11 104 

a) należności krótkoterminowe  1 803 1 696 

 od pozostałych jednostek  1 803 1 696 

b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  1 604 1 604 

- od jednostek powiązanych 1 543 1 543 

- od pozostałych jednostek  61 61 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  13 899 7 804 

- od jednostek powiązanych  13 899 7 804 

- od pozostałych jednostek  - - 

B. Zwiększenia ( z tytułu)  879 6 202 

a) należności krótkoterminowe  325 107 

- od pozostałych jednostek                                 325 107 

b) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje, obligacje 344 6 095 

- od jednostek powiązanych 211 6 095 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki 210 - 

- od jednostek powiązanych 210 - 

- od pozostałych jednostek - - 

C. Zmniejszenia ( z tytułu) 13 889 - 

a) należności krótkoterminowe  107 - 

- od pozostałych jednostek                                 spłata, spisanie  - - 

b) długoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje 13 782 - 

- od jednostek powiązanych                                13 782 - 

- od pozostałych jednostek - - 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

D. Stan na koniec okresu z tytułu:  4 296 17 306 

a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  461 13 899 

- od jednostek powiązanych  327 13 899 

- od pozostałych jednostek  134 - 

b) należności krótkoterminowe  2 021 1 803 

- od pozostałych jednostek  2 021 1 803 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  1 814 1 604 

- od jednostek powiązanych 1 753 1 543 

- od pozostałych jednostek  61 61 
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Wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów, odniesiono na wynik finansowy. Nie było 
bezpośrednich odniesień na kapitał własny. 
 
5. KAPITAŁY 

 
 

Nota 5 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)    

Seria / 
emisja 

Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji do 
07.03.2018r 

Wartość serii / emisji 
wg wartości nominalnej 

Liczba akcji po scaleniu 
uchwała NWZA z dn. 

07.03.2018r 
Data rejestracji 

Prawo do 
dywidendy  
(od daty) 

I na okaziciela zwykłe  99 539 99 539 33 180 17.12.1990 17.12.1990 

II na okaziciela zwykłe  13 123 079 13 123 079 4 374 360 25.10.1991 25.10.1991 

III na okaziciela zwykłe  7 276 921 7 276 921 2 425 640 03.11.1997 03.11.1997 

IV na okaziciela zwykłe  10 000 000 10 000 000 3 333 333 31.10.2011 30.12.2011 

V na okaziciela zwykłe  3 000 000 3 000 000 1 000 000 05.11.2014 05.11.2014 

VI na okaziciela zwykłe  48 488 841 48 488 841 16 162 947 05.06.2018 05.06.2018 

Liczba akcji , razem 81 988 380  27 329 460  

Kapitał zakładowy, razem 81 988 380  

 

Informacja o kapitale zakładowym 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku: 
Kapitał akcyjny wynosi 81.988.380 zł i dzieli się na 27.329.460 szt. akcji na okaziciela. 
Każda akcja ma nominalną wartość 3 zł., są to akcje zwykłe. 
 
Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. 
Na jedną akcję przypada jeden głos. 
 
Spółka na podstawie uchwały nr 28/2015 wyemitowała warranty subskrypcyjne serii A w ilości 
66.999.078 szt. uprawniające do objęcia 66.999.078 szt. akcji VI emisji. Warranty w całości zostały 
objęte nieodpłatnie przez inwestorów wybranych przez Zarząd spółki. Terminem wykonania praw do 
objęcia akcji VI emisji wynikającym z warrantów jest dzień 31 grudnia 2022 roku. 
 
 W dniu 07 lutego 2018 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 48.489.841 
zł.  poprzez objęcie przez inwestora akcji VI emisji. 
 
W  dniu 07 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o 
scaleniu wszystkich akcji Zastal SA poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Zastal SA z 
dotychczasowej kwoty 1,00 zł., każda akcja do kwoty 3,00 zł. każda akcja , bez jednoczesnej zmiany 
kapitału zakładowego. 
Jednocześnie określono , że warunkowe podniesienie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 
nowych akcji zwykłych na okaziciela VI emisji o wartości 3 zł. każda, w liczbie nie większej niż 
6.170.079 akcji. 
 
W dniu 05 czerwca 2018 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę kapitału zakładowego Zastal SA oraz zmianę Statutu Spółki. 
 
 
Spółka Omegia S.A. biorąca udział w objęciu akcji VI emisji poinformowała spółkę o posiadaniu łącznie 
45.869.596 szt. akcji Zastal SA co uprawnia łącznie do 55,95% udziału w kapitale zakładowym 
emitenta i jednocześnie uprawnia do wykonywania 55,95% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
W dniu 27 kwietnia 2018 roku spółka Omegia S.A. sprzedała 20.000.000 szt akcji emitenta, po 
dokonaniu transakcji posiada 25.874.696 szt. akcji co stanowi 31,60% udziału w kapitale zakładowym, 
uprawniającym do 31,60% głosów na walnym zgromadzeniu. 
Jednocześnie spółka powzięła informację, że w związku z nabyciem 20.000.000 szt. akcji emitenta 
przez  spółkę Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada ona wraz z 
podmiotem zależnym Financial Factory sp. z o.o. 21.465.000 szt akcji co stanowi 26,18% kapitału i 
daje prawo do wykonywania 26,18% głosów na walnym zgromadzeniu. 
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W dniu 11 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zastal podjęło 
m.in. uchwałę o umorzeniu 60 szt. Akcji własnych i scaleniu ogólnej liczby akcji poprzez połączenie 
każdych 10 szt. akcji w jedną o nowej wartości nominalnej wynoszącej 30 zł. , stosunek wymiany 
został ustalony 10:1. 
Po scaleniu kapitał zakładowy wynosi 81.988.200 zł. i dzieli się na 2.732.940 szt. akcji , każda po 30 
zł. 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji  zwykłych VI 
emisji o wartości nominalnej 30 zł. każda, w liczbie nie większej niż 617.007 szt. 
 
 
6. REZERWY. 
 
PODATEK DOCHODOWY   

  
od 01.01 do 
31.12.2018 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Podatek bieżący:     

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy - - 

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy - - 

Podatek bieżący -   - 

Podatek odroczony:    

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 24 620  5 616 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych   

Podatek odroczony 24 620  5 615 

Podatek dochodowy razem 24 620  5 615 
 
 
UZGODNIENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD WYNIKU PRZED OPODATKOWANIEM Z UJĘTYM PODATKIEM 
DOCHODOWYM 

  
OD 01.01.2018 DO 

31.12.2018 
OD 01.01.2017 DO 

31.12.2017 

Wynik przed opodatkowaniem 127 639 51 574 

Stawka podatku stosowana przez Spółkę dominującą 19% 19% 

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki dominującej  24 251 9 799  

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:    

Stosowania innej stawki podatkowej w spółkach Grupy (+/-)    

Przychodów nie podlegających opodatkowaniu (-) -141 022 -71 110 

Kosztów trwale nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (+) 4 433 18 184 

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)    

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych różnic 
przejściowych (+)    

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+)   

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)   

Podatek dochodowy - -  

Zastosowana średnia stawka podatkowa - - 
 

Nota 6 a 
 

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł. 

 31.12.2017 31.12.2017 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 6 605 262 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 25 272 7 052 

3. Zwiększenia odniesione na kapitały - - 

4. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 16 709 

5. Zmiejszenia odniesione na kapitały - - 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 31 861 6 605 
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Nota 6 b 
 

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

  
w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) stan na początek okresu  4 43 

- odprawy emerytalne 4 43 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

- odprawy emerytalne - - 

c) rozwiązanie i wykorzystanie (z tytułu) - 39 

- odprawy emerytalne - - 

d) stan na koniec okresu 4 4 

- odprawy emerytalne 4 4 

 
 

Nota 6 c 
 

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

  
w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) stan na początek okresu 76 155 

- zaległe urlopy 76 155 

- odprawy emerytalne - - 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

- zaległe urlopy - - 

c) wykorzystanie i rozwiązanie (z tytułu) 46 79 

- zaległe urlopy wykorzystane 46 79 

- odprawy emerytalne - - 

d) stan na koniec okresu 30 76 

- niewykorzystane urlopy 30 76 

- odprawy emerytalne - - 

 
 

 
 

Nota 6 d 
 

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

 31.12.2018 31.12.2017 

I Rezerwy długoterminowe   

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

b) zwiększenia - - 

c) zmniejszenia - - 

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

- dot. Poręczeń - - 

II Rezerwy krótkoterminowe   

a) stan na początek okresu (z tytułu) - 14 

- dot. VAT należny - 14 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

- dot. VAT należny - - 

c) zmniejszenia (z tytułu) - 14 

- dot. VAT należny - 14 

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

- dot. VAT należny - - 

III Razem pozostałe rezerwy - - 

 

 
 



ZASTAL SA    

7. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE 
  
  

  
Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu:         

Kredyty w rachunku kredytowym         

Kredyty w rachunku bieżącym         

Pożyczki         

Dłużne papiery wartościowe - - -  - 

Pozostałe - - - - 
Zobowiązania finansowe wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu - -   - -   
Zobowiązania finansowe wyznaczone do 

wyceny w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat:         

Kredyty bankowe       

Dłużne papiery wartościowe       

Pozostałe       
Zobowiązania finansowe wyznaczone do 

wyceny w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat   - -   - -   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 
razem - -   - -   
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU 

  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 

w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 
31.12.2018               

Zobowiązania 
leasingowe - - - - -  -  -  

          -       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 
31.12.2018 - -  -  

Stan na 
31.12.2017               
Zobowiązania 
leasingowe 
 

- 
  

- 
 

 
 

- 
 

- 
   

- 
  

- 
 - 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 
31.12.2017 -   -   -   

 
 
WARTOŚĆ BILANSOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W LEASINGU FINANSOWYM 

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i 

urządzenia 

Środki 
transportu 

Wartości 
niematerialne 
i prawne 

Rzeczowe 
aktywa 

trwałe w 
trakcie 

wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2018               

Wartość bilansowa brutto           

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące            
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Wartość bilansowa netto -   -   -   -   -   - - 

Stan na 31.12.2017               

Wartość bilansowa brutto           

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące            

Wartość bilansowa netto -   -   -  -   -   -   -  
 
 
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO     

  

Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w 
okresie: 

do 1 roku 
od 1 roku do 

5 lat 
powyżej 5 lat razem 

Stan na 31.12.2018         
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe     
Koszty finansowe (-)     
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych - -  - 
Stan na 31.12.2017         
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe      
Koszty finansowe (-)      
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych - - -   -  

 
 
 
CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (LEASING) WYCENIANYCH ZGODNIE Z MSR 17 

  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 

Wartość 
bilansowa 

Zobowiązanie 

w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 
31.12.2018               

Maszyny        

         

Leasing finansowy na dzień 31.12.2018 -  -  - 

Stan na 
31.12.2017               
 

Maszyny 
        

        

Leasing finansowy na dzień 31.12.2017 - -  -   
 
 
 

Nota 7 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) wobec pozostałych jednostek 134 251 

- pozostałe zobowiązania 134 251 

- umowy leasingu finansowego - - 

- z tytułu zakupu akcji (przeniesiono  z krótkoterminowych) - - 

Zobowiązania długoterminowe, razem 134 251 
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7a. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
 

Nota 7a. 
 

ZOBOWIĄZANIA  KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

1. z tytułu dostaw i usług 1 029 806 

- w tym wobec jednostek powiązanych 532 465 

2. z tytułu emisji obligacji  - - 

3. zobowiązania leasingowe - - 

4. z tytułu podatków,ubezpieczeń, ceł i innych świadczeń 2 664 29 

5. z tytułu wynagrodzeń 30 1 

6. pozostałe zobowiązania 6 596 77 470 

Zobowiązania krótkoterminwe, razem 10 319 78 306 

 

Zobowiązania krótkoterminowe spółki to w głównej mierze zobowiązania z tyt. nieopłaconych składek 
ubezpieczeń społecznych, które w 2017 zostały przeniesione w zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa do podmiotu zależnego, jednakże spółka jako dłużnik solidarny zawarł umowę z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w której określono spłatę zobowiązania w ratach w okresie kilku 
lat. 
W zobowiązaniach krótkoterminowych spółka posiada również zaciągnięte pożyczki na kwotę 1.885 
tys. zł. 
 
8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – PASYWA 

 
 

Nota 8 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów - - 

krótkoterminowe (wg tytułów) - - 

- przychody przyszłych okresów - - 

- otrzymane dotacje - - 

- pobrane zaliczki - 123 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - 123 
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IV.  Noty objaśniające do  sprawozdania z całkowitych dochodów. 
 
Przychody ze sprzedaży realizowane przez spółkę w roku sprawozdawczym  w zasadniczej części 
stanowiły przeniesione płatności dotyczące Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przekazanej z 
końcem 2017 roku.  
Spółka praktycznie nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Działalność spółki skupia 
się całkowicie na działalności finansowej. 
Spółka uzyskuje przychody z zarządzania aktywami finansowymi. 
 
Spółka nie wydziela segmentów działalności. 
 
 

KOSZTY RODZAJOWE 
 

Nota 9 
 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

a) amortyzacja 1 275 

b) zużycie materiałów i energii 2 5 170 

c) usługi obce 151 2 079 

d) podatki i opłaty 3 24 

e) wynagrodzenia 263 3 462 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 43 726 

g) pozostałe koszty rodzajowe  9 33 

h) wartość sprzedanych towarów i materiałów - 25 

Koszty według rodzaju, razem 472 11 794 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych - -88 

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

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 442 1 141 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30 10 565 

 
 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
 
 

Nota 10 a 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

2.Dotacje - 3 

3.Inne przychody operacyjne; 

W tym: 
581 709 

- usługi marketingowe i administracyjne, remontowe 252 640 

- rozwiązany odpis aktualizacyjny 107 - 

- refakturowanie usług 221 62 

- pozostałe 1 7 

POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE RAZEM 581 712 
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Nota 10 b 
 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 0 

2.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 326 106 

3.Inne koszty operacyjne: 

w tym; 
2 738 175 

- refakturowanie usług 221 63 

- rekompensaty 11 11 

- spisane należności 496 41 

- kary, grzywny 106 52 

- rezerwa na zobowiązania  1 878 - 

- pozostałe 26 8 

POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE RAZEM 3 064 281 

 
 

 

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 

Nota 11 a 
 

PRZYCHODY FINANSOWE   w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

1.Odsetki ; 

w tym; 
124 125 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 124 124 

- od jednostek powiązanych, w tym: 124 124 

- od pozostałych jednostek - - 

b) pozostałe odsetki 0 1 

- od jednostek powiązanych, w tym: - - 

    - od jednostek stowarzyszonych - - 

- od pozostałych jednostek, w tym: 0 1 

- od należności - 0 

- od lokat bankowych 0 1 

2.Zysk ze zbycia inwestycji - 390 

3.Aktualizacja wartości inwestycji 139 461 53 696 

4.Inne przychody finansowe; 

w tym: 
0 513 

PRZYCHODY FINANSOWE RAZEM 139 585 54 724 

 
Aktualizacji wartości inwestycji to w głównej mierze przeszacowanie posiadanych akcji CSY SA i RSY SA notowanych na 
Newconnect. 
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Nota 11 b 
 

KOSZTY FINANSOWE   w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

1.Odsetki: 

w tym: 
881 280 

a) od kredytów i pożyczek 131 150 

- dla innych jednostek - - 

b) pozostałe odsetki 750 130 

- dla innych jednostek, w tym:  130 

- od leasingu - 25 

- budżetowe 333 85 

- od zobowiązań 417 20 

- od obligacji - - 

2.Aktualizacja wartości inwestycji 

W tym; 
- 1 534 

    - odpis wartości pożyczek - - 

    - odpis wartości aktywów dostępnych do sprzedaży – akcje, udziały - 1 534 

    - odwrócony odpis na pożyczki - - 

    - odwrócony odpis na udziały - - 

    - odpis wartości udziałów - - 

3.Strata ze zbycia inwestycji 8 325 - 

4.Innne koszty finansowe: 

w tym: 
10 31 

- opłaty dotyczące udziałów akcji 2 3 

- faktoring - - 

- wierzytelności - - 

- pozostałe 8 29 

KOSZTY FINANSOWE RAZEM 9 216 1 845 
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V.  Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 
 

1. Zmiana stanu należności w tys. zł. 

a) według bilansu 94 

b) należności związane ze zmianą stanu należności dotyczących rzeczowych aktywów trwałych - 

c) Należności związane ze zbyciem aktywów finansowych (działal. inwestycyjna) 233 

d) aporty - 

d) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 327 

 

2. Zmiana stanu zobowiązań w tys. zł. 

a) według bilansu -67 854 

b) zmiana  stanu zobowiązań 48 737 

 - dotyczące aktywów finansowych akcje (działalność inwestycyjna) 48 489 

 - dotyczących pożyczek ( działalność inwestycyjna) -403 

 - dotyczących leasingu ( działalność finansowa ) 651 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych -19 117 

 

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

a) 
działalność inwestycyjna (inne wpływy inwestycyjne) 
–  pożyczki krótkoterminowe 

 

b) 
działalność inwestycyjna „ inne wydatki inwestycyjne” 

-  zaliczki na środki trwałe 

 

0 

 

4. Podatek dochodowy w tys. zł. 

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

 

-25 255 

635 

b) 
podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej obciążający wynik finansowy 

-  zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego 
– zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 

- 

- 

- 

c) podatek dochodowy zapłacony (zwrócony) - 

 

5. 
Wykaz elementów składających się na pozycję A II 3 "Odsetki i udziały  
w zyskach" w rachunku przepływów pieniężnych: 

w tys. zł. 

– odsetki od obligacji - 

– otrzymane odsetki do udzielonych pożyczek -124 

– Odsetki od otrzymanych pożyczek 130 

- Odsetki dot.leasingów (działalność finansowa) 35 

Ogółem  A II 3 41 

 

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

w tys. zł. 

– zbycie akcji – aktywa finansowe 31 393 

– Zbycie środków trwałych - 

- Przeszacowanie akcji -131 028 

- Odpis wartości pożyczek 210 

- Aktualizacja wartości udziałów -8 643 

Ogółem  A II 2 -108 068 
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VI.  Zobowiązania warunkowe 
  w tys. zł. 

 31.12.2018 31.12.2017 

 

 

  

1. Zobowiązania warunkowe - - 

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

- udzielonych gwarancji i poręczeń - - 

- ustanowienie hipoteki zwykłej - - 

- ustanowienie hipoteki kaucyjnej - - 

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

- weksel In blanco - - 

- hipoteka umowna kaucyjna - - 

2. Inne (z tytułu) - - 

- wartość gruntów wieczyście użytkowanych - - 

P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e,   r a z e m - - 

 

Spółka posiada wystawione weksle in blanco na zabezpieczenie zobowiązań leasingowych. 
 
VII. Objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów transakcji istotnych oraz 
objaśnienie niektórych zagadnień osobowych. 
 
1.W 2018 roku spółka ujęła w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wszystkie umowy niezbędne do 
oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 
 
2.W 2018 roku jednostka nie zawierała żadnych umów na warunkach innych niż rynkowe z 
jednostkami powiązanymi. 
 
3.Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych. 
 
Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych (w 

osobach) na 31.12.2018r. 
Przeciętna liczba zatrudnionych w 
poprzednim roku na 31.12.2017r. w 
osobach 

Pracownicy ogółem 
z tego: 

2 64 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych  
- 

 
47 

Pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

 
2 

 
17 

 

4.Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami z zysku członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
odszkodowania dla członków Zarządu. 
w tys. zł. 
Wyszczególnienie W roku 2018 na dzień 31.12.2018r. W roku 2017 na dzień 31.12.2017r. 
Członkowie Zarządu 79 247 
Członkowie Rady Nadzorczej - - 
RAZEM 79 247 
 

5.Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek ze środków obrotowych. 
 
 

6.Informacje o wynagrodzeniu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. 
w tys. zł. 
Wyszczególnienie  Wynagrodzenie za 2018 rok Wynagrodzenie za 2017 rok 
Badanie rocznego sprawozdania 
finansowego 

14 14 

Przegląd półrocznego sprawozdania 
finansowego 

- 8 

RAZEM 14 22 
 



ZASTAL SA    

 

VIII. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń. 
 

1.W sprawozdaniu zostały ujęte wszystkie zdarzenia dotyczące 2018 roku, jakie nastąpiły po dniu 
bilansowym 31.12.2018r. 
 
2. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmiany zasad polityki rachunkowości. 
 
 
IX.Transakcje z jednostkami powiązanymi. 
 
Według najlepszej wiedzy Zarządu wykaz poniższy jest kompletny, nie istnieją i  nie miały miejsca 
transakcje z innymi podmiotami powiązanymi, poza wykazanymi poniżej: 
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1. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 31.12.2018 roku. 

 
w tys. zł. 

Lp.  RSY 
Sp. z o.o. 

Landex 
Sp. z o.o. 

 
Monitex 

sp. z o.o. 

 
Drawex 

sp. z o.o. 
Razem 

1. Należności krótkoterminowe 40 5 6 1 52 
2. Pożyczki krótkoterminowe   

i  naliczone odsetki 
- - 

 
73 

 
- 

 
73 

Razem aktywa 40 5 79 1 125 
 

w tys. zł. 

Lp.  

 
Monitex  

sp. z o.o. 

 
Drawex  

sp. z o.o. 

 
CSY S.A. 

 
Zasal 
Investments  

sp. z o.o. 

Razem 

1. Zobowiązania  
krótkoterminowe 

 
5 

 
791 

 
221 

 

 
5 1 022 

2. Rozliczenia międzyokresowe 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 

Razem pasywa 
 

5 
 

791 
221 

 
5 1 022 

 
 

 

 

w tys. zł. 

Lp.  
Drawex  

sp. z o.o. 

CSY 
SA 

Monitex 
sp. z o.o. 
 

Razem 

1. Przychody – netto sprzedaż - 
 
- 

 
- - 

2. Koszty działalności operacyjnej  - - - - 
3. Pozostałe przychody operacyjne - - - - 
4. Pozostałe koszty operacyjne - 51 - 51 
5. Przychody finansowe - - 5 5 
6. Koszty finansowe 53 - - 53 
7. Wynik netto -53 -51 5 -99 
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2. Wykaz spółek, w których Zastal SA posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale, również poprzez podmioty zależne na dzień 31.12.2017 roku. 
 

w tys. zł. 

Nazwa spółki  
i jej forma prawna 

Adres Rodzaj powiązania % posiadanych udziałów 
Podlega 

konsolidacji 
Wypł. dywidenda  

w roku 2018 

Kapitał  
Sp. z o.o. 

Zielona Góra  
ul Sulechowska 4a 

Stowarzyszona 33 tak - 

Landex  
Sp. z o.o. 

Zielona Góra  
ul Sulechowska 4a 

Zależna 100 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 

 

- 

CSY S.A. Iława zależna 94% Tak - 

RSY S.A. Iława zależna 96% Tak - 

Zastal Investments sp. z o.o. 
 

Zielona Góra 
zależna 100% 

 

Tak 
- 

 
W roku 2018 nie występowały wspólne przedsięwzięcia. 
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X.  ZYSK NA AKCJE, ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM, OCENA RYZYKA. 

 
 
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ     

  
od 01.01 do 
31.12.2018 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 27 329 460  33 499 539  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 6 170 079 66 999 078 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 33 499 539  100 498 617  

Działalność kontynuowana     

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 103 019  45 953  

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 3,77  1,37  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 3,08  0,46  

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 103 019  45 953  

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 3,77  1,37  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 3,08  0,46  

 
 
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM    

  31.12.2018 31.12.2017 

Kapitał:     

Kapitał własny 195 700 44 193 

Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela   

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)   

Kapitał 195 700 44 193 

Źródła finansowania ogółem:   

Kapitał własny 195 700 44 193 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 886 2 136 

Leasing finansowy - - 

Źródła finansowania ogółem 197 586 46 329 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,99 0,95 

EBITDA   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 730) (1 305) 

Amortyzacja 1 275 

EBITDA (2 729) (1 030) 

Dług:   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 886 2 136 

Leasing finansowy - - 

Dług 1 886 2 136 

Wskaźnik długu do EBITDA (069) (2,07) 

 
Spółka zarządza kapitałem obcym, zwracając uwagę aby poziom zaangażowania kapitałów obcych w 
finansowaniu działalności spółki  nie przekroczył poziomu uznawanego za bezpieczny. 
Spółka  nie posiada żadnych narzuconych przez instytucje finansowe wartości wskaźników jakie 
musiałaby osiągnąć.  
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 Zarządzania ryzykiem. 
 

Spółka korzystała z instrumentów finansowych takich jak środki pieniężne, lokaty krótkoterminowe, 
pożyczki, 
 zobowiązania i należności handlowe. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów 
finansowych obejmowały ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe. 
 
Ryzyko stopy procentowej. 
W okresie objętym sprawozdaniem narażenie Spółki  na ryzyko wywołane zmianą stóp procentowych 
dotyczyło przede wszystkim zobowiązań z tytułu dostaw. 
 
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ     w tys. zł. 

  
Wahania 

stopy 

Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Wzrost stopy procentowej 10% 0  0  - - 

Spadek stopy procentowej -10% (0) (0)  - - 
 

Ryzyko stopy procentowej przy wyniku netto jaki uzyskała spółka w roku poprzednim i okresie 
sprawozdawczym jest praktycznie bez wpływu na wynik. 
    
Ryzyko kredytowe. 
Spółka zawierała transakcje głównie z firmami o dobrej zdolności kredytowej. W odniesieniu do 
instrumentów finansowych ryzyko kredytowe spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania 
zapłaty przez drugą stronę umowy, maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa się wartości 
bilansowej tych instrumentów. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane brutto.                     w tys. zł. 
 31.12.2018 31.12.2017 

a) 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 143 
b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 49 44 
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 99 1 
d) powyżej 1 roku 234 198 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (Brutto) 393 386 
 
AKTYWA FINANSOWE NARAŻONE NA RYZYKO KREDYTOWE 

  31.12.2018 31.12.2017 

Pożyczki 839  926  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności finansowe  1 165 1 260 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem 2 004  2 186  
 

Ryzyko płynności 
Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału rezerwowego, 
monitorując stale prognozowane przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i 
zobowiązań finansowych. 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przeterminowane.                     w tys. zł. 
 31.12.2018 31.12.2017 

a) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 12 218 
b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 37 57 
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 296 99 
d) powyżej 1 roku 680 377 
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem 1 029 751 
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XI. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2019r. , podjęło m.in. uchwałę o 
umorzeniu 13 szt. akcji IV emisji o wartości nominalnej 3 zł. każda oraz 47 szt. akcji VI emisji o 
wartości nominalnej każda. 
W związku z umorzeniem akcji nastąpiło obniżenie kapitału akcyjnego z 81.988.380,- zł. do kwoty 
81.988.200,- zł. 
Jednocześnie Walne Zgromadzenie z dnia 11 stycznia 2019 roku, podjęło uchwałę o scaleniu 
wszystkich akcji Zastal SA poprzez połączenie każdych 10 akcji Zastal SA o dotychczasowej wartości 
nominalnej 3 zł. w jedną akcję o nowej wartości nominalnej wynoszącej obecnie 30 zł. Równocześnie 
uchwalono, że warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na 
okaziciela VI emisji o wartości nominalnej 30 zł. każda, w liczbie nie większej niż 617.007 szt. 
Po scaleniu liczba akcji Zastal SA wynosi 2.732.940 szt. o wartości nominalnej 30 zł. każda. 
 
Sprawozdanie zatwierdzono do publikacji dnia 30 kwietnia 2019 r. 
 
 
Zielona Góra, dn. 30.04.2019 r. 

 
Z-CA GŁÓWNEGO 

KSIĘGOWEGO 
 PREZES ZARZĄDU 

   
Robert Truszkowski  Dariusz Stodolny 
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I. Działalność gospodarcza i finansowa Spółki. 

1. Działalność gospodarcza. 

 Źródła przychodów Zastal SA w 2018 roku: 

 Działalność holdingowa- związana z koordynowaniem działań podmiotów wchodzących w 

składa Grupy Kapitałowej, 

 Działalność finansowa, 

Głównym źródłem przychodów spółki w 2018 roku była działalność  finansowa. Spółka w 

ramach restrukturyzacji działalności Grupy z końcem 2017 roku przeniosła swoją działalność 

produkcyjną do podmiotu zależnego jakim wówczas była spółka Zastal Wagony sp. z o.o. 

Zmiany w strukturze pozwoliły na wyraźne wyodrębnienie działalności produkcyjnej i czysto 

finansowej Grupy. 

 

Działalność holdingowa.  

Zastal SA w roku 2018 udostępniał posiadane kontakty biznesowe jak również pracował nad 

pozyskaniem nowych klientów dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Zastal. Wykorzystując 

rozpoznawalność marki jaką jest Zastal, starano się pozyskać partnerów do współpracy ze 

spółkami z Grupy jak również zapoznać jak największą liczbę potencjalnych klientów w 

możliwościami jakie mogą zaoferować spółki z Grupy Zastal. Spółka starała się również 

koordynować działania podmiotów z Grupy łącząc ich zapytania do kontrahentów zewnątrz i 

tym samym wpływać na warunki dostaw. 

2.Działalność finansowa 

Finansowy majątek trwały spółki stanowią akcje i udziały  w podmiotach powiązanych. 

Wykazane w bilansie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku akcje i udziały zostały 

przedstawione w tabeli poniżej 

Nazwa spółki  
i jej forma prawna 

Adres 
Rodzaj 

powiązania 

% 
posiadanych 

udziałów 

Landex  
Sp. z o.o. 

Zielona Góra  
ul Sulechowska 

4a 
Zależna 100% 

Monitex 

Sp. z o.o. 

 

Zielona Góra 
zależna 100% 

Drawex 

Sp. z o.o. 

 

Zielona Góra 
zależna 100% 

CSY S.A. Iława zależna 94% 

RSY S.A. Iława zależna 96% 

Zastal Investments 
sp. z o.o. 

 

Zielona Góra 
zależna 100% 

 

W roku obrotowym wartość bilansowa posiadanych udziałów i akcji w podmiotach zależnych i 

powiązanych sięgnęła kwoty 233 405 tys. zł., przy czym notowane na aktywnych rynkach 

regulowanych aktywa finansowe wyceniane są wg kursu zamknięcia na dzień bilansowy, a 

spoza rynków giełdowych przeszacowywane do wartości kapitałów własnych. Przeszacowanie 



 

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2018 

 

3

aktywów notowanych na rynkach giełdowych   jednostek powiązanych wyniosło na koniec 

roku 131.288 tys. zł., co zostało odniesione na wynik finansowy.   

Spółka dokonała również odpisów wartości posiadanych udziałów do wysokości aktywów netto 

w podmiotach, dla których nie istnieje aktywny rynek regulowany. 

Akcje ujęte w bilansie w finansowym majątku trwałym w podmiotach pozostałych stanowią 

akcje Kolmex S.A. w kwocie 61 tys. zł.   

W długoterminowych aktywach finansowych w pozostałych jednostkach spółka posiada 

obligacje korporacyjne na łączną kwotę 134 tys. zł., są to obligacje pięcioletnie 

nieoprocentowane, zerokuponowe. Zarząd spółki zobligowany do przeprowadzenia testu na 

utratę wartości posiadanych aktywów finansowych ze względu na brak jakichkolwiek  informacji 

od emitenta instrumentu zdecydował na utworzenie rezerwy na całość posiadanych obligacji tj. 

na kwotę 134 tys. zł. Utworzony odpis obciążył wynik finansowy.  

W krótkoterminowych aktywach finansowych w podmiotach powiązanych ujęto  pożyczki na 

łączną kwotę 839 tys. zł.  

Spółka posiada również akcje podmiotów niepowiązanych notowanych na rynkach 

regulowanych, o wartości 381 tys. zł. 

 Na dzień bilansowy Spółka posiadała pożyczki udzielone czterem podmiotom tj.: 

 Pożyczki udzielone spółce Sulechowska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. :  

1.Pożyczka udzielona na kwotę 264 tys. zł. z dnia 28.07.2014 roku plus naliczone odsetki z 

terminem spłaty 30.06.2019 roku, oprocentowanie pożyczki równe WIBOR 3M plus 7% marży w 

skali roku. 

2.Pożyczka na kwotę  256 tys. zł. z dn. 29.07.2014r. plus naliczone odsetki z terminem spłaty 

30.06.2019r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku. 

Pożyczki udzielone spółce Monitex sp. z o.o.: 

1.Pożyczka na kwotę 1 tys. zł. z dnia 24.03.2015r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 

30.06.2019r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku, 

2.Pożyczka na kwotę 60 tys. zł. z dnia 29.11.2016r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 

30.06.2019r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku, 

Pożyczka udzielona spółce Montag sp. z o.o.: 

1.Pożyczka na kwotę 6 tys. zł z dnia 10.06.2015r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 

30.06.2019r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku. 

Pożyczka udzielona spółce Zastal Transport sp. z o.o.: 

1.Pożyczka na kwotę 30 tys. zł z dnia 09.06.2017r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 

30.06.2019r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku. 

Przychody finansowe jakie uzyskała spółka w 2018 roku z tytułu odsetek  wyniosły 124 tys. zł. z 

czego odsetki od udzielonych pożyczek wyniosły 124 tys. zł. 
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W roku 2018 spółka dokonała sprzedaży  udziałów, akcji i obligacji na łączną kwotę 

23.322 tys. zł., sprzedaż została rozliczona z częścią zobowiązań krótkoterminowych ciążących 

na spółce. Sprzedaż aktywów finansowych zamknęła się stratą na poziomie 8.304 tys. zł.  

W Pierwszym kwartale 2018 roku dwóch inwestorów na podstawie przydzielonych warrantów 

subskrypcyjnych objęło łącznie 48.488.841 akcji VI emisji po cenie emisyjnej 1 zł. każda akcja. 

Kwota uzyskana z akcji VI emisji została przeznaczona na rozliczenie zobowiązań 

krótkoterminowych. 

 

II. Ważniejsze wydarzenia w Spółce w 2018 roku. 

Ważniejsze zdarzenia jakie w 2018 roku miały wpływ na działalność oraz wyniki finansowe  

spółki to: 

 Sprzedaż części aktywów finansowych, 

 Podwyższenie kapitału akcyjnego o kwotę 48.488 tys. zł., 

 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o scaleniu akcji 

spółki, 

 Zawarcie porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego ratalnej spłaty 

zaległych zobowiązań,  

 

III. Oświadczenie o stosowaniu  ładu korporacyjnego. 

1. Spółka podlega zbiorowi nowych zasad ładu korporacyjnego, które weszły w życie z dniem 

01.01.2016 roku, stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13.10. 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Tekst zbioru zasad dostępny jest na stronach 

internetowych Spółki w sekcji relacji inwestorskich, zakładka ład korporacyjny. W dniu 

10.02.2017 r. Spółka wysłała poprzez system EBI raport nr 1/2017 dotyczący niestosowania 

zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

 

2. Spółka Zastal S.A. oświadcza jednocześnie, że w roku 2016 stosowała Rekomendacje i 

Zasady zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem 

trwałego lub częściowego niestosowania niektórych z nich według poniższego wykazu: 

- według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 3 rekomendacji:  

IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2. 

- według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 17 zasad 

szczegółowych: 

I.Z.1.3., I.Z.1.8., I.Z.1.10., I.Z.1.11., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.2., II.Z.6., II.Z.10.2., 

II.Z.10.3., II.Z.10.4., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., V.Z.6., VI.Z.1., VI.Z.4. 
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IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce 
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 
niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce 
obrad walnego zgromadzenia, 
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki: Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i 
nie przewiduje takiej możliwości w najbliższym czasie. Tym samym nie ma możliwości 
wypowiadania się oraz głosowania w toku obrad walnego zgromadzenia z innego miejsca niż 
miejsce obrad. Niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia, Spółka publikuje raport 
bieżący, zawierający treść podjętych uchwał, umożliwiając tym samym wszystkim 
akcjonariuszom zapoznanie się z przebiegiem walnego zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd 
pragnie podkreślić, że przed walnym zgromadzeniem na stronie Spółki jest umieszczany 
stosowny formularz, poprzez który akcjonariusz może upoważnić osobę trzecią do 
reprezentowania go i wykonywania jego woli podczas walnego zgromadzenia. 
 

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z 
przyjętej polityki wynagrodzeń. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki: W Spółce brak jest programów wynagradzania członków organów Spółki i 
kluczowych menadżerów. 
 

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami 
krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna 
uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń, poza 
regulaminem wynagrodzeń i regulaminem premiowania członków Zarządu, jednakże sposób 
kształtowania wynagrodzeń uwzględnia zalecenia przedstawione w rekomendacji. 
 

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej 
formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 
 
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony 
zgodnie z zasadą II.Z.1, 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka nie umieszcza schematu zadań i odpowiedzialności członków Zarządu 
na stronie internetowej. Częściowo zakres odpowiedzialności jest opisany przy poszczególnych 
osobach. Docelowo Spółka zamierza sporządzić taki schemat i opublikować go na stronie 
internetowej. 
 

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w 
formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, 
 
Zasada nie jest stosowana. 
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Komentarz spółki : Spółka przekazuje wszelkie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz w terminach z nich wynikających, w formie raportów okresowych i bieżących. 
 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w 
okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka nie publikuje prognoz. 

 

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Aktualnie w Spółce nie obowiązują szczególne reguły, poza wynikającymi z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyboru i zmiany podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później 
niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka na obecną chwilę nie posiada odpowiednich środków technicznych do 
zapewnienia możliwości transmisji obrad walnego zgromadzenia. Koszty wprowadzenia 
technologii transmisji obrad przez Internet oraz obciążenia organizacyjne związane z 
wprowadzeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia nie uzasadniają wprowadzenia tych 
procedur w Spółce. Spółka nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości. W takim 
przypadku informacja na ten temat zostanie przekazana nie później niż w terminie 7 dni przed 
datą walnego zgromadzenia. 
 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia ze względu na 
brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu Spółki, która nie 
uzasadnia także z punktu ekonomicznego ponoszenia dodatkowych znacznych kosztów 
związanych z organizacją transmisji. W ocenie Spółki obecnie stosowane zasady udziału w 
walnych zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami K.s.h. i statutu 
Spółki, a organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich 
akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu 
korporacyjnego w przyszłości. 
 

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki kierują się jej najwyższym 
dobrem. Rada Nadzorcza nie ingeruje w sferę działalności członków Zarządu poza zakresem 
pracy w Spółce, o ile działalność ta nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, w tym 
dotyczącymi zakazu konkurencji. 
 

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na 
spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów 



 

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2018 

 

7

niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą 
II.Z.10.2. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Rada Nadzorcza nie zajmuje się osobno oceną związków lub okoliczności 
określających niezależność członków Rady Nadzorczej. Nowo powołani członkowie do Rady 
Nadzorczej w formularzu informacyjnym sami określają czy spełniają kryteria niezależności. 
 

II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza 
sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: 
 

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na 
temat: 
- składu rady i jej komitetów, 
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, 
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, 
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej; 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie obejmuje informacji na temat spełniania 
kryteriów niezależności poszczególnych członków Rady. Rada Nadzorcza w kolejnych 
sprawozdaniach z działalności będzie zamieszczać informację na temat spełniania kryteriów 
niezależności poszczególnych członków Rady. 
 

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach 
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych; 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie obejmuje oceny sposobu wypełniania 
przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 
Rada Nadzorcza w kolejnych sprawozdaniach z działalności będzie odnosić się do sposobu 
wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego. 
 

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w 
rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o 
podobnych charakterze. 
 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt 
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a 
także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu 
audytu. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : W Spółce nie powołano osób odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny. 

 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w 
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powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 
wewnętrznego. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : W Spółce nie powołano osób odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny. 
 
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę 
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z 
odpowiednim sprawozdaniem. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : W Spółce nie została powołana osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny. 

 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść 
w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub 
możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby 
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania 
członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej 
konfliktem interesów. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka nie posiada sformalizowanych regulacji dotyczących kryteriów i 
okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także uwzględniających 
sposoby postępowania w obliczu takiego konfliktu. 
 

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać 
poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, 
długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla 
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : W Spółce nie ma programów motywacyjnych. 

 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 
wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w 
podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów 
ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z 
tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 
charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym 
menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce 
wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w 
szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń, poza 
regulaminem wynagrodzeń i regulaminem premiowania członków Zarządu, jednakże sposób 
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kształtowania wynagrodzeń uwzględnia zalecenia przedstawione w rekomendacji. 
Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 
Wynagrodzenie członków Zarządu jest przedmiotem negocjacji. Natomiast ustalenie 
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
Wysokość wynagrodzenia powinna być uzależniona od zakresu obowiązków oraz 
odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom organów nadzorujących i 
zarządzających Spółki. Jednocześnie w sprawozdaniu z działalności przedstawia informację o 
wartości wynagrodzeń wypłaconych lub należnych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 
 

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  pełnił 1-osobowy Zarząd w składzie: 

– Prezes Zarządu, 

Prezesem Zarządu spółki od dnia 20 marca 2012 roku do dnia 06 sierpnia 2018 roku był  Pan 

Mariusz Matusik. Pan Mariusz Matusik z dniem 06 sierpnia 2018 roku złożył rezygnację z 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zastal SA. 

Z dniem 17 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Zastal SA powołała na stanowisko Prezesa 

Zarządu Zastal SA Pan Dariusz Stodolnego. 

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 

Skład Rady Nadzorczej w 2018 roku wyglądał następująco.: 

Joanna Tobolska  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

Aneta Niedziela  - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Włodzimierz Starosta  - Z-ca Przewodniczącego Rady, 

Dariusz Stodolny  - Członek Rady Nadzorczej do 22 marca 2018 roku, 

Teresa Furmańczyk     - Członek Rady Nadzorczej, 

Wiesława Wałdowska- - Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 marca 2018 roku. 

Trzciałkowska 

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. 

Stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania 

sprawozdań finansowych zapewniają kompletność ujęcia wszystkich składników objętych 



 

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2018 

 

10

sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość 

sporządzenia sprawozdań finansowych. Celem systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) 

stosowanych  w spółce  poza zapewnieniem kompletności i rzetelności składników objętych 

sprawozdaniem jest także wspieranie procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności działań 

spółki z obowiązującymi przepisami prawa. Aktami określającymi sposób funkcjonowania  oraz 

zakres działania systemów kontroli w spółce są:  

- regulamin kontroli wewnętrznej, 

- regulamin organizacyjny, 

- dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, 

- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,  

- unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej, 

- regulamin pracy, 

- instrukcja inwentaryzacyjna, 

- instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych, 

- instrukcje gospodarki kasowej, 

- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 

- polityka rachunkowości. 

Przyjęte do stosowania przez spółkę 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 spółki, 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 spółce są także poddawane 

kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, 

bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. 

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. 

Na dzień publikacji sprawozdania podmiotem posiadającym powyżej 5% w kapitale spółki, jest 

spółka Omiega S.A.  z siedziba w Poznaniu posiadająca 25.869.596 szt. akcji Emitenta 

uprawniających do 31.56% udziału w kapitale zakładowym jak i do wykonywania 31,56% 

głosów na walnym zgromadzeniu. Drugim podmiotem posiadającym udział powyżej 5% w 

kapitale spółki jest spółka Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która 

posiada 20.000.000 szt. akcji Emitenta uprawniających do 24,40 % udziału w kapitale 
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zakładowym jak i do wykonywania 24,40% głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka 

Amida Capital wraz z podmiotem zależnym jakim jest  Financial Factory sp. z o.o. posiadającym 

1.465.000 szt. akcji, posiada łącznie 26,19% udziału w kapitale zakładowym jak i do prawa 

wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu. 

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. 

Uchwały w sprawie zmiany statutu spółki wymagają większości ¾ oddanych głosów. Uchwały w 

sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki wymagają 2/3 głosów oddanych. 
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IV. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Zastal 

SA. 

W okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Spółka Akcyjna ZASTAL osiągnęła: 

Przychody ogółem 140.391 tys. zł. 

Koszty ogółem 12.752 tys. zł. 

Zysk brutto 127.639 tys. zł. 

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 24.620 tys. zł. 

Zysk netto 103.019 tys. zł. 

 

PRZYCHODY 

Struktura przychodów kształtuje się następująco: 

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:  225 tys. zł. 

a/ przychody ze sprzedaży produktów i usług 225 tys. zł. 

Razem 225 tys. zł. 

II. Pozostałe przychody operacyjne 

i są to: 

581 tys. zł. 

1. Dotacje 

2. Inne przychody operacyjne 

w tym: 

a) usługi marketingowe i administracyjne 

b) rozwiązany odpis aktualizacyjny 

c) refakturowanie  

 - tys. zł. 

581 tys. zł. 

 

252 tys. zł. 

106 tys. zł. 

221 tys. zł. 

III. Przychody finansowe 

i są to: 

139 585 tys. zł. 

1. Odsetki 

w tym: 

a) od udzielonych pożyczek 

b) od lokat bankowych 

 

124 tys. zł. 

 

124 tys. zł. 

0 tys. zł.  

2. Zysk ze zbycia inwestycji 

3. Aktualizacja wartości inwestycji  

- tys. zł. 

139 460 tys. zł 
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KOSZTY 

Struktura kosztów kształtuje się następująco: 

koszty operacyjne

pozostałe koszty operacyjne

koszty finansowe

 

I. Koszty działalności operacyjnej w 2018 roku wyniosły: 472 

tys. 

zł. 

Procentowy udział kosztów rodzajowych w kosztach działalności operacyjnej 

przedstawia się następująco: 

zużycie materiałów i 
energii

0%

podatki i opłaty
1%

usługi obce
32%

wynagrodzenia z 
pochodnymi

65%

pozostałe koszty 
rodzajowe

2%
amortyzacja

zużycie materiałów i energii

usługi obce

podatki i opłaty

wynagrodzenia z pochodnymi

pozostałe koszty rodzajowe

 

 

 

II. Pozostałe koszty operacyjne to kwota: 

na którą składają się: 

 

3.064 tys. zł. 

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  326 tys. zł. 

2.Inne koszty operacyjne  

w tym: 

a) refakturowanie usług 

b) koszty wyrównania rent, rekompensaty 

c) spisane należności 

d) koszty egzekucyjne 

e) rezerwa na zobowiązana budżetowe 

 

2.738 tys. zł. 

 

221 tys. zł. 

11 tys. zł. 

496  tys. zł. 

106 tys. zł. 

1.878 tys. zł. 
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III. Koszty finansowe: 

na które składają się: 

9.216 tys. zł. 

1. Odsetki 

w tym: 

a) odsetki od pożyczek  

b) odsetki budżetowe 

c) odsetki od zobowiązań 

 

881 tys. zł. 

 

131 tys. zł. 

333 tys. zł. 

405 tys. zł. 

 

  

2. Inne koszty finansowe 

w tym: 

a) koszty depozytowania  

 

10 tys. zł. 

 

3 tys. zł. 

 

MAJĄTEK OBROTOWY 

  

I. Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2018 r.  

W związku z wniesieniem w 2017 roku aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod 

nazwą Zakład Produkcji Metalowej w Zielonej Górze („ZCP”) do podmiotu zależnego pod firmą 

Zastal Wagony Spółka sp. z o.o., spółka nie posiada żadnych zapasów ani nie prowadzi 

działalności mogącej wpływać na zmiany stanu zapasów.  

Według stanu na dzień 31.12.2018 pozycja ta nie widnieje w bilansie spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Należności krótkoterminowe 

1.Należności z tytułu dostaw i usług 

1.165 tys. zł. 

200 tys. zł. 

2. Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń itp. 50 tys. zł. 

3. Pozostałe należności 915 tys. zł. 

 

III. Inwestycje krótkoterminowe 

w tym: 

1. Akcje podmiotów powiązanych 

2. Pozostałe akcje notowane na rynku publicznym 

2. Udzielone pożyczki  

3. Środki pieniężne 

1 272 tys. zł. 

 

0 tys. zł. 

381 tys. zł. 

839 tys. zł. 

52 tys. zł. 

IV.Rozliczenia międzyokresowe 

w tym: 

Koszty V emisji akcji 

Opłaty wstępne 

514 tys. zł. 

 

335 tys. zł. 

136 tys. zł. 
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ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

 

1. Stan rezerw na zobowiązania jakie posiadała spółka na koniec 2018 roku 

zamykał się kwotą:  

 

31.895 tys. zł. 

w tym: 

a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

b) rezerwy na doprawy emerytalne 

c) rezerwy na niewykorzystane urlopy 

d) rezerwy pozostałe 

 

31.861 tys. zł. 

4 tys. zł. 

30 tys. zł. 

0 tys. zł. 

II. Zobowiązania długoterminowe 

w tym: 

a) Inne zobowiązania 

 

134 tys. zł 

 

134 tys. zł. 

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

w tym: 

a) z tytułu dostaw i usług 

b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 

d) pozostałe zobowiązania 

 

 

10.319 tys. zł. 

1.029 tys. zł. 

2.664 tys. zł. 

6.596 tys. zł. 

 

 

V. Rozwój Spółki ZASTAL SA 

1.Kierunki działań rozwojowych. 

Spółka ZASTAL S.A. konsekwentnie realizuje kierunek działań rozwojowych nakreślony w 2017 

roku stając się   typowo holdingową spółką, która koncentruje się na zarządzaniu własnym 

portfelem spółek oraz poszukuje możliwości inwestycyjnych w podmiotach działających na 

rynku. Zważywszy na to, że znaczna część spółek z Grupy Kapitałowej ZASTAL prowadzi 

działalność związaną z produkcją i obróbką metalową, Zastal SA skupia się na pomocy tym 

spółkom w poszukiwaniu nowych klientów i nowych rynków zbytu przy jedoczesnej 

optymalizacji kosztowej związanej z efektem synergii. 

 

2.Działalność inwestycyjna. 

W 2018 roku spółka Zastal nie przeznaczyła żadnych środków na działalność inwestycyjną.  

 

3.Działalność remontowa.  

Spółka nie posiada żadnego majątku nieruchomego, w okresie sprawozdawczym spółka nie 

ponosiła wydatków remontowych. 
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VI.Potencjał rzeczowy i finansowy Spółki. 

Bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. stanowi zestawienie wartości majątku i źródeł 

jego pochodzenia. 

1.Majątek Spółki 

Majątek spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą  

Majątek spółki obejmuje: 

 Aktywa trwałe w wysokości 

Wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 86%. 

 Aktywa obrotowe w wysokości 

Spadek  w stosunku do roku poprzedniego o 13% 

   Struktura Aktywów Zastal SA na koniec  2018                                                                              
roku

Aktywa trwałe
99%

Aktywa obrotowe
1%

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

 

 

 

238.048 tys.zł. 

 

235.097 tys.zł. 

 

   2.951 tys.zł. 

   

Na aktywa trwałe w spółce Zastal składają się: 

 wartości niematerialne i prawne 

 rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 

 inwestycje długoterminowe 

 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

1 tys. zł. 

10 tys. zł. 

233.466tys. zł. 

 1.620 tys. zł. 

   

Wartość rzeczowych aktywów trwałych jest praktycznie nieznacząca w bilansie spółki, 

praktycznie całość rzeczowego majątku spółki została wniesiona w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Zastal Wagony sp. z o.o.. Pozostałe w 

spółce rzeczowe aktywa jest to sprzęt komputerowy oraz nierozliczone środki trwałe w 

budowie. 

Naliczona amortyzacja w roku 2018 dotycząca rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 

1 tys. zł.  

Wartość inwestycji długoterminowych w ciągu roku obrachunkowego w spółce 
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zwiększyła się o kwotę 233.466 tys. zł., głównie za sprawą przeszacowania 

długoterminowych aktywów akcji spółek RSY i CSY. Wartość przeszacowania akcji tych 

dwóch spółek sięgnęła kwoty 131.288 tys. zł.  

Na majątek obrotowy w spółce składają się: 

 zapasy 

 należności krótkoterminowe 

 inwestycje krótkoterminowe 

 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

- tys. zł. 

1.165 tys. zł. 

1.272 tys. zł 

514 tys. zł. 

   

Majątek obrotowy spółki w stosunku do roku poprzedniego spadł o 13%, głównie za 

sprawą odpisów aktualizujących na należności i odsetki oraz przeszacowaniem w dół 

krótkoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.  

   

 

2.Źródła pochodzenia majątku. 

Źródła pochodzenia majątku obejmują kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania. Kapitał własny Spółki Akcyjnej ZASTAL na koniec 2018 roku zamyka się kwotą 

195.700 tys. zł. 

Stany kapitału własnego na początek i koniec 2018 roku oraz zmiany obrazuje poniższa tabela : 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Wartość w tys. zł wg stanu na dzień 

 

  01.01.2018r. Zmiany 31.12.2018r. 

1.  Kapitał akcyjny 33.500 +48.488 81.988 

2. Kapitał zapasowy  

 

67.138 - 67.138 

3. Kapitał rezerwowy  

z aktualizacji wyceny 

0 - 

 

0 

4. Zysk/Strata z lat 

ubiegłych 

-102.398 + 45.953 -56.445 

5.  Wynik finansowy  

netto roku obrotowego 

 

45.953 

-45.953 

+103 019 

 

103.019 

Razem kapitały własne 44.193 +151.507 195.700 

 

Zgodnie ze Statutem Spółki kapitał własny jest podzielony na kapitał akcyjny, kapitał 

zapasowy, kapitał rezerwowy i kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Również zgodnie z 
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przepisami do kapitału własnego zaliczany jest wynik finansowy roku obrotowego do czasu 

dokonania podziału przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

W roku obrotowym nastąpiło podwyższenie kapitału akcyjnego o kwotę 48.488 tys. zł. poprzez 

wyemitowanie 48.488.841 szt. akcji VI emisji przydzielonych na podstawie objętych przez 

inwestorów  warrantów subskrybcyjnych. W roku sprawozdawczym nastąpiło również scalenie 

akcji wszystkich emisji w stosunku 3:1 bez zmiany kapitału akcyjnego. 

Kapitał akcyjny na koniec roku obrotowego wynosił 81.988 tys. zł, w bilansie wykazany jest w 

pozycji kapitału podstawowego. Dzieli się on na 33.180 szt. akcji na okaziciela I emisji, 

4.374.360 szt. akcji na okaziciela II emisji, 2.425.640 szt. akcji na okaziciela III emisji, 

3.333.333 szt. akcji IV emisji na okaziciela, 1.000.000 szt. akcji V emisji na okaziciela oraz 

16.162.947 szt. akcji VI emisji na okaziciela  o wartości nominalnej trzech złotych każda.  

W wyniku przeprowadzonego scalenia kapitał zakładowych na dzień 31 grudnia 2018 roku 

dzielił się na 27.329.460 szt. akcji. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz z marca 2018 roku określiło wartość 

warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 18.510.237,- zł., przy czym warunkowe 

podwyższenie następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela VI emisji o wartości 

nominalnej 3 zł. każda, w liczbie nie większej niż 6.170.079 szt. 

Zgodnie z informacjami jakie otrzymała Spółka podmioty mające powyżej 5% kapitału 

akcyjnego Zastal S.A., to: 

- Omegia S.A. posiadająca 25.874.696 szt. akcji co stanowi 31,60% udziału w kapitale 

zakładowym i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu, 

- Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiadająca wraz z podmiotem 

zależnym Financial Factory sp. z o.o. 21.465.000 szt. akcji co stanowi 26,18% udziału w 

kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu. 

Spółka nie posiada żadnych informacji o znaczących umowach dla działalności Zastal SA 

zawartych pomiędzy akcjonariuszami.  

Pozostała część pasywów bilansu na koniec  2018 r. w kwocie   42.348 tys. zł, 

dotyczy : 

 Rezerw na zobowiązania  31.895 tys. zł. 

 Zobowiązań długoterminowych 134 tys. zł. 

 Zobowiązań krótkoterminowych 10 319 tys. zł. 

 Rozliczenia międzyokresowe - tys. zł. 
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spółki na koniec 2018 roku spadły o 50% w stosunku 

od zobowiązań i rezerw na zobowiązania z roku poprzedniego. Spółka w roku obrotowym 

rozliczyła zobowiązania krótkoterminowe  na kwotę przeszło 67 mln zł., rozliczenia dokonano 

środkami z nowej emisji akcji oraz ze sprzedaży udziałów w Zastal Transport sp. z o.o., Landex 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastal Wagony sp. z o.o. oraz obligacji 

pięcioletnich o wartości 6,5 mln zł. Na sprzedaży udziałów spółka odnotowała stratę na 

poziomie 8,3 mln zł, która obciążyła wynik finansowy.  

Wzrost wartości aktywów finansowych wycenianych przez wynik finansowy spowodował 

znaczący wzrost rezerwy z tytułu podatku odroczonego, który sięgnął kwoty przeszło 25 mln zł. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę ponad 

200 tys. zł., w pierwszej części roku obrotowego ze względu na opóźnienia w przepisywaniu 

umów handlowych z dostawcami spółka realizowała zakupy materiałów na rzecz podmiotu, do 

którego przekazano zorganizowaną część przedsiębiorstwa jednakże spółka ta nie zapłaciła za 

zrealizowane dostawy. 

Znacząco wzrosły również zobowiązania spółki z tytułu zobowiązań budżetowych, w drugiej 

połowie roku obrotowego Zastal SA jako dłużnik solidarny musiał przejąć z powrotem 

zobowiązania budżetowe jakie przekazano w zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka 

zawarła stosowne umowy ratalne na spłatę zobowiązań budżetowych powstałych w okresie 

działalności produkcyjnej spółki. 

VII. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

Od momentu wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład 

Produkcji Metalowej w Zielonej Górze („ZCP”), spółka Zastal S.A. stała się podmiotem typowo 

holdingowym posiadającą w swoim portfolio szereg firm produkcyjnych i usługowych 

prowadzących działalność w różnych gałęziach gospodarki. Zastal SA jako podmiot dominujący 

w Grupie Kapitałowej Zastal skupia się obecnie na działalności finansowej koordynując 

działalność  podmiotów wchodzących w skład Grupy, oraz starając się zapewnić właściwy 

przepływ środków finansowych.  

Zastal SA na bazie posiadanych kontaktów biznesowych w dalszym ciągu pracuje nad 

pozyskiwaniem nowych klientów i rynków zbytu dla wszystkich spółek z portfela oraz 

korzystając z efektu synergii związanego ze współpracą pomiędzy Zastal SA a poszczególnymi 

podmiotami dąży do optymalizacji kosztowej spółek z portfela m.in. poprzez występowanie na 

zewnątrz jako jedna grupa, która ze względu na większe zapotrzebowanie na produkty i usługi 

jest w stanie uzyskać lepsze ceny oraz dużych i stabilnych partnerów. 
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1. Czynniki ryzyka i zagrożenia. 

Działalność holdingowa jest dla spółki działalnością kluczową w związku z czym ryzyka z tym 

związane  zależą od kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada Zastal SA, dotyczy to 

podmiotów w których spółka posiada po 100% udziałów lub jest większościowym inwestorem.  

Obecnie dla spółki dużym ryzykiem jest działalność podmiotu z segmentu produkcji konstrukcji 

stalowych, do którego z końcem 2017 roku wniesiono zorganizowaną część przedsiębiorstwa w 

postaci Zakładu Konstrukcji Stalowych. Podmiot ten w 2018 roku przestał być elementem Grupy 

Kapitałowej jednakże w przypadku  trwałego zaprzestania regulowania zobowiązań jakie zostały 

wniesione w ZCP, może okazać się że wrócą one do podmiotu wnoszącego. Spółka już była 

zmuszona do utworzenia odpisów na należności z tytułu zrealizowanych dostaw materiałów. 

Spółka utworzyła również rezerwę na zobowiązania budżetowe jakie zostały wniesione w ZCP a 

nie są regulowane. 

Przeciwdziałając ryzyku egzekucji należności budżetowych wniesionych w ZCP, spółka zawarła 

wieloletnie ratalne porozumienia pozwalające na finansowanie spłat z działalności holdingowej. 

 

Wdrażany jest również system monitorowania działań spółek zależnych, który  pozwala w 

pewnym stopniu szacować wpływ decyzji podejmowanych w spółka na sytuację finansową całej 

Grupy Kapitałowej, a przez to dający możliwość podjęcia odpowiednio wcześnie właściwych 

działań.   

 

2.Analiza wskaźników finansowych. 

Jak pokazują wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli poniżej, 

Lp. Nazwa wskaźnika i jego wzór Poziom 

wskaźnika 

typowy lub 

bezpieczny 

Kryterium 

prezentacji 

Rok  

2018 

Rok 

2017 

Rok  

2016 

1. Złota reguła bilansowa 

 

(kapitały własne+ rezerwy długoterm.) 

        aktywa trwałe 

 

 

100-150 

         

% 

 

83,25 

 

34,90 

 

-2,24 

2. Złota reguła finansowania 

 

Kapitały własne x 100 

        Kapitał obcy 

 

Powyżej 100 

 

% 

 

462 

 

52 

 

-2,1 

3. Szybkość obrotu zapasów 

 

        Średni stan zapasów x 365 dni   

Przychody ze sprzed.prod.,tow. i mater. 

 

malejący 

 

dni 

 

- 

 

- 

 

45 

4. Spływ należności      
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Średni stan należn. dost. i usł.x 365 dni 

Przychody ze sprzed.prod.tow. i mater. 

malejący dni 5 29 75 

 

Wskaźniki rentowności 

1. Rentowność majątku 

wynik finansowy netto x 100 

        aktywa ogółem 

 

5-8 

 

% 

 

43,28 

 

35,52 

 

- 

2. Rentowność  sprzedaży 

wynik finansowy netto x 100 

      przychody ogółem 

 

3-8 

 

% 

 

73,38 

 

70,13 

 

- 

3. Rentowność kapitału własnego 

 

wynik finansowy x 100 

  kapitały własne 

 

15-25 

 

 

% 

 

52,64 

 

104,49 

 

 

- 

Wskaźniki płynności finansowej 

1. Wskaźnik płynności bieżącej I 

 

aktywa obr.- należn. z tyt.dost.i usł.12 m-cy. 

zob.krótkoterm.- zob.krótkoterm.12 m-cy 

 

1,2-2,0 

 

 

krotność 

 

0,27 

 

0,05 

 

0,24 

2. Wskaźnik płynności szybkiej II 

 

aktywa obr.-zapas.-k.term.RMK czynne-należ. z 

tyt.dost.i usł.12 m-cy 

zob.krótkoterm.- zob.z tyt.dost.i usł.12 m-cy 

 

 

1,0 

 

 

krotność 

 

 

 

0,29 

 

 

0,04 

 

 

0,14 

3. Wskaźnik płynności natychmiastowej 

 

                inwestycje krótkoterminowe     

zob.k.term.- zob.z tyt.dost.i usł. 12 m-cy 

 

* w zobowiązaniach 

krótkoterm.uwzględn.rezerwy krótkoterminowe 

 

0,1-0,2 

 

 

 

krotność 

 

0,13 

 

0,03 

 

0,08 

 

Wynik finansowy netto spółki za rok 2018 zamknął się zyskiem  na poziomie blisko 103 mln. zł 

co powoduje, że wskaźniki rentowności w stosunku do lat poprzednich  się powiększyły. Tak 

znaczący zysk netto okresu sprawozdawczego spowodował także  wzrost kapitału własnego co 

wpłynęło na wskaźniki określające relację kapitałów długoterminowych do wartości aktywów 

trwałych jak i zobowiązań. Wzrost kapitałów długoterminowych poprawił strukturę finansowania 

działalności gospodarczej. Wskaźniki określające szybkość rotacji majątku nie mają dla spółki 

już większego znaczenia spółka nie posiada zapasów, a całość należności ulokowana będzie w 

podmiotach zależnych. 

W dalszym ciągu duża różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami 

krótkoterminowymi powoduje, że wskaźniki określające płynność finansową nie osiągają 
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wartości optymalnych. Poziom wskaźników płynności finansowej wskazuje , że spółka ma 

trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań.  

W ocenie Zarządu  Spółki dalsze kontynuowanie działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy 

jest możliwe. Obecnie najważniejszym majątkiem spółki są posiadane przez nią akcje i udziały w 

innych podmiotach. Zorientowanie spółki na działalność typowo holdingową oraz znaczne 

ograniczenie kosztów funkcjonowania, jak również znacząca wartość aktywów finansowych oraz 

zawarte dotychczas porozumienia dotyczące spłaty zobowiązań, pozwalają zakładać że spółka 

jest wstanie poradzić sobie  zagrożeniami jakie niesie ze sobą niewypłacalność podmiotu, do 

którego wniesiono działalność produkcyjną.  

 

VIII. Sytuacja kadrowa. 

W roku 2018  Spółką kierował  Zarząd w składzie: 

 Mariusz Matusik - Prezes Zarządu do dnia 06 sierpnia 2018r. 

 Dariusz Stodolny- Prezes Zarządu od dnia 17 sierpnia 2018r. 

 

W roku 2018 przeciętne zatrudnienie w spółce wynosiło 2 osoby. 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 roku: 

Joanna Tobolska  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

Aneta Niedziela  - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Włodzimierz Starosta  - Z-ca Przewodniczącego Rady, 

Teresa Furmańczyk     - Członek Rady Nadzorczej, 

Wiesława Wałdowska- - Członek Rady Nadzorczej. 

Trzciałkowska 

 

Rada Nadzorcza została wybrana na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 

30 czerwca 2015 roku. 

 

Wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

         w tys. zł. 

Zarząd : 

1. Mariusz Matusik – Prezes Zarządu do dnia 06 sierpnia 2018r. 

- wynagrodzenie                                                                                                   

 

 

79 

2. Dariusz Stodolny – Prezes Zarządu od dnia 17 sierpnia 2018r.  

- wynagrodzenie 

 

- 

OGÓŁEM ZARZĄD 79 
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Rada Nadzorcza: 

1. Joanna Tobolska 

- wynagrodzenie  

2. Aneta Niedziela 

- wynagrodzenie  

3. Włodzimierz Starosta 

- wynagrodzenie  

4. Dariusz Stodolny 

- wynagrodzenie 

5. Elżbieta Szymańska 

- wynagrodzenie  

6. Teresa Furmańczyk 

7. Wiesława Wałdowska- Trzciałkowska 

OGÓŁEM RADA NADZORCZA 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

Akcje ZASTAL SA będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę wg. stanu 

na dzień 31.12.2018r.: 

Zarząd spółki: 

1. Dariusz Stodolny – Prezes Zarządu 

 

 

0 szt. akcji 

Rada Nadzorcza spółki: 

1. Joanna Tobolska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2. Aneta Niedziela – Sekretarz Rady Nadzorczej 

3. Włodzimierz Starosta – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

4. Wiesława Wałdowska- Trzciałkowska – Członek Rady Nadzorczej 

5. Teresa Furmańczyk – Członek Rady Nadzorczej 

 

0 szt. akcji 

0 szt. akcji 

0 szt. akcji 

0 szt. akcji 

0 szt. akcji 

 

Spółka nie  posiada umów zawartych  z osobami zasiadającymi w Zarządzie na dzień 31 grudnia 

2018 roku  przewidujących rekompensaty lub odszkodowania w przypadku ich rezygnacji bądź 

odwołania ze stanowiska. 

 W roku 2018 spółka nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających lub nadzoru. 

Skonsolidowane sprawozdanie Zastal SA za rok 2018 jak również sprawozdanie jednostkowe 

spółki dominującej Zastal SA  badała Firma Robert Meller z siedzibą w Złotkowie. Zgodnie z 

zawartą umową w dniu 24 stycznia 2018 r. za badanie sprawozdania jednostkowego i 

skonsolidowanego audytor otrzyma łącznie wynagrodzenie w kwocie 14.000,00 zł netto. 
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Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2017 badała  

spółka ECA Seredyński i Wspólnicy, której łączne wynagrodzenie wyniosło 24.500 zł. netto. 

Wynagrodzenie za przegląd sprawozdań finansowych spółki oraz Grupy Kapitałowej za półrocze 

2018 roku wyniosło 21 000,00 zł. netto. 

 

IX. Zdarzenia po dniu bilansowym. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2019r. , podjęło m.in. 

uchwałę o umorzeniu 13 szt. akcji IV emisji o wartości nominalnej 3 zł. każda oraz 47 szt. akcji 

VI emisji o wartości nominalnej każda. 

W związku z umorzeniem akcji nastąpiło obniżenie kapitału akcyjnego z 81.988.380,- zł. do 

kwoty 81.988.200,- zł. 

Jednocześnie Walne Zgromadzenie z dnia 11 stycznia 2019 roku, podjęło uchwałę o scaleniu 

wszystkich akcji Zastal SA poprzez połączenie każdych 10 akcji Zastal SA o dotychczasowej 

wartości nominalnej 3 zł. w jedną akcję o nowej wartości nominalnej wynoszącej obecnie 30 zł. 

Równocześnie uchwalono, że warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji 

nowych akcji zwykłych na okaziciela VI emisji o wartości nominalnej 30 zł. każda, w liczbie nie 

większej niż 617.007 szt. 

Po scaleniu liczba akcji Zastal SA wynosi 2.732.940 szt. o wartości nominalnej 30 zł. każda. 

 

Zielona Góra 30 kwietnia 2019 r. 

 

 

PREZES ZARZĄDU 
 

Dariusz Stodolny 
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