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         WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys.  EUR

półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 654 29 952 4 400 7 052

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 276 -1 360 -301 -320

 III. Zysk (strata) brutto -1 487 -8 645 -351 -2 035

 IV. Zysk (strata) netto -694 -9 997 -164 -2 354

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 678 1 504 160 354

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -269 -107 -63 -25

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -532 -1 426 -125 -336

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -123 -29 -29 -7

 IX. Aktywa, razem 64 187 167 512 14 716 39 634

 X. Zobowiązania długoterminowe 15 054 106 704 3 451 25 246

 XI. Zobowiązania krótkoterminowe 25 838 38 268 5 924 9 054

 XII. Kapitał własny 23 295 22 540 5 341 5 333

 XIII. Kapitał zakładowy 81 990 33 500 18 798 7 926

 XIV. Liczba akcj i (w szt.) 27 329 460 33 499 539 27 329 460 33 499 539

 XV. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) -0,30 -0,30 -0,07 -0,07

 XVI. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR) 0,85 0,67 0,19 0,16

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 6 711 22 1 580

 XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 -716 12 -169

 XIX. Zysk (strata) brutto 52 086 -12 267 12 286 -2 888

 XX. Zysk (strata) netto 42 780 -12 267 10 091 -2 888

 XXI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 445 -37 105 -9

 XXII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej 0 -55 0 -13
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 XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -541 132 -128 31

 XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -96 40 -23 9

 XXV. Aktywa, razem 160 155 71 006 36 719 16 800

 XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 694 85 033 5 662 20 119

 XXVII. Zobowiązania długoterminowe 118 68 025 27 16 095

 XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 859 16 181 1 802 3 828

 XXIX. Kapitał własny 135 461 -14 027 31 058 -3 319

 XXX. Kapitał zakładowy 81 988 33 500 18 798 7 926

 XXXI. Liczba akcj i (w szt.) 27 329 460 33 499 539 33 499 539 33 499 539

 XXXII. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 1,57 -0,37 0,37 -0,09

 XXXIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR) 4,96 -0,12 1,14 -0,03

Pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku 
przeliczono wg kursu z dn. 30 czerwca 2018 roku czyli 4,3616 zł.
Pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z calkowitych dochodów za okres 6 miesięcy zakończony 30 
czerwca 2018 przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów euro, czyli 4,2395 zł.

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

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

Raport powinien zostać  przekazany Komisji  Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publ icznej wiadomości za 
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Raport bieglego - spr jednostkowe-2018.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego 
śródrocznego sprawozdania finansowego spółki Zastal SA

Raport bieglego - spr skonsolidowane-2018.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal

Oswiadczenia Zarzadu - PSr 2018.pdf
Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelnośc i  sporządzenia sprawozdań 
finansowych oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych

Sprawozdanie jednostkowe-2018.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zastal SA

Sprawozdanie skonsolidowane-2018.pdf
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej Zastal

Sprawozdanie z dzialalnosci-2018.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zastal

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

2018-10-01 Dariusz Stodolny Prezes Zarządu Dariusz Stodolny

2018-10-01 Robert Truszkowski Z-ca Głównego Księgowego Robert Truszkowski
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ZASTAL SA 
 
 
 
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdań finansowych za półrocze roku 2018 
 

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

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

PREZES ZARZĄDU 

 
Dariusz Stodolny 

 
 
 
 
Zielona Góra, 1 października 2018 r. 



O Ś W I A D C Z E N I E  
o kompletności, rzetelności i prawidłowości 

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. 

 
 

Jako Zarząd Zastal Spółka Akcyjna wydajemy niniejsze oświadczenie w związku z przeprowadzanym 
przeglądem skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 
czerwca 2018 r., w celu sformułowania wniosku, czy cokolwiek zwróciło Państwa uwagę, co kazałoby 
sądzić, że śródroczne informacje finansowe nie zostały, we wszystkich istotnych aspektach, 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Uznajemy naszą odpowiedzialność za sporządzenie i przedstawienie śródrocznych informacji 
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że: 

1. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z 
wymogami: 

- Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), 
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), 

- obowiązującymi przepisami prawa.  

2. w Jednostce przestrzegane były przepisy prawa i warunki zawartych umów, istotnych z punktu 
widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji; 

3. udostępniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu księgi rachunkowe i stanowiącą 
ich podstawę dokumentację, potwierdzającą stan zapisów księgowych oraz wszystkie protokoły 
z posiedzeń udziałowców i zarządu, które odbyły się w okresie objętym przeglądem i do dnia 
wydania raportu z przeglądu; 

4. nie nastąpiły żadne istotne transakcje, które nie zostałyby poprawnie ujęte w ewidencji 
księgowej, na podstawie której sporządzono śródroczne informacje finansowe; 

5. nic nam nie wiadomo o faktycznych lub możliwych przypadkach naruszenia przepisów prawa 
i regulacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na śródroczne informacje finansowe, gdyby miały 
miejsce;  

6. potwierdzamy odpowiedzialność za zaprojektowanie i wdrożenie kontroli wewnętrznej mającej 
zapobiegać i wykrywać nadużycia i błędy; 

7. ujawniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu wszystkie znaczące fakty dotyczące 
wszelkich znanych lub domniemanych nadużyć, które mogły wpłynąć na jednostkę; 

8. ujawniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu rezultaty naszej oceny ryzyka, że 
śródroczne informacje finansowe mogą być istotnie zniekształcone na skutek nadużycia; 

9. uważamy, że skutki nieskorygowanych zniekształceń podsumowane w załączonym zestawieniu, 
zarówno pojedynczo jak i łącznie, są nieistotne dla śródrocznych informacji finansowych jako 
całości; 

10.  potwierdzamy kompletność przedstawionych informacji dotyczących rozpoznania podmiotów 
powiązanych;  

11. poniższe kwestie zostały właściwie zaksięgowane i, tam gdzie ma to zastosowanie, odpowiednio 
ujawnione w śródrocznych informacjach finansowych: 

 transakcje z podmiotami powiązanym, w tym sprzedaż, zakupy, pożyczki, transfery, umowy 
leasingowe i gwarancje, należności lub zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, 

 gwarancje, pisemne lub ustne, stanowiące zobowiązania warunkowe jednostki oraz 

 umowy i opcje odkupienia uprzednio sprzedanych aktywów; 

12. przedstawienie i ujawnienie wycen wartości godziwej aktywów i zobowiązań są zgodne z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przyjęte założenia 
odzwierciedlają nasze intencje i zdolność do przeprowadzenia specyficznych działań w imieniu 
jednostki i są odpowiednie do wyceny i ujawnienia; 

13. nie mamy planów ani zamierzeń mogących istotnie wpłynąć na przyjętą wartość lub klasyfikację 
aktywów i zobowiązań odzwierciedloną w śródrocznych informacjach finansowych; 

14. nie mamy żadnych planów zaniechania produkcji jakichkolwiek dóbr, ani innych planów lub 
zamierzeń, które mogłyby prowadzić do powstania nadmiernych lub przeterminowanych 
zapasów. Zapasy zostały wykazane w kwotach nie wyższych niż cena ich sprzedaży netto; 



15. jednostka ma nieograniczone prawo do wszystkich aktywów, a na aktywach jednostki nie są 
ustanowione żadne zastawy ani obciążenia; 

16. ujęliśmy lub ujawniliśmy odpowiednio wszystkie zobowiązania zarówno faktyczne jak 
i warunkowe;  

17. Spółka nie posiada na dzień bilansowy otwartych instrumentów finansowych, w szczególności: 
kontraktów futures, forward, kontraktów opcyjnych, kontraktów swap; niewykazanych 
i nieujawnionych w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym; 

18. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.  

Sytuacja finansowa spółki podlega pewnej niepewności związanej ze zorganizowaną częścią 
przedsiębiorstwa przeniesioną do spółki zależnej, niepewność ta dotyczy przeterminowanych 
zobowiązań publiczno-prawnych, które w przypadku braku możliwości regulowania 
wspomnianych zobowiązań przez podmiot, który je otrzymał w zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, zobowiązania te staną się zobowiązaniami Zastal SA. 

 

19. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres pierwszego półrocza 2018 roku zostało 
sporządzone z zastosowaniem zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości standardów do stosowania po 01 stycznia 2018r. tj. MSSF 9 i MSSF 15. 

 
Według naszej najlepszej wiedzy i przekonania po dniu bilansowym ani do dnia niniejszego 
oświadczenia nie nastąpiły żadne zdarzenia, które wymagałyby korekty lub ujawnienia w powyżej 
wymienionych śródrocznych informacjach finansowych. 

 

 

 
 

PRZEZES ZARZĄDU 
  
 
                      Dariusz Stodolny 
 
 
 

...................................................... 
podpisy Członków Zarządu 

 
 
Zielona Góra,dnia 01 października 2018r. 
 



O Ś W I A D C Z E N I E  
o kompletności, rzetelności i prawidłowości 

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. 

 
 

Jako Zarząd (nazwa jednostki dominującej) Zastal Spółka Akcyjna wydajemy niniejsze oświadczenie 
w związku z przeprowadzanym przeglądem skróconego śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r., w celu sformułowania 
wniosku, czy cokolwiek zwróciło Państwa uwagę, co kazałoby sądzić, że śródroczne informacje 
finansowe nie zostały, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Uznajemy naszą odpowiedzialność za sporządzenie i przedstawienie śródrocznych informacji 
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że: 

1. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, 
zgodnie z wymogami: 

- Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), 
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), 

- obowiązującymi przepisami prawa.  

2. w Jednostce przestrzegane były przepisy prawa i warunki zawartych umów, istotnych z punktu 
widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji; 

3. udostępniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu dokumentację konsolidacyjną, 
księgi rachunkowe i stanowiącą ich podstawę dokumentację, potwierdzającą stan zapisów 
księgowych oraz wszystkie protokoły z posiedzeń udziałowców i zarządu, które odbyły się w 
okresie objętym przeglądem i do dnia wydania raportu z przeglądu; 

4. nie nastąpiły żadne istotne transakcje, które nie zostałyby poprawnie ujęte w ewidencji 
księgowej, na podstawie której sporządzono śródroczne informacje finansowe; 

5. nic nam nie wiadomo o faktycznych lub możliwych przypadkach naruszenia przepisów prawa 
i regulacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na śródroczne informacje finansowe, gdyby miały 
miejsce;  

6. potwierdzamy odpowiedzialność za zaprojektowanie i wdrożenie kontroli wewnętrznej mającej 
zapobiegać i wykrywać nadużycia i błędy; 

7. ujawniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu wszystkie znaczące fakty dotyczące 
wszelkich znanych lub domniemanych nadużyć, które mogły wpłynąć na jednostkę; 

8. ujawniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu rezultaty naszej oceny ryzyka, że 
śródroczne informacje finansowe mogą być istotnie zniekształcone na skutek nadużycia; 

9. uważamy, że skutki nieskorygowanych zniekształceń podsumowane w załączonym zestawieniu, 
zarówno pojedynczo jak i łącznie, są nieistotne dla śródrocznych informacji finansowych jako 
całości; 

10.  potwierdzamy kompletność przedstawionych informacji dotyczących rozpoznania podmiotów 
powiązanych;  

11. poniższe kwestie zostały właściwie zaksięgowane i, tam gdzie ma to zastosowanie, odpowiednio 
ujawnione w śródrocznych informacjach finansowych: 

 transakcje z podmiotami powiązanym, w tym sprzedaż, zakupy, pożyczki, transfery, umowy 
leasingowe i gwarancje, należności lub zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, 

 gwarancje, pisemne lub ustne, stanowiące zobowiązania warunkowe jednostki oraz 

 umowy i opcje odkupienia uprzednio sprzedanych aktywów; 

12. przedstawienie i ujawnienie wycen wartości godziwej aktywów i zobowiązań są zgodne z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przyjęte założenia 
odzwierciedlają nasze intencje i zdolność do przeprowadzenia specyficznych działań w imieniu 
jednostki i są odpowiednie do wyceny i ujawnienia; 

13. nie mamy planów ani zamierzeń mogących istotnie wpłynąć na przyjętą wartość lub klasyfikację 
aktywów i zobowiązań odzwierciedloną w śródrocznych informacjach finansowych; 



14. nie mamy żadnych planów zaniechania produkcji jakichkolwiek dóbr, ani innych planów lub 
zamierzeń, które mogłyby prowadzić do powstania nadmiernych lub przeterminowanych 
zapasów. Zapasy zostały wykazane w kwotach nie wyższych niż cena ich sprzedaży netto; 

15. Grupa kapitałowa ma nieograniczone prawo do wszystkich aktywów, a na aktywach nie są 
ustanowione żadne zastawy ani obciążenia; 

16. ujęliśmy lub ujawniliśmy odpowiednio wszystkie zobowiązania zarówno faktyczne jak 
i warunkowe;  

17. Grupa kapitałowa nie posiada na dzień bilansowy otwartych instrumentów finansowych, w 
szczególności: kontraktów futures, forward, kontraktów opcyjnych, kontraktów 
swap; niewykazanych i nieujawnionych w skróconym śródrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym; 

18. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.  

19. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres pierwszego półrocza 
2018 roku zostało sporządzone z zastosowaniem zatwierdzonych przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości standardów do stosowania po 01 stycznia 
2018r. tj. MSSF 9 i MSSF 15. 

 
Według naszej najlepszej wiedzy i przekonania po dniu bilansowym ani do dnia niniejszego 
oświadczenia nie nastąpiły żadne zdarzenia, które wymagałyby korekty lub ujawnienia w powyżej 
wymienionych śródrocznych informacjach finansowych. 

 

 

 
PRZEZES ZARZĄDU 

  
 
                     Dariusz Stodolny 
 
 
 

...................................................... 
podpisy Członków Zarządu 

 
 
Zielona Góra,dnia 01 października 2018r. 
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Morison Finansista Audit sp. z o.o.

Morison Finansista grupa spółek doradczych

RAPORT NIEZALEŻ
ŚRÓDROCZNEGO 

OD 1 STYCZNIA 

dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd

ZASTAL S.A., z siedzibą w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a

- śródroczne skrócone 

na dzień 30 czerwca 2018

i pasywów zamyka się

- śródroczne skrócone 

od 1 stycznia do 30 czerwca

wykazujące zysk oraz

- śródroczne skrócone 

od 1 stycznia do 30 czerwca

zwiększenie kapitału własnego o kwot

- śródroczne skrócone 

od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

stanu środków pienięż

- wybrane informacje dodatkowe i obja

 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny z

sprawozdania finansowego zgodnie 

34 „Śródroczna sprawozdawczo

Europejskiej.  

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat 

finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przegl

_______________________________________________________________________________________

: sekretariat@morison.pl 
www.morison.pl 

d Rejonowy w Poznaniu 
ń Nowe Miasto i Wilda 

VIII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000101208 
REGON 630540941 
NIP 778-01-48-896 
kapitał  zakładowy  
468.000,00 zł 

 

wyprzedzając oczekiwania

Morison Finansista Audit sp. z o.o. 

grupa spółek doradczych 

 
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGL
RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OBEJMUJĄCEGO OKRES  
1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU

 

la Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL

ąd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego

Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a, na które składa

skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone 

2018  roku, które po stronie aktywów  

i pasywów zamyka się sumą  160 155

 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 

1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku 

oraz dochody całkowite w wysokości  42 780

skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres

1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wykazujące 

kapitału własnego o kwotę  91 268

skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres

1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zmniejszenie 

rodków pieniężnych na kwotę 

wybrane informacje dodatkowe i objaśniające. 

jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowo

ródroczna sprawozdawczość finansowa”, ogłoszonego w formie rozporz

odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego sprawozdania 

finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  
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wyprzedzając oczekiwania 

NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGL ĄDU  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ROKU 

ZASTAL  S.A.  

sprawozdania finansowego Spółki 

na które składają się: 

e  

160 155 tys. zł  

  

42 780 tys. zł  

okres 

91 268 tys. zł 

okres 

96 tys. zł  

śródrocznego skróconego 

dzynarodowego Standardu Rachunkowości 

ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji 

śródrocznego sprawozdania 
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Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej

Międzynarodowego Standardu Usług Przegl

finansowych przeprowadzony przez niezale

nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapyta

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i ksi

innych procedur przeglądu.  

Przegląd ma istotnie węższy zakres ni

Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi

2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

przegląd nie wystarcza do uzyskania pewno

zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W zwi

badania na temat tego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Uzasadnienie wniosku z zastrze

Spółka posiada akcje w spółkach zale

te zostały wycenione w warto

finansowy. Akcje tych są częś

ustalona jako iloczyn wszystkich posiadanych akcji oraz kurs notowa

notowanych na dzień 30 cz

„posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, które nie s

notowane na aktywnym rynku wyceniane s

trwałej utraty ich wartości a odpis zalicza si

długoterminowych aktywów finansowych notowane na 

godziwej ustalonej jako iloczyn ceny z ostatniego dnia notowa

Naszym zdaniem zgodnie z MSR 27 akcje te powinny zosta

tym Standardem do każdej kategorii 

księgowe. Ponadto zgodnie z MSSF 9 nie ma on zas

MSSF 10 podlegają konsolidacji, a tak

opisane w MSR 27 oraz MSSF 10, 

i zakwalifikować objęte akcje jako wyceniane w warto

Skutki wyceny akcji spowodowały zawy

tym wyniku finansowego z okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. o kwot

wpłynęło również na zawyżenie 

podatku odroczonego za okres obj

 

rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego  
Zastal S.A. za okres 01.01. - 30.06.2018 r. 

____________________________________________________________________________
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zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej

dzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 (IAASB) „Przegląd śródrocznych informacji 

finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednos

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku

d sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób 

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz 

ęższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 

Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyj

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 

d nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby 

zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyra

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem  

Spółka posiada akcje w spółkach zależnych, które podlegają konsolidacji zgodnie z MSSF 10. Akcje 

zostały wycenione w wartości godziwej, a skutki tej wyceny odniesione zostały na wynik 

ą częściowo notowane na rynku New Connect. Warto

iloczyn wszystkich posiadanych akcji oraz kurs notowań na rynku New Connect 

ń 30 czerwca 2018 r. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowo

posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, które nie s

rynku wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu

ści a odpis zalicza się do kosztów finansowych. Akcje zaliczone do 

długoterminowych aktywów finansowych notowane na aktywnym rynku wyceniane s

godziwej ustalonej jako iloczyn ceny z ostatniego dnia notowań i ilości posiadanych akcji

Naszym zdaniem zgodnie z MSR 27 akcje te powinny zostać wycenione w cenie nabycia. Zgodnie z 

żdej kategorii inwestycji jednostka powinna stosować

zgodnie z MSSF 9 nie ma on zastosowania do wyceny udziałów, które zgodnie z 

 konsolidacji, a także nie znajdują tu, naszym zdaniem, 

opisane w MSR 27 oraz MSSF 10, zgodnie z którymi można zastosować wycenę

cje jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

spowodowały zawyżenie wartości kapitału własnego o kwot

wyniku finansowego z okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. o kwotę

żenie rezerwy na podatek odroczony o kwotę 16 

okres objętego przeglądem o kwotę 9 865 tys. zł.  

____________________________________________________________________________ 
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zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej, 2410 w brzmieniu 

ąd śródrocznych informacji 

nego biegłego rewidenta jednostki” przyjętym uchwałą 

roku. 

ń przede wszystkim do osób 

ocedur analitycznych oraz 

 badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 

dzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 

 roku. Na skutek tego 

e wszystkie istotne kwestie, które zostałyby 

zku z tym nie wyrażamy opinii z 

 

 konsolidacji zgodnie z MSSF 10. Akcje 

kutki tej wyceny odniesione zostały na wynik 

ciowo notowane na rynku New Connect. Wartość godziwa została 

ń na rynku New Connect akcji 

ą rachunkowości Spółki, 

posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, które nie są 

 według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 

 do kosztów finansowych. Akcje zaliczone do 

rynku wyceniane są w wartości 

posiadanych akcji”. 

 wycenione w cenie nabycia. Zgodnie z 

ować to samo podejście 

tosowania do wyceny udziałów, które zgodnie z 

tu, naszym zdaniem, zastosowania wyjątki 

ć wycenę zgodnie z MSSF 9 

ci godziwej przez wynik finansowy.  

ci kapitału własnego o kwotę 86 484 tys. zł, w 

wyniku finansowego z okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. o kwotę 51 919 zł. Powyższe 

432 tys. zł i wysokość 
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Wniosek z zastrzeżeniem  

Z wyjątkiem skutków kwestii opisanej w akapicie Uzasa

podstawie przeprowadzonego przegl

nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporz

we wszystkich istotnych aspekta

Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczo

Komisji Europejskiej.  

 

Kluczowy biegły rewident 

 

Robert Bł ędowski 
nr w rejestrze 10270 

działający w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o. o. w Poznaniu, ul. Główna 6

spółki wpisanej na list ę firm audytorskich pod numerem 255

 

Poznań, dnia 1 października 2018

rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego  
Zastal S.A. za okres 01.01. - 30.06.2018 r. 

____________________________________________________________________________
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tkiem skutków kwestii opisanej w akapicie Uzasadnienie wniosku z zastrze

podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby 

śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporz

we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu 

ródroczna sprawozdawczość finansowa”, ogłoszonego w formie rozporz

cy w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o. o. w Poznaniu, ul. Główna 6

ę firm audytorskich pod numerem 255 . 

2018 roku. 

____________________________________________________________________________ 
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dnienie wniosku z zastrzeżeniem, na 

e nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby 

ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, 

ędzynarodowego Standardu 

ogłoszonego w formie rozporządzeń 

Prezes Zarz ądu 

 

Lidia Skudławska  

 
 

cy w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o. o. w Poznaniu, ul. Główna 6 , 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ 
ZASTAL SA NA DZIEŃ 30.06.2018 R. 

 
 
 

     

   w tys. zł  

 Noty 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 

I. Aktywa trwałe  156 115 126 157 64 343 

1. Wartości niematerialne i prawne  1 1 93 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 10 10 2 082 

3. Należności długoterminowe  - - - 

3.1. Od jednostek powiązanych  - - - 

3.2. Od pozostałych jednostek  - - - 

4. Inwestycje długoterminowe  154 516 125 161 61 869 

4.1. Nieruchomości  - - - 

4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 2 
a,b 

154 516 125 161 61 869 

a) w jednostkach powiązanych  154 321 118 566 55 274 

b) w pozostałych jednostkach  195 6 595 6 595 

5. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 1 588 985 299 

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 3 a 1 588 985 299 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 b - - - 

II. Aktywa obrotowe  4 040 3 401 6 663 

1. Zapasy  - - 1 781 

2. Należności krótkoterminowe  2 057 1 260 1 839 

2.1. Od jednostek powiązanych  1 743 1 070 100 

2.2. Od pozostałych jednostek  314 190 1 739 

3. Inwestycje krótkoterminowe  1 474 1 663 1 507 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 c 1 474 1 663 1 507 

4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

3 c 509 478 1 536 

A k t y w a   r a z e m  160 155 129 558 71 006 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
ZASTAL SA NA DZIEŃ 30.06.2018 R. 

 
 
 

     

   w tys. zł  

 Not
y 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 

I. Kapitał własny  135 461 44 193 -14 027 

1. Kapitał zakładowy 5 81 988 33 500 33 500 

2. Kapitał zapasowy  67 138 67 138 67 138 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny  0 0 0 

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

5. Zysk (strata) netto  42 780 45 953 -12 267 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  24 694 85 365 85 033 

1. Rezerwy na zobowiązania  16 594 6 685 492 

1.1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 6 a 16 515 6 605 299 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

 79 80 141 

a) długoterminowa 6 b 4 4 51 

b) krótkoterminowa 6 c 75 76 90 

1.3. Pozostałe rezerwy 6 d - - 52 

a) długoterminowe  - - - 

b) krótkoterminowe  - - 52 

2. Zobowiązania długoterminowe 7 118 251 68 025 

2.1. Wobec pozostałych jednostek  118 251 68 025 

3. Zobowiązania krótkoterminowe  7 859 78 306 16 181 

3.1. Wobec jednostek powiązanych  3 332 6 593 11 051 

3.2. Wobec pozostałych jednostek  4 527 71 713 5 130 

4. Rozliczenia międzyokresowe  123 123 335 

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 123 123 335 

a) długoterminowe  - - - 

b) krótkoterminowe  123 123 335 

P a s y w a   r a z e m  160 155 129 558 71 006 

 

Wartość księgowa  135 461 44 193 -14 027 

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

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  4,96 1,32 -0,42 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZASTAL SA 
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 R. 

 
WYBRANE POZYCJE Od 01.01.2018r.             

do 30.06.2018r. 
Od 01.01.2017r.              
do 30.06.2017r. 

Działalność kontynuowana   
Przychody ze sprzedaży 95 6 711 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 19 6 866 
Zysk / Strata brutto ze sprzedaży 76 -155 
Pozostałe przychody operacyjne 568 266 
Koszty sprzedaży - - 
Koszty ogólnego zarządu 344 668 
Pozostałe koszty operacyjne 248 159 
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej 52 -716 
Przychody finansowe 52 746 3 265 
Koszty finansowe 712 14 816 
Zysk / Strata przed opodatkowaniem 52 086 -12 267 
Podatek dochodowy 9 306 - 
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej 42 780 -12 267 
Działalność zaniechana  
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 

- - 

Zysk / Strata netto 42 780 -12 267 
Inne całkowite dochody 

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
Aktualizacja wyceny  - 

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
- - - 
Inne całkowite dochody netto - - 
Całkowite dochody ogółem 42 780 -12 267 
Zysk / Strata netto przypadająca :   
Akcjonariuszom jednostki dominującej 42 780 -12 267 
Udziałowcom mniejszościowym - - 
Całkowity dochód/Strata netto przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej 42 780 -12 267 
Udziałowcom mniejszościowym - - 
Zysk/Strata na jedną akcję (w zł./na jedną akcję) 1,57 -0,37 
Z działalności kontynuowanej:   
Zwykły  1,57 -0,37 
rozwodniony 1,28 -0,12 
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZASTAL SA ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R. 
         w tys. zł. 

  
Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

Kapitał rezerwowy 
z przeszacowania 
rzeczowych 
aktywów trwałych 

Kapitał rezerwowy 
z przeszacowania 
inwestycji 

Kapitał rezerwowy 
wkład 
komplementariusza 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem 

                    
          
Stan na 01 stycznia 2017r. 33 500 - 0 - - -35 260 -1 760 - -1 760 
Strata netto za okres sprawozdawczy           -12 267 -12 267   -12 267 

Pozostałe całkowite dochody za okres 
sprawozdawczy          - -   - 
Stan na 30 czerwca 2017r. 33 500 - 0 - - -47 527 -14 027 -  -14 027 
          
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  - - -35 260 -1 760  - -1 760 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy -  -  -  -  -  42 780 42 780 - 42 780 

Podwyższenie kapitału- akcje VI emisji 48 488 - - - - - 48 488 - 48 488 
Pozostałe całkowite dochody za okres 
sprawozdawczy -           - - - - 
Stan na 30 czerwca 2018r. 81 988 - 0 - - 53 473 135 461 - 135 461 
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SRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

  w tys. zł. 

 30.06.2018 30.06.2017 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 52 086 -12 267 

II. Korekty razem -51 641 12 230 

1. Amortyzacja 1 184 

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

3. Zysk (Strata) na inwestycjach -29 383 11 774 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 36 24 

5. Zmiana stanu rezerw - 18 

6. Zmiana stanu zapasów - -1 060 

7. Zmiana stanu należności -615 -33 

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

-21 649 1267 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -31 56 

10. Inne korekty -  

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

445 -37 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - 

2. Inne wpływy inwestycyjne - 2 

3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  - 

4. Wpływy z tytułu odsetek od pożyczek - - 

5. Nabycie środków trwałych  - -7 

6. Nabycie aktywów finansowych - - 

7. Inne wydatki (udzielone pożyczki) - -50 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  - -55 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

1. Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

2. Wpływy z tytułu otrzymanych pożyczek 22 670 

3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  -531 -175 

4. Odsetki zapłacone -32 -13 

5. Spłata pożyczek - -350 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -541 132 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A +/- B +/- C) -96 40 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -96 40 

F. Środki pieniężne na początek okresu 96 15 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 55 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SRÓDROCZNEGO 
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 
 

 
 

I.  Informacje ogólne 
  

1. ZASTAL S.A.  Zielona Góra ul. Sulechowska 4a . 

2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to produkcja wyrobów metalowych. 
3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze  

ul. Kożuchowska 8 ,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS-67681. 
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku, a porównywalne dane 

finansowe od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku oraz na dzień 31.12.2017 roku. 
5. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa  

12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. 

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

7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.  
 

Spółka okres sprawozdawczy zamknęła zyskiem  netto na poziomie 42.780 tys. zł. Zysk na działalności 
operacyjnej wyniósł 52 tys. zł. Spółka wykazuje w długoterminowych aktywach finansowych aktywa o wartości 
łącznej 154.516 tys.  zł, na które składają się udziały i akcje w jednostkach powiązanych na kwotę 154.321 tys. zł. 
oraz nabyte obligacje i udziały jednostek trzecich. Zgodnie z informacja przedstawioną w nocie 2a,  ze względu 
na brak informacji dotyczących  wyników finansowych podmiotów, które wyemitowały obligacje nie 
przeprowadzono testów na utratę wartości tych aktywów. Na wartość udziałów jednostek zależnych wpływ ma 
sytuacja poszczególnych Spółek ale także sytuacja w Zastal SA i całej grupie kapitałowej Zastal. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe w pierwszym półroczu spadły o kwotę 70.447 tys. zł., głównie za sprawą środków 
z VI emisji akcji oraz sprzedaży udziałów. W spółce występują także przeterminowane zobowiązania publiczno-
prawne.  
 
Spółka wnosząc zorganizowaną część przedsiębiorstwa w IV kwartale 2017roku obejmującą działalność 
produkcyjną praktycznie zaprzestała działalności operacyjnej. W pierwszym półroczy 2018 roku spółka  
uzyskiwała przychody z działalności holdingowej, będąc spółką dominującą w Grupie. Tym samym wpływ na 
bieżące przychody spółki będzie miała sytuacja finansowa spółek zależnych. 
Zastal SA jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Zastal obecnie skupia się 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 stara się pozyskać nowych 
klientów i rynki zbytu dla wszystkich spółek z portfela. 
Znaczące zmniejszenie zobowiązań jakie dokonane zostało w pierwszym półroczu w głównej mierze poprzez 
konwersję zadłużenia na kapitał zakładowy – pozwalają również na zmianę postrzegania spółki przez instytucje 
finansowe. Zdaniem Zarządu Spółki prowadzone rozmowy dotycząc restrukturyzacji pozostałego zadłużenia, 
zarówno jednostki dominującej jak i spółek zależnych, również powinny wpłynąć na poprawę bieżącej płynności 
finansowej oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania.  
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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. Monitorowane działań spółek zależnych 
pozwala w pewnym stopniu ograniczyć takie ryzyko, poprzez wypracowanie mechanizmów odpowiednio 
szybkiego reagowania i wymuszania podjęcia odpowiednich działań. Emitent przewiduje możliwość zmiany 
struktury finansowania prowadzonej działalności z uwzględnieniem posiadanego majątku finansowego. 
 
Należy również wskazać, że Spółka w okresie sprawozdawczym posiadała majątek w postaci udziałów i akcji o 
łącznej wartości bilansowej sięgającej kwoty 154.516 tys. zł., Aktywa finansowe notowane na aktywnych rynkach  
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. 
 
Przeszacowanie aktywów notowanych na rynkach giełdowych  jednostek powiązanych wyniosło na koniec 
pierwszego półrocza 52.124 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 na kwotę 134 
tys. zł., są to obligacje pięcioletnie nieoprocentowane, zerokuponowe. 
 
Należy zauważyć, że w pierwszym półroczu 2018 roku dzięki wypracowanemu wynikowi finansowemu netto na 
poziomie 42.780 tys. zł nastąpił dalszy wzrost kapitałów własnych.  
Zarząd Spółki wskazywał i nadal wskazuje na występowanie dużego ryzyka wahania wyniku finansowego netto 
za poszczególne okresy sprawozdawcze. Jest to związane z rodzajem prowadzonej działalności oraz przyjętymi 
zasadami wyceny posiadanych aktywów. Okresy koniunktury gospodarczej a jednocześnie rynków kapitałowych 
będą odznaczały się znaczącymi wzrostami posiadanego majątku, a okresy dekoniunktury znacznymi ich 
spadkami. Dlatego zdaniem Zarządu celowe wydaje się bieżące analizowanie wyników finansowych podmiotów 
zależnych oraz ich notowań.  
 
Sytuacja finansowa  spółki podlega również pewnej niepewnością związanej ze zorganizowaną częścią  
przedsiębiorstwa przeniesioną do spółki zależnej, niepewność ta dotyczy przeterminowanych zobowiązań 
publiczono-prawnych w kwocie 2.244 tys. zł. W przypadku braku możliwości regulowania wspomnianych 
zobowiązań przez podmiot, który otrzymał je w zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zobowiązania te staną 
się zobowiązaniami Zastal SA. 

Powyższe powoduje, że na dzień publikacji Zarząd sporządził sprawozdanie finansowe przy założeniu  
kontynuacji działalności przez spółkę. 

8. Pozostałe informacje ogólne zawarto w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Zastal SA na dzień 30 czerwca 2018 roku. 

9. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6-ciu miesięcy zakończony 30 
czerwca 2018 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 01.10.2017 roku. 

10. Spółka sporządziła również skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018 
roku, które zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 01.10.2017 roku. 

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

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

1. . Skrócony jednostkowy raport finansowy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. został 
sporządzony zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w kształcie zatwierdzonym 
przez Unię Europejską i dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Zastal S.A. 
powinien być czytany wraz z ostatnim raportem rocznym. Sprawozdanie finansowe niniejszego raportu 
półrocznego zostało sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości i kalkulacji 
wycen dla okresu bieżącego i porównywalnego oraz zasad stosowanych w rocznych sprawozdaniach 
finansowych (skonsolidowanym i jednostkowym) sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r 

2. Spółka nie dokonywała zmian zasad księgowości stosowanych w okresie sprawozdawczym od 
01.01.2018 do 30.06.2018 roku 

3. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (PLN), a 
wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podawane są w tysiącach PLN. 

 

Nowe standardy i interpretacje 

           Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdziła do stosowania po dniu 1 stycznia 
2018r. nowe standardy: 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, który zastąpił MSR 39 „Instrumenty finansowe; ujmowanie i wycena”. 

          MSSF 15 „Przychody z umów z klientami „ oraz Zminany do MSSF 15 wyjaśniające niektóre wymagania   
            standardu, które zastąpiły standardy  MSR 11 i 18 oraz interpretację KIMSF 13,15 i 18 oraz SKI 31 
  
            Wpływ zastosowania powyższych  standardów na politykę rachunkowości Spółki. 
MSSF 9            
 W ramach analizy wpływu MSSF 9 na sprawozdanie finansowe dokonano oceny modelu biznesowego i  
 charakterystyki przepływów pieniężnych posiadanych aktywów finansowych. 
 
             Model biznesowy spółki ustalony został na poziomie odzwierciedlającym sposób, w jaki Zarząd spółki 
zarządza łącznie poszczególnymi grupami aktywów finansowych , aby zrealizować określony cel biznesowy, czyli 
zwiększenie wartości jednostki. Z uwagi na fakt, iż pojedyncza jednostka może mieć jednak więcej niż jeden 
model biznesowy w zakresie zarządzania instrumentami finansowymi Zarząd przyjął dwa zasadnicze modele ( 
kierunki działania): 
 
1.model biznesowy, którego cel jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów finansowych, 
2.model, w którym jednostka zarządza aktywami finansowymi w celu realizowania przepływów pieniężnych 
poprzez sprzedaż aktywów. 
 
Model biznesowy, którego cel jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów finansowych został przyjęty w odniesieniu do aktywów 
finansowych ( udziałów i akcji), znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Zastal SA, które nie są  notowane  na 
aktywnych rynkach. 
W odniesieniu do aktywów finansowych ( akcji) znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Zastal SA, które 
notowane są na aktywnych rynkach finansowych przyjęto model, w którym jednostka zarządza aktywami 
finansowymi w celu realizowania przepływów pieniężnych poprzez sprzedaż aktywów. 
 
Zdaniem Zarządu przyjęcie takiego rozwiązania jest najbardziej adekwatne do rodzaju i zakresu prowadzonej 
działalności i posiadanych aktywów finansowych. 
 
Zgodnie z przyjętymi modelami biznesowymi będące w portfelu inwestycyjnym aktywa finansowe zostają 
wycenione według: 
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1.dla modelu biznesowego, którego cel jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów finansowych, wycena posiadanych aktywów finansowych 
dokonywana jest według wartości zamortyzowanego kosztu nabycia, 
2.dla modelu, w którym jednostka zarządza aktywami finansowymi w celu realizowania przepływów pieniężnych 
poprzez sprzedaż aktywów, wycena posiadanych aktywów finansowych dokonywana jest według wartości 
godziwej przez wynik finansowy. 
Od 1 stycznia 2018 roku Spółka kwalifikuje aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9 do następujących kategorii: 
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 
- wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, 
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów.  
Klasyfikacja dłużnych aktywów finansowych zależy od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi 
oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych (test SPPI) dla danego składnika aktywów 
finansowych.  
 
Do kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Spółka klasyfikuje należności z tytułu dostaw i 
usług, pożyczki udzielone, które zdały test SPPI, pozostałe należności, lokaty oraz środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty. Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wycenia się w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z 
tytułu utraty wartości. 
 
Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy klasyfikuje się wszystkie 
instrumenty finansowe, które nie zostały zaklasyfikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub jako 
wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, a także te w przypadku których Grupa 
podjęła decyzję o takiej klasyfikacji w celu wyeliminowania niedopasowania księgowego.  
 
Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały. 
   
MSSF 15 
Zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Spółka ujmuje przychody z umów z klientami w momencie spełnienia 
przez jednostkę  zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub 
usługi nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym 
składnikiem aktywów tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzania przekazanym składnikiem aktywów i 
uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolność do niedopuszczania innych 
jednostek do rozporządzania składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego korzyści.  
 
Zastosowanie standardu MSSF 9 oraz MSSF 15 nie wpłynęło na wycenę i prezentację aktywów finansowych 
oraz przychodów ze sprzedaży. 
 

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  
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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  

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  

 

Spółka zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF 
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz nieobowiązujące na dzień 
sprawozdawczy zgodnie z datą ich wejścia w życie. 

Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki. 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się do dat 
stosowania wynikających z treści  standardów  i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez 
Unię. 

Spółka jest w trakcie analizy , w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji może wpłynąć 
na sprawozdanie finansowe oraz na stosowane przez spółkę zasady rachunkowości. 

MSSF 16 leasing 

Standard ten wskazuje jak rozpoznać, mierzyć, prezentować i ujawniać informacje dotyczące umów najmu, 
dzierżawy i leasingu, w których odpłatnie następuje użyczenie składnika aktywów na pewien okres czasu. 
Standard wprowadza jeden model księgowy dla wszystkich leasingobiorców – znika podział na leasing 
operacyjny i finansowy. Leasingobiorcy będą musieli rozpoznać prawa do użytkowania aktywów i zobowiązania 
leasingowe w bilansie. 

Na dzień zatwierdzania sprawozdania finansowego do publikacji spółka nie zakończyła jeszcze prac nad oceną 
wpływu wprowadzenia standardu MSSF 16 na stosowane przez spółkę zasady rachunkowości. 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółka nie dokonała zmiany sposobu dokonywania szacunków, 
które miałyby istotny wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe. 

 
III.  Noty objaśniające  
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1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
 

Nota 1 
 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 
- grunty  

 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii lądowej 
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

- środki trwałe  
w budowie 

- zaliczki na 
środki trwałe 

Razem 

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

- zwiększenie zakup, przemieszczenia - - 12 - 7 - - 19 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż, przemieszczenia - - 6 - 1 - - 7 

- przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - - -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 - - 5 - - - - 5 

- korekty - - - - - - - - 

- przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - - -2 149 -127 -19 - - -2 295 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2017 - - 7 - - - - 7 

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 - - 2 - - 8 - 10 
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 - grunty  
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii lądowej 
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

- środki trwałe  
w budowie 

- zaliczki na 
środki trwałe 

Razem 

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

- zwiększenie zakup - - - - - - - - 

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

- przemieszczenia - - - - - - - - 

b) wartość brutto na 30.06.2018 - - 9 - - - - 9 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2018 - - 7 - - - - 7 

- naliczenie  - - 0 - - - - 0 

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

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 30.06.2018 - - 7 - - - - 7 

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

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 30.06.2018 - - - - - - - - 

g ) wartość netto na 30.06.2018 - - 2 - - 8 - 10 
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2. AKTYWA FINANSOWE 
 
 
 

▪ Długoterminowe aktywa finansowe to udziały i akcje głównie w podmiotach zależnych oraz obligacje długoterminowe. 

▪ Posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, które nie są notowane na aktywnym  
rynku wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości a odpis zalicza 
się do kosztów finansowych. Akcje zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych notowane na aktywnych 
rynkach  wyceniane są w wartości godziwej ustalonej jako iloczyn ceny z ostatniego dnia notowań i ilości posiadanych 
akcji. 

 
 
 
 

Nota 2 a 
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

a) w jednostkach zależnych 154 321 118 566 

- udziały lub akcje 154 321 118 566 

- udzielone pożyczki - - 

b) w jednostkach stowarzyszonych - - 

- udziały lub akcje - - 

- udzielone pożyczki - - 

c) w pozostałych jednostkach 195 6 595 

- udziały lub akcje 61 61 

- udzielone pożyczki  - - 

- obligacje 134 6 534 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 154 516 125 161 

 
 
Kwotę 134 tys. zł. długoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach  stanowią obligacje  wyemitowane przez 
podmioty spoza Grupy Kapitałowej Zastal. Ze względu na brak informacji dotyczących  wyników finansowych podmiotów, które 
wyemitowały obligacje nie przeprowadzono testów na utratę wartości. 
 

Nota 2 b 
 

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP  

RODZAJOWYCH) 

  
w tys. zł. 

 30.06.2018 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) 53 198 56 902 

- obligacje - przeniesienia - - 

- udziały – zakup, podwyższenie kapitału - 5 000 

- udziały,akcje – przeszacowania 53 198 51 902 

c) zmniejszenia (z tytułu) 23 843 5 569 

- pożyczki    -  odpis wartości - - 

- udziały i akcje  -  odpis wartości 1 132 4 789 

- udziały, akcje, obligacje - sprzedaż 22 711 780 

d) stan na koniec okresu 154 516 125 161 

- udziały i akcje 154 382 118 627 

- pożyczki - - 

- obligacje 134 6 534 
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Nota 2 c 
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

a) w jednostkach zależnych 988 926 

- udzielone pożyczki 988 926 

- akcje - - 

b) w jednostkach stowarzyszonych - - 

- udzielone pożyczki - - 

c) w pozostałych jednostkach powiązanych - - 

- akcje - - 

- udzielone pożyczki - - 

d) w pozostałych jednostkach 486 641 

- akcje 486 641 

- udzielone pożyczki - - 

e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 96 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0 96 

- inne środki pieniężne  -  lokaty krótkoterminowe - - 

- inne aktywa pieniężne - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 474 1 663 

 

 

  

 *Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9
   

Razem 

 
 
 

Aktywa 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez wynik 
finansowy 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

zamortyzowanym 
koszcie 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej przez 
pozostałe 
całkowite 
dochody 

Poza 
MSSF 9 

Stan na 31.12.2017 
 

        

Aktywa trwałe:            

Należności i pożyczki 
 

       

Pochodne instrumenty 
finansowe 

 

      -   
Pozostałe 

długoterminowe aktywa 
finansowe 

 
 

101 096 24 065      125 161  

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 

 
 
 

101 737 26 347  -   -  128 084  

Stan na 30.06.2018  
        

Aktywa trwałe:            

Należności i pożyczki 
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Pochodne instrumenty 
finansowe 

 

      -   
Pozostałe 

długoterminowe aktywa 
finansowe 

 
 

153 015 1 501     154 516  

Aktywa obrotowe: 
 

        
Należności z tytułu 

dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 

 

 2 057    2 057  

Pożyczki   987     987  

Pochodne instrumenty 
finansowe 

 

      -   
Pozostałe 

krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

 
 

486       486  

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

 

 0   0 0 

Kategoria aktywów 
finansowych razem 

 
 

153 501 4 545  -   0  158 046  
 
 
3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – AKTYWA 

 
 

Nota 3 a 
 

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

 w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

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

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 2 266 9 436 

3. Zwiększenie odniesione na kapitały - - 

4. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 1 663 8 713 

5. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 1 588 985 

 
 
 

Nota 3 b 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

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

- remonty rozliczane w czasie - - 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - 

- odsetki dotyczące leasingu - - 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - - 

 
 

Nota 3 c 
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 509 478 

- prenumeraty 2 - 

- ubezpieczenia 3 3 

- pozostałe usługi, składki, materiały 6 4 

- koszty emisji obligacji - - 

- opłaty wstępne 136 136 

- podatek VAT 27 - 

- koszty budowy prototypów - - 

- koszty V emisji akcji 335 335 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 509 478 
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4. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 
 
 

Nota 4 
ODPISY ZMNIEJSZAJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  w tys. zł. 

 30.06.2018 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)  211 6 202 

a) należności krótkoterminowe  - 107 

- od pozostałych jednostek                                przeterminowane  - 107 

b) długoterminowe aktywa finansowe – udziały akcje 211 6 095 

- od jednostek powiązanych 211 6 095 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych - - 

- od pozostałych jednostek - - 

C. Zmniejszenia ( z tytułu) 8 850 - 

a) należności krótkoterminowe  107 - 

- od pozostałych jednostek                                 spłata, spisanie  107 - 

b) długoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje 8 743 - 

- od jednostek powiązanych                               korekta odpisu 8 743 - 

- od pozostałych jednostek - - 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

e) krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje - - 

 - od jednostek powiązanych - - 

 - od jednostek pozostałych - - 

D. Stan na koniec okresu z tytułu:  8 667 17 306 

a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  5 367 13 899 

- od jednostek powiązanych  5 367 13 899 

- od pozostałych jednostek  - - 

b) należności krótkoterminowe   1 696 1 803 

- od pozostałych jednostek  1 696 1 803 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  1 604 1 604 

- od jednostek powiązanych 1 543 1 543 

- od pozostałych jednostek  61 61 
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5. KAPITAŁY 
 
 

Nota 5 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)   w tys. zł. 

Seria / emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia praw 

do akcji 
Liczba akcji 

Wartość serii / 
emisji wg wartości 

nominalnej 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data rejestracji 
Prawo do 
dywidendy  
(od daty) 

I na okaziciela zwykłe  33 180 99 539 gotówka 17.12.1990 17.12.1990 

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

III na okaziciela zwykłe  2 425 640 7 276 921 kap. zap. i rez. 03.11.1997 03.11.1997 

IV na okaziciela zwykłe  3 333 333 9 999 999 gotówka 31.10.2011 30.12.2011 

V na okaziciela zwykłe  1 000 000 3 000 0000 gotówka 05.11.2014 05.11.2014 

VI na okaziciela zwykłe  16 162 947 48 488 841 kompensata 05.06.2017 05.06.2018 

Liczba akcji , razem 27 329 460  

Kapitał zakładowy, razem 81 988 380  

 
Informacja o kapitale zakładowym 
 
Kapitał akcyjny wynosi 81.988.380 zł i dzieli się na 27.329.460 akcji na okaziciela. 
Każda akcja ma nominalną wartość 3 zł., są to akcje zwykłe. 
 
 W latach poprzednich Spółka wyemitowała warranty subskrypcyjne serii A w ilości 66.999.078 szt. uprawniające do objęcia 
66.999.078 szt. akcji VI emisji. Warranty w całości zostały objęte nieodpłatnie przez inwestorów wybranych przez Zarząd spółki. 
Terminem wykonania praw do objęcia akcji VI emisji wynikającym z warrantów jest dzień 31 grudnia 2022 roku. 
 
W dniu 07 lutego 2018 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 48.489.841 zł. poprzez objęcie przez 
inwestora akcji VI emisji. 
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. 
 
W dniu 05 czerwca 2018 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału akcyjnego o kwotę 48.488.841 zł., dokonano scalenia 
akcji. 
 
Warunkowe podwyższenie kapitału obejmuje 6.170.079 szt. akcji na kwotę nie większą niż 18.510.237 zł. 
 
 
 
6. REZERWY 
 
 

Nota 6 a 
 

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 

 30.06.2018 31.12.2017 

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

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 9 926 7 052 

3. Zwiększenia odniesione na kapitały - - 

3. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 16 709 

4. Zmniejszenia odniesione na kapitały - - 

5. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 16 515 6 605 

 
 
 

Nota 6 b 
 

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

 w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

a) stan na początek okresu 4 43 

- odprawy emerytalne 4 43 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

- odprawy emerytalne - - 



ZASTAL SA   PSr 2018 

14 
 

c) rozwiązanie i wykorzystanie (z tytułu) - 39 

- odprawy emerytalne (zbędne) - 39 

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. 

 30.06.2018 31.12.2017 

a) stan na początek okresu 75 155 

- zaległe urlopy 75 155 

- odprawy emerytalne - - 

b) zwiększenia (z tytułu) 1 - 

- zaległe urlopy - - 

c) wykorzystanie i rozwiązanie (z tytułu) - 79 

- zaległe urlopy wykorzystane - 79 

- odprawy emerytalne - - 

d) stan na koniec okresu 76 76 

- niewykorzystane urlopy 76 76 

- odprawy emerytalne - - 

 
 

Nota 6 d 
 

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

 30.06.2018 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 - - 

 
 
 
7. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE 

 
 

Nota 7 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

a) wobec pozostałych jednostek 118 251 

- pozostałe zobowiązania 118 251 

- umowy leasingu finansowego - - 

- z tytułu zakupu akcji - - 

Zobowiązania długoterminowe, razem 118 251 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

1. Z  tytułu dostaw i usług 998 806 

- w tym wobec jednostek powiązanych 518 465 

2. z tytułu emisji obligacji - - 

3. zobowiązania leasingowe - - 

4. z tytułu podatków, ubezpieczeń, ceł i innych świadczeń 128 29 

5. z tytułu wynagrodzeń 38 1 

6. pozostałe zobowiązania  7 175 77 470 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 7 859 78 306 

 
 
 
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSSF 9 
  

  
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9 Razem 

ZWG-O ZZK  Poza MSSF 9   

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 

razem    -   78 557    30   78 587  

Stan na 30.06.2018             

Zobowiązania długoterminowe:               
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 

dłużne           -   

Leasing finansowy          -   

Pochodne instrumenty finansowe           -   

Pozostałe zobowiązania      118     118   

Zobowiązania krótkoterminowe:            - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania    5 872   166  6 038  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne      1 821     1 821  

Leasing finansowy           

Pochodne instrumenty finansowe           -   
Kategoria zobowiązań finansowych 

razem   -   7 811     166   7 977  
 
Opis tabeli 
ZWG-O zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
ZZK zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, 
Poza MSSF 9 instrumenty poza zakresem MSSF 9 
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  WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Klasa instrumentu finansowego 

31.12.2018 30.06.2017 

Zamortyzowany 
koszt 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:           

Pożyczki 987  987 886  886  

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 924 

 

924 1 839  

 

1 839  

Pochodne instrumenty finansowe         

Papiery dłużne 134  134  6 534  6 534  

Akcje spółek notowanych - 
 

153 501 153 501 -  
 

37 415 37 415  

Udziały, akcje spółek nienotowanych 1 367  1 367  18 486  18 486  

Jednostki funduszy inwestycyjnych         

Pozostałe klasy pozostałych aktywów 
finansowych  

 

  

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0  0 55   55  

Zobowiązania:           

Kredyty w rachunku kredytowym         

Kredyty w rachunku bieżącym         

Pożyczki 1 821  1 821 2 106  2 106 

Dłużne papiery wartościowe -  -  -  - 

Leasing finansowy -  - 821   821  

Pochodne instrumenty finansowe         

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 5 990 

 

5 990 81 279  

 

81 279  

 
Aktywa finansowe według poziomów wyceny na 30.06.2018 
Aktywa finansowe – Poziom wyceny 1- dotyczy wszystkich aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu z 
tego: 
Akcje notowane na rynkach aktywnych – 153 501  tys. zł 
 
 
 
 
8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – PASYWA 

 
 

Nota 8 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 30.06.2018 31.12.2017 

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów - - 

krótkoterminowe (wg tytułów) - - 

- przychody przyszłych okresów  123 123 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 123 123 

 

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

1. KOSZTY RODZAJOWE 
 

Nota 9 
 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

a) amortyzacja 184 1 

b) zużycie materiałów i energii 3 762 2 

c) usługi obce 1 041 86 

d) podatki i opłaty 5 3 
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e) wynagrodzenia 2 328 234 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 490 31 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 20 6 

Koszty według rodzaju, razem 7 830 363 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -296 - 

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

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -668 -344 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 866 19 

 
 
 

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
 
 

Nota 10 a 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

- usługi marketingowe i administracyjne 258 240 

- pozostałe 8 0 

- rozwiązane odpisy - 107 

- refaktury - 221 

Inne przychody operacyjne, razem 266 568 

 
 
 

Nota 10 b 
 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

- odszkodowania, kary, rekompensata rent, opłaty skarbowe 47 22 

- pozostałe 5 5 

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107 - 

- refakturowanie usług - 221 

Inne koszty operacyjne, razem 159 248 

 
 
 
 

3. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 

Nota 11 a 
 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 61 61 

- od jednostek powiązanych, w tym: 61 61 

- od jednostek zależnych 26 38 

- od jednostek stowarzyszonych 35 23 

- od pozostałych jednostek - - 

b) pozostałe odsetki - - 

- od jednostek powiązanych, w tym: - - 

    - od jednostek stowarzyszonych - - 

- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 

- od należności - - 

- od lokat bankowych 0 0 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 61 61 
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Nota 11 b 
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

a) od kredytów i pożyczek 71 66 

- dla  jednostek powiązanych 71 66 

b) pozostałe odsetki 108 412 

- dla innych jednostek, w tym: 108 412 

- od leasingu 14 - 

- od zobowiązań 94 412 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 179 478 

 
Nota 11 c 

 PRZYCHODY FINANSOWE   w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

Zysk ze zbycia inwestycji - 561 

Aktualizacja wartości inwestycji 2 862 52 124 

Inne przychody finansowe 342 - 

Przychody finansowe razem; 3 265 52 746 

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

Nota 11 d 
 
 KOSZTY FINANSOWE   w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

Strata ze zbycia inwestycji - - 

Aktualizacja wartości inwestycji  14 635 212 

Inne  2 22 

 
 
4.  PODATEK DOCHODOWY. 

 
Nota 12 

 
  w tys. zł. 

 30.06.2017 30.06.2018 

Podatek bieżący: 

 

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy 

 

 

0 

 

 

- 

Podatek dochodowy bieżący 0 - 

Podatek odroczony: 

 

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 

- 9 306 

Podatek odroczony - 9 306 

Podatek dochodowy razem - 9 306 

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

1. Zmiana stanu należności w tys. zł. 

a) według bilansu -797 

b) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 182 

 - dot. udziałów  (działalność inwestycyjna) 182 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych  -615 

 

2. Zmiana stanu zobowiązań w tys. zł. 

a) według bilansu -70 265 
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b) zmiana  stanu zobowiązań 48 616 

 - leasing spłata kapitału (działalność finansowa) 531 

 - dotyczących pożyczek (działalność finansowa) -404 

 - VI emisja akcji (działalność finansowa) 48 489 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych -21 649 

 
 

3. 
Wykaz elementów składających się na pozycję A II 4 "Odsetki i udziały  
w zyskach" w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych: 

w tys. zł. 

– naliczone odsetki do otrzymanych pożyczek (działalność finansowa) 66 

– naliczone ale nie zapłacone odsetki od pożyczek udzielonych (działalność inw.) -62 

- Odsetki  32 

Ogółem  A II 4 36 

 

4. 
Pozycja A II 3 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" sprawozdania z 
przepływów pieniężnych: 

w tys. zł. 

– Zysk na sprzedaży aktywów finansowych akcje (dział. inwestycyjna) 22 529 

– Przeszacowanie wartości akcji -52 083 

- Aktualizacja wartości udziałów 171 

Ogółem  A II 3 -29 383 

 
 
VI.  Zobowiązania warunkowe 
 
  w tys. zł. 

 30.06.2018 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 - - 
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VII.  Transakcje z jednostkami powiązanymi 
 
1. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 30.06.2018 roku. 

 
w tys. zł. 

Lp.  RSY   
Sp. z o.o. 

Zastal 
Wagony 
Sp. z o.o. 

Landex 
Sp. z o.o. 

 
Monitex  

Sp. z o.o. 

Drawex  
Sp. z o.o. 

RSY 
S.A. 

Razem 

1. Należności krótkoterminowe 40 1 362 5 6 1 0 1 414 
2. Pożyczki krótkoterminowe   

i  naliczone odsetki 
- - - 

 
70 

- - 70 

Razem aktywa 40 1 362 5 76 1 0 1 484 
 

w tys. zł. 

Lp.  
Zastal  

Wagony  
Sp. z o.o. 

Landex  
Sp. z o.o. 

 
Drawex 
Sp. z 
o.o. 

 
CSY 
S.A. 

 
Monitex 

Sp.z 
o.o. 

 
Asas 
Sp. z 
o.o. 

 
PPHU ADA 
Sp. z o.o. 

 
ZASTAL 

INVESTMENT 
Sp. z o.o. 

 
Razem 

1. 
Zobowiązania  
krótkoterminowe 

302 - 
764 221 5 -  5 1 297 

2. Rozliczenia 
międzyokresowe 

- - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Razem pasywa 302 - 764 221 5 - - - 1 297 
 

w tys. zł. 
w tys. zł. 

Lp.  
Drawex  

sp. z o.o. 

 
CSY  
S.A. 

 
ASAS 

Sp. z o.o. 

 
MONITEX 
Sp. z o.o. 

 
PPHU ADA 
Sp. z o.o. 

 
Zastal  

Wagony 
Razem 

1. Przychody – netto sprzedaż - 
    -95 

-95 

2. Przychody – odsetki od pożyczek i 
nieterminowych zapłat  

- 
   

-3 
  

-3 

3. Przychody wycena akcji        - 
4. Przychody – sprzedaż udziałów i akcji -      - 
5. Pozostałe koszty operacyjne - inne - -51     -51 
6. Koszty – odpis wartości udziałów -      - 
7. Koszty  ods.od pożyczek -26  - - -  -26 
8. Koszty przeszacowanie akcji -      - 
9. Pozostałe przychody operacyjne – usługi 

reklamowe, market., refaktury 
-     -84 -84 

10.  Koszty – usługi, materiały, BHP, itp -      - 
 Razem wynik 26 51 - -3 - -179 -105 
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VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym. 
 
 Z dniem 06 sierpnia 2018 roku Pan Mariusz Matusik złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zastal SA, w dniu 17 sierpnia 2018 roku  Rada Nadzorcza spółki 
funkcję Prezesa Zarządu powierzyła Panu Dariuszowi Stodolnemu. 
 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za pierwsze półrocze roku 2018 (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 01.10.2017 
roku. 
 
 
Zielona Góra, dn. 01.10.2018 r. 
 
 
 
 

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO               PREZES ZARZĄDU 

   
Robert Truszkowski      Dariusz Stodolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 
Siedziba:  
ul Główna 6 
61-005 Poznań 
sekr. +48 61 65 44 102 
faks +48 61 65 44 100 

email : sekretariat@morison.pl
www.morison.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Poznań Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS

 

 

Morison Finansista Audit sp. z o.o.

Morison Finansista grupa spółek doradczych

RAPORT NIEZALEŻ
ŚRÓDROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OD 1 STYCZNIA 

Dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd

finansowego Grupy kapitałowej 

które składa się: 

- śródroczne skrócone 

sporządzone na dzień

i pasywów zamyka się

- śródroczne skrócone 

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

wykazujące stratę netto 

- śródroczne skrócone 

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

zmniejszenie kapitału własnego o kwot

- śródroczne skrócone 

od 1 stycznia do 30 czerwca

stanu środków pienięż

- wybrane informacje dodatkowe i obja

 

Zarząd Spółki dominującej jest odpowiedzialny za sporz

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z

Międzynarodowego Standardu Rachunk

ogłoszonego w formie rozporzą

 

_______________________________________________________________________________________

sekretariat@morison.pl 
www.morison.pl 

d Rejonowy w Poznaniu 
ń Nowe Miasto i Wilda 

VIII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000101208 
REGON 630540941 
NIP 778-01-48-896 
kapitał  zakładowy  
468.000,00 zł 

 

wyprzedzając oczekiwania

Morison Finansista Audit sp. z o.o. 

grupa spółek doradczych 

 
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGL

RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

OBEJMUJĄCEGO OKRES  
1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU

 

Dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL

ąd załączonego śródrocznego skonsolidowanego 

apitałowej ZASTAL S.A., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a

skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

na dzień 30 czerwca 2018  roku, które po stronie aktywów

i pasywów zamyka się sumą  64 

skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku 

ę netto oraz dochody całkowite w wysokości  

skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wykazujące 

kapitału własnego o kwotę  

skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięż

1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zmniejszenie 

rodków pieniężnych na kwotę 

rmacje dodatkowe i objaśniające. 

jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie 

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z

dzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczo

ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  
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wyprzedzając oczekiwania 

NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGL ĄDU  
SKONSOLIDOWANEGO   

ROKU 

ZASTAL  S.A.  

skonsolidowanego sprawozdania 

ul. Sulechowska 4a na 

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

po stronie aktywów  

64 187 tys. zł 

całkowitych dochodów  

- 694 tys. zł  

zmian w kapitale własnym  

3 870 tys. zł 

przepływów pieniężnych za okres 

123 tys. zł  

dzenie i przedstawienie śródrocznego 

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami 

ródroczna sprawozdawczość finansowa”, 
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My jesteśmy odpowiedzialni 

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przegl

Zakres przegl ądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej

Międzynarodowego Standardu Usług Przegl

finansowych przeprowadzony przez niezale

nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapyta

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i ksi

innych procedur przeglądu. 

Przegląd ma istotnie węższy zakres ni

Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi

2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku

przegląd nie wystarcza do 

zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W zwi

badania na temat tego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Uzasadni enie wniosku z zastrze

Grupa wykazuje w aktywach finansowych długoterminowe i krótkoterminowe aktywa o warto

łącznej 12 428 tys. zł. Długoterminowe aktywa o warto

obligacje wyemitowane przez jednostki

ze względu na brak informacji dotycz

obligacje nie przeprowadzono testów 

potwierdzić ich wartości. 

Wniosek z zastrze żeniem  

Z wyjątkiem skutków kwestii opisanej w akapicie Uzasadnienie wniosku z zastrze

podstawie przeprowadzonego przegl

nam sądzić, że załączone ś

zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z

Standardu Rachunkowości 34 

rozporządzeń Komisji Europej

Uzupełniaj ące obja śnienie 

Nie zgłaszając dalszych zastrze

finansowego, w której opisano, 

zostało sporządzone przy założ

dającej się przewidzieć przyszłoś

 

nego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego Zastal S.A. za okres 01.01. - 30.06.2018
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my odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglą

zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej

dzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 (IAASB) „Przegląd śródrocznych informacji 

finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”

2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku

d sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób 

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz 

ęższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 

Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyj

2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku

d nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby 

zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyra

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

enie wniosku z zastrze żeniem  

Grupa wykazuje w aktywach finansowych długoterminowe i krótkoterminowe aktywa o warto

428 tys. zł. Długoterminowe aktywa o wartości 10 283 tys. zł, to w głównej mierze nabyte 

obligacje wyemitowane przez jednostki spoza Grupy. Zgodnie z informacją przedstawion

du na brak informacji dotyczących wyników finansowych podmiotów, które wyemitowały 

obligacje nie przeprowadzono testów na utratę wartości tych aktywów, nie mo

tkiem skutków kwestii opisanej w akapicie Uzasadnienie wniosku z zastrze

podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby 

ączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie 

wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Mi

ści 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, ogłoszonego w formie 

 Komisji Europejskiej.  

zastrzeżeń, zwracamy uwagę na informację dodatkow

finansowego, w której opisano, że niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

dzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w 

ć przyszłości. Zwracamy uwagę, że Grupa okres sprawozdawczy zamkn

2018 r. 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ródrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  

zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu 

ąd śródrocznych informacji 

nego biegłego rewidenta jednostki” przyjętym uchwałą 

oku. 

ń przede wszystkim do osób 

gowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz 

anie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 

dzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 

2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku. Na skutek tego 

e wszystkie istotne kwestie, które zostałyby 

zku z tym nie wyrażamy opinii z 

ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

Grupa wykazuje w aktywach finansowych długoterminowe i krótkoterminowe aktywa o wartości 

to w głównej mierze nabyte 

ą przedstawioną w nocie 6, 

cych wyników finansowych podmiotów, które wyemitowały 

ci tych aktywów, nie możemy zatem 

tkiem skutków kwestii opisanej w akapicie Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem, na 

e nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby 

ócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie 

wymogami Międzynarodowego 

ogłoszonego w formie 

ę dodatkową do sprawozdania 

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

ci gospodarczej przez spółki Grupy w 

sprawozdawczy zamknęła  
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stratą netto na poziomie 694 tys. zł. Strata na dzia

dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa posiada zobowi

 

Kluczowy biegły rewident 

 

Robert Bł ędowski 
nr w rejestrze 10270 

 

działający w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o. o. w Poznaniu, ul. Główna 6

spółki wpisanej na list ę firm audytorskich pod numerem 255

 

Poznań, dnia 1 października 2018

nego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego Zastal S.A. za okres 01.01. - 30.06.2018

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

netto na poziomie 694 tys. zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 1

Grupa posiada zobowiązania w wysokości 40 892 tys. zł.

cy w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o. o. w Poznaniu, ul. Główna 6

ę firm audytorskich pod numerem 255 . 

2018 roku. 

2018 r. 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ci operacyjnej wyniosła 1 276 tys. zł. Na 

892 tys. zł. 

Prezes Zarz ądu 

 

Lidia Skudławska  

cy w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o. o. w Poznaniu, ul. Główna 6 , 



ZASTAL SA   PSr 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSRRÓÓDDRROOCCZZNNEE  SSKKRRÓÓCCOONNEE  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  
SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    

GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  ZZAASSTTAALL    
  

zzaa  II  ppóółłrroocczzee  22001188  rr..    
oobbeejjmmuujjąąccee  ookkrreess    

oodd  0011..0011..22001188  rr..  ddoo  3300..0066..22001188  rr..  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIELONA GÓRA, październik 2018 



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

 
 

30.06.2017 31.12.2017r. 30.06.2018r.

A
1 Rzeczowe aktywa trwałe 71 562 71 555 12 840
2 Nieruchomości inwestycyjne 31 31 -
3 Wartości niematerialne 9 447 9 429 9 360
4 Należności długoterminowe - - -
5 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - -
6 Pozostałe aktywa finansowe 23 877 27 739 10 283
7 Podatek odroczony 2 555 8 243 9 974
8 Inne inwestycje długoterminowe - - -

Razem aktywa trwałe 107 472 116 997 42 457
B

1 Zapasy 6 765 6 211 5 350
2 Należności z tyt.dostaw i uług oraz pozostałe należności 20 451 20 315 10 802
3 Rozliczenia międzyokresowe 2 288 1 840 1 750
4 Udzielone pożyczki 138 174 1 183
5 Pozostałe aktywa finansowe 27 318 28 618 2 145
6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 080 2 780 495
7 Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - 5

Razem aktywa obrotowe 60 040 59 938 21 730
C 1 - - -

AKTYWA  RAZEM 167 512 176 935 64 187
PASYWA

A
1 Kapitał podstawowy 33 500 33 500 81 990
2 Kapitał z aktualizacji wyceny 32 667 32 667 0  
3 Kapitał rezerwowy-kapitał podst.opłac.niezerejestr. - - 0
4 Zyski zatrzymane -34 764 -34 764 -61 221
5 Zysk/Strata netto -10 029 -5 373 -695
6 Wartość udziałów niekontrolujących 1 166 1 135 3 221

Kapitał własny razem 22 540 27 165 23 295
B

1 Rezerwy 24 083 24 042 175
2 Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 6 375 6 829 1 579
3 Zobowiązania z tyt.leasingu finansowego 3 497 3 895 2 450
4 1 371 1 256 1 141
5 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.wartościowych 2 762 2 762 2 762
6 Rozliczenia międzyokresowe 687 620 553
7 Inne zobowiązania 67 929 378 6 394

Zobowiązania długoterminowe razem 106 704 39 782 15 054
C

1 33 999 105 388 20 059

2 1 524 1 497 1 503
3 Kredyty i pożyczki 1 146 1 472 3 156
4 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.wartościowych - - -
5 Rezerwy 228 282 163
6 Rozliczenia międzyokresowe 1 371 1 349 957

Zobowiązania krótkoterminowe razem 38 268 109 988 25 838
Zobowiązania razem 144 972 149 770 40 892
PASYWA RAZEM 167 512 176 935 64 187

Wartość księgowa 22 539 27 165 23 295
Liczba akcji w sztukach 33 499 539 33 499 539 27 329 460
Wartość księgowa na jedną sztukę ( w zł.) 0,67 0,81 0,85

Zielona Góra dnia 01.10.2018r.
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO             PREZES ZARZĄDU

Robert Truszkowski     Dariusz Stodolny

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

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2018r.

AKTYWA
 

Wybrane pozycje bilansu 
w tys. zł.

Aktywa trwałe( długoterminowe)

Aktywa obrotowe krótkoterminowe

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży

Kapitał własny (przypisany do jednostki dominującej

Zobowiązania długoterminowe

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

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego



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

układ kalkulacyjny w tys. zł.
Rok 2017 Rok 2018

Wybrane pozycje od 01.01.2017r. od 01.01.2018r.
do 30.06.2017r. do 30.06.2018r.

Przychody ze sprzedaży 29 952 18 654
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 27 302 16 983
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 2 650 1 671
Pozostałe przychody operacyjne 426 797
Koszty sprzedaży 634 610
Koszty ogólnego zarządu 2 722 2 878
Pozostałe koszty operacyjne 1 080 256
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej -1 360 -1 276
Przychody finansowe 7 500 674
Koszty finansowe 14 785 885
Zysk/  Strata przed opodatkowaniem -8 645 -1 487
Podatek dochodowy 1 352 -793
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -9 997 -694

Zysk/ Strata netto z działalności zaniechanej
-9 997 -694

- -
- -

- -

- -

- -
0 0

-9 997 -694

Akcjonariuszom jednostki dominującej -10 029 -695
32 1

Całkowity dochód /Strata netto przypadający 
Akcjonariuszom jednostki dominującej -10 029 -695

32 1
-0,30 -0,03

-0,30 -0,03
-0,10 -0,02

-0,30 -0,03

-0,30 -0,03
-0,10 -0,02

Zielona Góra 01.10.2018r.
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO             PREZES ZARZĄDU

Robert Truszkowski     Dariusz Stodolny
…………………………………….. …………………………………………
(nazwisko i podpis os.sporządzającej) (nazwisko i imię kierownika jednostki)

zwykły
rozwodniony

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

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

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

Udziałowcom mniejszościowym

Udziałowcom mniejszościowym

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

Korekty dotyczące roku ubiegłego

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów                                                                                                                                 
za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Działalność kontynuowana

Działalność zaniechana

Zysk/Strata netto 
Inne całkowite dochody



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

w tys. zł.

Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
mniejszości

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
rzeczowych aktywów 
trwałych

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
inwestycji

Kapitał rezerwowy 
wkład 
komplementariusza

Zyski 
zatrzymane

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem

Stan na 01 stycznia 2017r. 33 500 1 134 32 667 - - -34 764 31 403 1 134 32 537
Zysk/Strata netto okresu 
sprawozdawczego 32 -10 029 -10 029 32 -9 997

Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy - - - -
Stan na 30 czerwca 2017r. 33 500 1 166 32 667 - - -44 793 21 374 1 166 22 540

Stan na 01 stycznia 2017r. 33 500 1 134 32 667 - - -34 764 31 403 1 134 32 537
Zysk/Strata netto okresu 
sprawozdawczego 1 -5 373 -5 373 1 -5 372
Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy - - -
Stan na 31 grudnia 2017r. 33 500 1 135 32 667 - - -40 137 26 030 1 135 27 165

Stan na 01 stycznia 2018r. 33 500 1 135 32 667 - - -40 137 26 030 1 135 27 165
Strata/Zysk netto okresu 
sprawozdawczego 1 -695 -695 1 -694
Korekty konsolidacyjne 1 2085 -32667 -21 084 -53 750 2085 -51 665
Zwiększenie kapitału- akcje VI emisji 48489 48 489 48 489

Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy 0 - 0
Stan na 30 czerwca 2018r. 81 990 3 221 0 - - -61 916 20 074 3 221 23 295

Zielona Góra dnia 01.10.2018r.

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

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018R.

   PREZES ZARZĄDU

    Dariusz StodolnyRobert Truszkowski

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO          



Zastal SA
65-119 Zielona Góra
ul.Sulechowska 4a
NIP 929-009-38-06
Regon 006104350
KRS nr 67681

w tys. zł.
rok bieżący rok poprzedni
30.06.2017 30.06.2018

A. Przepływy środków pieniężnych z działaalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -8 613 -1 487
  II. Korekty razem: 10 117 2 165
   1. Zysk (strata) mniejszości -32 1
   2. Amortyzacja 1 510 973
   3. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych
   4. Zysk (strata) na inwestycjach 7 375 22 618
   5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   81 149
   6. Zmiana stanu rezerw -45 -
   7. Zmiana stanu zapasów -1 374 -211
   8. Zmiana stanu należności 1 313 -1 879
   9.Zmiana stanu zobowiązań  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 294 -19 291
   10.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -140 -195
  11.Zapłacony/zwrócony  podatek dochodowy 135 -
  112.Inne korekty -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 504 678
B. Przepływy środków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej
   1.Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 130 60
   2. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych -
   3. Wpływy spłata odsetek od pożyczek 2 -
   4. Inne wpływy inwestycyjne -
   5. Nabycie środków  trwałych -167 -300
   6. Nabycie aktywów finansowych -45 -
   7. Inne wydatki inwestycyjne -27 -29
  III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -107 -269
C. Przepływy środków pienieżnych z działalności finansowej  
  1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału - -
  2. Wpływy kredyty i pożyczki 106 674
  3. Inne wplywy finansowe -
  4. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -782 -1 044
  5. Odsetki zapłacone -116 -162
  6. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek -634 -
  7. Wykup dłużnych papieerów wartościowych -
  8. Inne wydatki finansowe
  I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 426 -532
D.Zwiększ/zmniejsz.netto środ.pieniężnych i ich ekwiwalentów -29 -123

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  3 109 618
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu       3 080 495

Sporządzono, Zielona Góra dnia  01.10.2018r

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO             PREZES ZARZĄDU

Robert Truszkowski     Dariusz Stodolny
( data i  podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe )                                                                          ( data i podpis kierownika jednostki )

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone na dzień 30.06.2018 r.
(metoda pośrednia)

TREŚĆ



 
 
 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZASTAL ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, OBEJMUJĄCE OKRES OD 01.01.2018R. DO 30.06.2018R. 

 
I. Informacje ogólne. 
Grupa Kapitałowa Zastal składa się ze spółki dominującej Zastal SA oraz 10 spółek zależnych. W skład Grupy 
wchodzą : Landex sp.  z o.o., Zastal Wagony sp.  z o.o., Monitex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Drawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, CSY Spółka Akcyjna, RSY Spółka Akcyjna, Asas spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, Rodex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zastal Investments sp. z o.o., 
RSY sp. z o.o. 
Spółka dominująca w CSY S.A. posiada 93% kapitału, w RSY S.A. 90% kapitału, w pozostałych spółkach ujętych 
w konsolidacji bezpośrednio bądź poprzez podmioty w pełni zależne spółka dominująca posiada całość udziałów. 
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres 
sprawozdawczy, co jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 
Spółki powiązane zajmują się produkcją metalową, zarządzaniem nieruchomościami, produkcją części 
samochodowych, naprawą i remontem silników jak i handlem maszynami rolniczymi. 
Podstawą działania spółki dominującej w Grupie jest postanowienie sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział 
Gospodarczy z dnia 17/12/1990r o wpisie do rejestru handlowego Dział B nr rejestru 777 oraz statut spółki 
sporządzony w formie aktu notarialnego dnia 15/11/1990 r. Jednostka dominująca wpisana jest do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 67681 w dniu 25/10/2002r. Jednostka dominująca posiada numer statystyczny 
Regon 006104350. 
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów 
zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej był następujący: 
Zarząd: 
Mariusz Matusik   - Prezes Zarządu 
 Z dniem 06 sierpnia 2018 roku Pan Mariusz Matusik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Zastal SA, na funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusz Stodolnego. 
Rada Nadzorcza: 
Joanna Tobolska    - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Aneta Niedziela    - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Włodzimierz Starosta   - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Wiesława Wałdowska – Trzciałkowska - Członek Rady Nadzorczej 
Teresa Furmańczyk   - Członek Rady Nadzorczej 

  
Podmioty posiadające powyżej 5% kapitału jednostki dominującej na dzień publikacji raportu półrocznego: 
- Omiegi S.A. posiadająca 25.869.596 szt. akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego oraz 31,60% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
- Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna posiadająca wraz z 
podmiotem zależnym Financial Factory sp. z o.o. 21.465.000 szt. akcji, co stanowi 26,18% kapitału zakładowego 
oraz 26,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest 
walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały 
wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 
 
II. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 1.Oświadczenie o zgodności. 
        Skrócone  śródroczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe sporządzone zostało  zgodnie z wymogami 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz 
wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 



  

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i 
wyników działalności Grupy Kapitałowej Zastal powinien być czytany wraz z ostatnim raportem rocznym i  
skonsolidowanym raportem rocznym. Sprawozdania finansowe niniejszego raportu półrocznego zostały 
sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości i kalkulacji wycen dla okresu bieżącego i 
porównywalnego oraz zasad stosowanych w rocznych sprawozdaniach finansowych (skonsolidowanym i 
jednostkowym) sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. 

 
 

 2. Nowe standardy i interpretacje. 

           Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdziła do stosowania po dniu 1 stycznia 
2018r. nowe standardy: 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, który zastąpił MSR 39 „Instrumenty finansowe; ujmowanie i wycena”. 

          MSSF 15 „Przychody z umów z klientami „ oraz Zminany do MSSF 15 wyjaśniające niektóre wymagania   
            standardu, które zastąpiły standardy  MSR 11 i 18 oraz interpretację KIMSF 13,15 i 18 oraz SKI 31 
  
Wpływ zastosowania powyższych  standardów na politykę rachunkowości Spółki. 
MSSF 9            
 W ramach analizy wpływu MSSF 9 na sprawozdanie finansowe Grupy dokonano oceny modelu biznesowego i  
 charakterystyki przepływów pieniężnych posiadanych aktywów finansowych. 
 
Model biznesowy Grupy ustalony został na poziomie odzwierciedlającym sposób, w jaki Zarząd Grupy zarządza 
łącznie poszczególnymi grupami aktywów finansowych, aby zrealizować określony cel biznesowy, czyli 
zwiększenie wartości jednostki. Z uwagi na fakt, iż pojedyncza jednostka może mieć jednak więcej niż jeden 
model biznesowy w zakresie zarządzania instrumentami finansowymi Zarząd przyjął dwa zasadnicze modele ( 
kierunki działania): 
 
1.model biznesowy, którego cel jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów finansowych, 
2.model, w którym jednostka zarządza aktywami finansowymi w celu realizowania przepływów pieniężnych 
poprzez sprzedaż aktywów. 
 
Model biznesowy, którego cel jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów finansowych został przyjęty w odniesieniu do aktywów 
finansowych ( udziałów i akcji), znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Grupy Kapitałowej, które nie są  
notowane  na aktywnych rynkach. 
W odniesieniu do aktywów finansowych (akcji) znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Grupy, które notowane 
są na aktywnych rynkach finansowych przyjęto model, w którym jednostka zarządza aktywami finansowymi w 
celu realizowania przepływów pieniężnych poprzez sprzedaż aktywów. 
 
Zdaniem Zarządu Grupy przyjęcie takiego rozwiązania jest najbardziej adekwatne do rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności i posiadanych aktywów finansowych. 
 
Zgodnie z przyjętymi modelami biznesowymi będące w portfelu inwestycyjnym aktywa finansowe zostają 
wycenione według: 
1.dla modelu biznesowego, którego cel jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów finansowych, wycena posiadanych aktywów finansowych 
dokonywana jest według wartości zamortyzowanego kosztu nabycia, 
2.dla modelu, w którym jednostka zarządza aktywami finansowymi w celu realizowania przepływów pieniężnych 
poprzez sprzedaż aktywów, wycena posiadanych aktywów finansowych dokonywana jest według wartości 
godziwej przez wynik finansowy. 
Od 1 stycznia 2018 roku Grupa kwalifikuje aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9 do następujących kategorii: 
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 



  

- wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, 
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów.  
Klasyfikacja dłużnych aktywów finansowych zależy od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi 
oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych (test SPPI) dla danego składnika aktywów 
finansowych.  
 
Do kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Grupa klasyfikuje należności z tytułu dostaw i 
usług, pożyczki udzielone, które zdały test SPPI, pozostałe należności, lokaty oraz środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty. Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wycenia się w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z 
tytułu utraty wartości. 
 
Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy klasyfikuje się wszystkie 
instrumenty finansowe, które nie zostały zaklasyfikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub jako 
wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, a także te w przypadku których Grupa 
podjęła decyzję o takiej klasyfikacji w celu wyeliminowania niedopasowania księgowego.  
 
Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały. 
   
MSSF 15 
Zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Grupa ujmuje przychody z umów z klientami w momencie spełnienia 
przez jednostkę  zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub 
usługi nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym 
składnikiem aktywów tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzania przekazanym składnikiem aktywów i 
uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolność do niedopuszczania innych 
jednostek do rozporządzania składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego korzyści.  
 
Zastosowanie standardu MSSF 9 oraz MSSF 15 nie wpłynęło na wycenę i prezentację aktywów finansowych 
oraz przychodów ze sprzedaży. 
 

           Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa 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  



  

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  

 

Zarząd Grupy Kapitałowej Zastal  zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany 
standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz 
nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy zgodnie z datą ich wejścia w życie. 

Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Grupy Kapitałowej Zastal. 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się do dat 
stosowania wynikających z treści  standardów  i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez 
Unię. 

Zarząd Grupy jest w trakcie analizy , w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji może 
wpłynąć na sprawozdanie finansowe oraz na stosowane  zasady rachunkowości. 

MSSF 16 leasing 

Standard ten wskazuje jak rozpoznać, mierzyć, prezentować i ujawniać informacje dotyczące umów najmu, 
dzierżawy i leasingu, w których odpłatnie następuje użyczenie składnika aktywów na pewien okres czasu. 
Standard wprowadza jeden model księgowy dla wszystkich leasingobiorców – znika podział na leasing 
operacyjny i finansowy. Leasingobiorcy będą musieli rozpoznać prawa do użytkowania aktywów i zobowiązania 
leasingowe w bilansie. 

Na dzień zatwierdzania sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd Grupy nie zakończył jeszcze prac nad 
oceną wpływu wprowadzenia standardu MSSF 16 na stosowane przez Grupę zasady rachunkowości. 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa nie dokonała zmiany sposobu dokonywania szacunków, 
które miałyby istotny wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe. 

 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Opisane w 
sprawozdaniu jednostkowym uwarunkowania i zagadnienia ,wskazują, że zachodzi  niepewność mogąca budzić  
wątpliwości co do zdolności Jednostki Dominującej do kontynuacji działalności, co może mieć istotny wpływ na 
funkcjonowanie całej Grupy Zastal. Zwracamy uwagę, że Grupa okres sprawozdawczy zamknęła stratą  netto na 
poziomie 694 tys. zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 1.276 tys. zł. 

Grupa wykazuje w aktywach finansowych długoterminowe i krótkoterminowe aktywa o wartości łącznej 12.428 
tys.  zł. Długoterminowe aktywa o wartości 10.283 tys. zł. to w głównej mierze nabyte obligacje wyemitowane 
przez jednostki spoza Grupy. Zgodnie z informacja przedstawioną w nocie 6,  ze względu na brak informacji 
dotyczących  wyników finansowych podmiotów, które wyemitowały obligacje nie przeprowadzono testów na 
utratę wartości tych aktywów. 

 
Pomimo odnotowanej straty na działalności operacyjnej  oraz wysokiego salda zobowiązań  Zarząd Jednostki 
Dominującej sporządził sprawozdanie finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy przy założeniu 
kontynuowania działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy. 
Należy jednak brać pod uwagę zagrożenia, jakie pojawiają się odnośnie działalności jednostki dominującej ze 
względu na ubytek środków obrotowych oraz wielkość zobowiązań publicznoprawnych mogących zakłócić jej 
działalność. 
 
W pierwszym półroczu 2018 roku, poza Grupę wyszły spółki z segmentu spedycyjnego, serwisu samochodów 
ciężarowych oraz najmu. Dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży oraz z VI emisji akcji na kwotę 48 mln zł. 



  

udało się Grupie znacząco zmniejszyć zobowiązania krótkoterminowe, które na koniec 2017 roku sięgały kwoty 
110 mln zł. 
  
W jednostkach powiązanych nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie 
sprawozdania finansowe oraz nie wystąpiło połączenie spółek. 

 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF i  zatwierdzone przez 
Zarząd Grupy do publikacji z dniem 01 października 2018r. 
 
III. Stosowane zasady rachunkowości 
 
 
Jednostki Grupy Kapitałowej Zastal poza jednostką dominującą prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o 
rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie skonsolidowane zawiera pewne korekty, które nie zostały 
odzwierciedlone w księgach rachunkowych spółek Grupy, a które mają na celu zapewnienie zgodności tego 
sprawozdania ze standardami wydanymi przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Konsolidacja 
  
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy. W przypadkach gdy jest to konieczne, w 
sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad 
rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 
  
Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 
 
Udziały niedające kontroli wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i reprezentują tę część 
dochodów całkowitych oraz aktywów netto spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż spółki Grupy 
Kapitałowej. Grupa alokuje dochody całkowite spółek zależnych pomiędzy akcjonariuszy Spółki dominującej oraz 
podmioty niekontrolujące na podstawie ich udziału we własności.  
   
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka dominująca nie sprawuje kontroli, ale na które 
wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej.  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało po raz pierwszy zgodnie z zasadami MSSF za 
rok obrachunkowy 2005. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zastal S.A. i wszystkich jej jednostek zależnych zostało sporządzone 
metodą pełną zgodnie z MSSF. 
 
Wszelkie zyski i straty na transakcjach przeprowadzanych między jednostkami w Grupie a podmiotami 
stowarzyszonymi podlegają wyłączeniu do poziomu posiadanego udziału. 
 
W sprawozdaniach finansowych Grupy transakcje w walucie obcej zostały przeliczone wg kursu obowiązującego 
na dzień dokonania transakcji.  
 
Podstawowy wzór sprawozdania oparto na segmentach operacyjnych, każdy z segmentów stanowi strategiczną 
jednostkę gospodarczą, oferującą inne usługi. Segmenty operacyjne zostały określone w oparciu o raporty 
wewnętrzne, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o alokacji zasobów do danego segmentu 
i oceniające jego wyniki finansowe. 
 
 
 



  

IV. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Nota nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe. 
 

1.1 Cena nabycia lub wartość godziwa na 30.06.2018r.                                                                                                                                                                  
w tys. zł. 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
 Grunty, budynki, 

budowle 
Urządzenia 
techniczne , 
maszyny i 

pozostałe środki 
trwałe 

Środki trwałe w 
budowie, zaliczki 

Razem 

1.Stan na 
01.01.2017r.  

66.335 22.037 8 88.380 

2.Zwiększenia z tytułu  
- inwestycje leasing 
- zakup 
- elimin.konsolid. 
- wpłacone zaliczki 

79 
 

42 
37 

- 

3.633 
1.047 
1.048 
1.538 

- 

143 
- 

124 
- 

19 

3.855 
1.047 
1.214 
1.575 

19 
3.Zmniejszenia z 
tytułu:  
- sprzedaż 
- likwidacja 
- korekty 

62 
 

30 
32 

- 

1 075 
 

886 
189 

- 

- 
 

- 
- 
- 

1 137 
 

916 
221 

- 
Stan na 31.12.2017r.  66.352 24.595 151 91.098 
1.Zwiększenia z 
tytułu: 
-zakup 
-inwestycje leasing 

- 
 

- 
- 

229 
 

229 
- 

15 
 

15 
- 

244 
 

244 
- 

2.Zmniejszenia z 
tytułu: 
-sprzedaż 
-likwidacja 

63.577 
 

63.577 

6.374 
 

6.374 
 

- 
 

- 
 

69.951 
 

69.951 
 

Stan na 30.06.2018r. 2.775 18.450 166 21.391 
Skumulowana amortyzacja i utrata wartości. 
1.2 Skumulowana amortyzacja na 30.06.2018r.                                                                                w tys. zł. 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ( WG. GRUP RODZAJOWYCH) 
 Grunty, budynki, 

budowle 
Urządzenia 
techniczne , 
maszyny i 

pozostałe środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie, 

zaliczki 

Razem 

1.Stan na 01.01.2017r. 7.954 8.653 0 16.607 
2.Zwiększenia z tytułu : 
- naliczenie w roku 
- inwestycje 
- elim.konsolid. 

628 
605 

- 
23 

3.054 
2.217 

- 
837 

- 
- 
- 
- 

3.682 
2.822 

- 
860 

3.Zmniejszenia z tytułu:  
- sprzedaż 
- likwidacja 

30 
7 

23 

716 
511 
205 

- 
 

- 

746 
518 
228 

Stan na 31.12.2017r  8.552 10.991 0 19.543 
1.Zwiększenia z tytułu: 
-naliczenia 
- inwestycja 

19 
19 

 

945 
945 

 

- 964 
964 

2.Zmniejszenia z tytułu: 
-sprzedaż  
- likwidacja 

8.476 
8.476 

- 

3.480 
3.480 

 

- 
- 
- 

11.956 
11.956 

- 
Stan na 30.06.2017r. 95 8.456 0 8.551 



  

 
Wartość bilansowa ( netto) 
                                                                                                                                               w tys. zł. 
Wartość bilansowa na 31.12.2017r. 
Wartość netto  57.800 13.604 151 71.555 
 Wartość bilansowa na 30.06.2018r. 
Wartość brutto 2.775 18.450 166 21.391 
Skumulowana amortyzacja 95 8.456 0 8.551 
Wartość netto 2.680 9.994 166 12.840 
 
01.01.2004r. był dla Grupy dniem przejścia na MSSF, podjęto decyzję o wycenie gruntów w wartości godziwej, a 
wycenę oparto na ostatnich cenach rynkowych tj. wartości godziwej uzyskanej w transakcjach, których 
przedmiotem były sprzedawane grunty przez jednostkę dominującą.  
Budynki, budowle oraz sprzęt komputerowy na dzień przejścia na MSSF czyli 01.01.2004r. został wyceniony 
według wartości godziwej, która z tym dniem stała się wartością księgową netto. 
W okresie sprawozdawczym Grupa utraciła kontrolę nad podmiotami z segmentu najmu, spedycji oraz serwisu 
samochodów ciężarowych. 
Na dzień 30.06.2018 roku wszystkie środki trwałe bez gruntów i środków trwałych w leasingu zostały wycenione 
po koszcie historycznym, pomniejszonym o skumulowaną amortyzację. Wartość rzeczowych aktywów trwałych 
na dzień bilansowy wynosi 12.840 tys. zł 
W pierwszej połowie 2018 roku Grupa nie dokonywała przeszacowania posiadanych gruntów.  
Nota nr 1a Wartości niematerialne. 
                                                                                                                                                                                    w tys. zł. 

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

licencje 
Wartość firmy Wartości niematerialne  

razem 
Stan na 01.01.2017r. 
wartość brutto 

321 22.172 22.493 

Zwiększenia w 2017r. z 
tytułu: 
- zakupu  
- inwestycje 

24 
 

24 
- 

- 
 
 
- 

24 
 

24 
- 

Zmniejszenia w 2017r. 
z tytułu: 
- odpis wartości firmy 

- 
 
- 

12.866 
 

12.866 

12.866 
 

12.866 
Stan na 31.12.2017r. 
wartość brutto 

345 9.306 9.651 

Zwiększenia - - - 
zmniejszenia 115 46 161 
Stan na 30.06.2018r. 
wartość brutto 

 
230 

 
9.260 

 
9.490 

 
 Skumulowana amortyzacja. 

                                                                                                                                                                                      w tys. zł. 
ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 

 Programy komputerowe Wartości niematerialne   
Razem 

Stan na 01.01.2017r.  173 173 
Zwiększenia z tytułu: 
- naliczenie w roku 
- inwestycje 

49 
49 
- 

49 
49 
- 

Zmniejszenia z tytułu: 
- likwidacja 

- 
- 

- 
- 

Stan na 31.12.2017r.  222 222 
Zwiększenia z tytułu: 
- naliczenie w roku 

 
9 

 
9 

Zmniejszenia  101 101 
Stan na 30.06.2018r. 130 130 



  

 
                                                                                                                                                                                      w tys. zł. 

ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  (WG.GRUP RODZAJOWYCH) 
Na dzień 30.06.2018. Programy komputerowe, 

licencje 
Wartość firmy Wartości niematerialne  

razem 
Wartość bilansowa netto na 
01.01.2018r. 

123 9.306 9.429 

Zwiększenia - - - 
Zmniejszenia 23 46 69 
Wartość bilansowa netto na 
30.06.2018r. 

100 9.260 9.360 

 
W okresie sprawozdawczym Grupa dokonała testu na utratę wartości firmy, na podstawie którego Zarząd Grupy 
zdecydował pozostawić wartość firmy na dotychczasowym poziomie uznając, iż jest to wartość właściwa. 
Nieznaczna korekta zmniejszająca wartość firmy związana była z utratą kontroli na podmiotem z segmentu 
najmu. 
 
 
Nota nr 2 Nieruchomości inwestycyjne. 
 
W wyniku utraty kontroli nad pomiotem z segmentu najmu, z Grupy wyszła nieruchomość inwestycyjna, której 
wartość w cenie nabycia wynosiła 31 tys. zł. Były to grunty rolne położone na terenie Gminy Braniewo o 
powierzchni 3,44 hektara. 
Z tytułu posiadania nieruchomości inwestycyjnej Grupa nie ponosiła istotnych kosztów ani nie miała znaczących 
przychodów. 
 
Nota nr 3 Zapasy. 
 

 30.06.2018r 31.12.2017r 
1. Materiały 2.043 2.844 
-wartość odpisów materiałów 121 439 
2. Produkcja w toku (wg.kosztu wytworzenia) 1.733 1.770 
3. Produkty gotowe 1.135 1 226 
4. Towary 438 371 
5. Zaliczki na dostawy 1 - 
Zapasy wartość bilansowa 5.350 6.211 
 
Produkcja w toku to niezakończone zlecenia w segmencie produkcji metalowej oraz segmencie produkcji części 
samochodowych. 
 
Nota nr 4 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. 
 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności    w tys. zł 
 

 30.06.2018r 31.12.2017r 
Należności  od jednostek powiązanych 696 111 
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych 
jednostek 

7.130 8.957 

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych 

420 381 

Należności dochodzone na drodze sądowej - - 
Pozostałe należności ( w tym) 2.556 10.866 
- część długoterminowa - - 
Razem wartość bilansowa ( w tym)     10.802 20.315 
-należności długoterminowe - - 
-należności krótkoterminowe 10.802 20.315 



  

 
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych  w tys. zł 
                                                                                                                                                      

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość 
należności krótkoterminowych 

30.06.2018r 31.12.2017r 

Stan na początek okresu 3 840 3 479 
a) zwiększenia z tytułu: 0 408 
- dostaw i usług do 12 miesięcy 0 408 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- pozostałe należności - - 
b) wykorzystanie (z tytułu) - - 
- dostaw i usług do 12 miesięcy - - 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- pozostałe należności - - 
c) rozwiązanie (z tytułu) 2 324 47 
- dostaw i usług do 12 miesięcy 107 47 
- dochodzone na drodze sądowej - - 
- utrata kontroli nad pomiotami (niekonsolidowane) 2 217 - 
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

1 516 3 840 

 
Nota nr  5 
Krótkoterminowe aktywa finansowe. 
 

Krótkoterminowe aktywa finansowe – akcje 30.06.2018 r 
Stan na 01.01.2018r. 9.718 
Zwiększenia: 26 
a) zakup akcji - 
b) przeszacowanie 26 
Zmniejszenia: 7.599 
a) sprzedaż akcji - 
b) przeszacowanie  155 
c) utrata kontroli (podmioty niekonsolidowane) 7.444 
Stan na 30.06.2018r. 2.145 
Krótkoterminowe aktywa finansowe – pozostałe  
-  obligacje - 
- pożyczki 1.183 
- środki pieniężne 495 
Krótkoterminowe aktywa finansowe – razem 3.823 
 
 
Nota nr 6 
Aktywa finansowe, zobowiązania finansowe. 
Aktywa finansowe w podziale na kategorie instrumentów finansowych wg. MSSF 9         w tys. zł. 
 Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9  

Razem Aktywa wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

zamortyzowanym 
koszcie 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez pozostałe 

całkowite dochody 

 
Poza  
MSSF 9 

Stan na 30.06.2018 
Aktywa trwałe:         
Należności i pożyczki   -   - -  

Pochodne instrumenty 
finansowe 

-  -   - - - 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe 

-  10 283   - - 10 283 

Aktywa Obrotowe: -  -   - - - 
Należności z tytułu dostaw i -  10 802   - - 10 802 



  

usług oraz pozostałe 
należności 
Pożyczki -  1 183   - - 1 183 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

-  -   - - - 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

2 145  -   - - 2 145 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

-  495   - - 495 

Kategorie aktywów 
finansowych razem 

2 145  22 763   - - 24 908 

Stan na 31.12.2017 
Aktywa trwałe:         
Należności i pożyczki -  -   - - - 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

-  -   - - - 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe 

-  27 739   - - 27 739 

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

-  20 315   - - 20 315 

Pożyczki -  174   - - 174 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

-  -   - - - 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

28 618  -   - - 28 618 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

- - 2 780   - - 2 780 

Kategorie aktywów 
finansowych razem 

28 618  51 008   - - 79 626 

 
 
 
W pozycji pozostałe długoterminowe aktywa finansowe znajdują się obligacje wyemitowane na łączną kwotę 10,2 
mln.zł. Zarząd nie dysponuje informacjami i danymi finansowymi, które umożliwiłyby przeprowadzenie analizy 
tych aktywów pod kątem potencjalnej utraty wartości. 
 
Zobowiązania  finansowe w podziale na kategorie instrumentów finansowych wg. MSSF 9   w tys. zł. 
 Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9 Razem 

ZWG-O ZZK 
 
 

Poza MSSF 9 

Stan na 30.06.2018 
Zobowiązania długoterminowe     
Kredyty, pożyczki, inne 
instrumenty dłużne 

- 3 903  3 903 

Leasing finansowy - 2 450  2 450 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

-   - 

Pozostałe zobowiązania - 6 394  6 394 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

-    

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

- 15 456 4 603 20 059 

Kredyty pożyczki inne 
instrumenty dłużne 

- 3 156  3 156 

Leasing finansowy - 1 503  1 503 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

- -  - 

Kategoria zobowiązań 
finansowych razem 

- 
 

32 862 
 

4 603 37 465 

Stan na 31.12.2017 



  

Zobowiązania długoterminowe     
Kredyty, pożyczki ,inne 
instrumenty dłużne 

- 4 018  4 018 

Leasing finansowy -  3 895  3 895 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

-    

Pozostałe zobowiązania - 378  378 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

-    

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

- 97 203 8 185 105 388 

Kredyty pożyczki inne 
instrumenty dłużne 

- 1 472  1 472 

Leasing finansowy - 1 497  1 497 
Pochodne instrumenty 
finansowe 

-    

Kategoria zobowiązań 
finansowych razem 

- 108 463 8 185 116 648 

 
Objaśnienia do tabeli: 

1. ZWG-O zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
2. ZZK zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 
3. Poza MSSF 9 

 
Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych.                                                             w tys. zł. 
Klasa instrumentu finansowego 30.06.2018 31.12.2017 

Wartość 
godziwa 

Zamortyzowany 
koszt 

Wartość  
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Zamortyzowany 
koszt 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa 
Pożyczki  1 183 1 183  174 174 
Należności z tyt. dostaw i usług oraz 
pozostałe 

 10 802 10 802  20 315 20 315 

Pochodne instrumenty finansowe  - -  - - 
Papiery dłużne  10 209 10 209  46 565 46 565 
Akcje spółek notowanych 2 145 - 2 145 9 718 - 9 718 
Udziały, akcje spółek nienotowanych  74 74  74 74 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  495 495  2 780 2 780 
Zobowiązania: 
Kredyty, pożyczki  4 297 4 297  2 728 2 728 
Dłużne papiery wartościowe  2 762 2 762  2 762 2 762 
Leasing finansowy  3 953 3 953  5 392 5 392 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe  

 20 059 20 059  105 388 105 388 

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

Klasa instrumentu finansowego   
notowane na 

GPW 
notowane na 

NC 
……….. 

Razem 
wartość 
godziwa 

Stan na 30.06.2018           

Aktywa:           

Akcje spółek notowanych    2 145    2 145  

Udziały, akcje spółek nienotowanych         -   

Jednostki funduszy inwestycyjnych         -   

Instrumenty pochodne handlowe         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające         -   

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej         -   

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych         -   

Aktywa razem   -  2 145  -   2 145 

Zobowiązania:           

Instrumenty pochodne handlowe (-)         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)         -   



  

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Zobowiązania razem (-)   -   -   -   -   

Wartość godziwa netto   -  2 145 -   2 145  

Stan na 31.12.2017           

Aktywa:           

Akcje spółek notowanych   267 9 451  9 718 

Udziały, akcje spółek nienotowanych         -   

Jednostki funduszy inwestycyjnych         -   

Instrumenty pochodne handlowe         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające         -   

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej         -   

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych         -   

Aktywa razem   267 9 451  -   9 718  

Zobowiązania:           

Instrumenty pochodne handlowe (-)         -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)         -   

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)         -   

Zobowiązania razem (-)   -   -   -   -   

Wartość godziwa netto   267  9 451 -   9 718 
 
 
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z POZIOMU 3 

 w  tys. zł.  

    
Udziały, akcje 

spółek 
nienotowanych 

…. 
Razem 
wartość 

Stan na 30.06.2018         

Saldo na początek okresu   74    74  

Zyski (straty) ujęte w:         

- wyniku finansowym      - 

- innych dochodach całkowitych      - 

udzielenie pożyczek (+)        - 

Zbycie (-)       -   

Zaciągnięcie (+)      -   

Uregulowanie (-)       -   

Przeniesienie do poziomu 3 (+)       -   

Przeniesienie z poziomu 3 (-)       -   

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

Saldo na koniec okresu   74  -   74 

Stan na 31.12.2017         

Saldo na początek okresu   74    74  

Zyski (straty) ujęte w:         

- wyniku finansowym       

- innych dochodach całkowitych       

udzielenie pożyczek (+)        

Zbycie (-)                 

Zaciągnięcie  (+)        -   

Uregulowanie (-)          

Przeniesienie do poziomu 3 (+)       -   

Przeniesienie do notowanych       -   

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

Saldo na koniec okresu   74 -   74 

 
Nota nr 8 
Rezerwy 
 Rezerwy krótkoterminowe                                                                                                                                                                                               
w tys. zł. 



  

 Rezerwy na 
sprawy 
sądowe i 
sporne 

Rezerwa na 
odszkodow
ania  dla 
Zarządu 

Rezerwa 
na 
odprawy 
emerytalne 

Rezerwa na 
VAT 
należny 

Rezerwa na 
niewykorzy 
stane 
świadczenia 
urlopowe 

Razem 

Saldo na dzień 
01.01.2018 

- - - 99 183 282 

1.Przeniesienie z  
rezerw 
długoterminowych  

- - - - - - 

2.Naliczenie w 
okresie 
sprawozdawczym  

- - - 88 - 88 

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

- - - 99 - 99 

5.Utrata kontroli 
(niekonsolidowane) 

    108 108 

Saldo na dzień 
30.06.2017 

- - - 88 75 163 

  
Rezerwy długoterminowe. 
                                                                                                                             w tys. zł. 
 Rezerwy na 

odprawy 
emerytalne 

Rezerwy z 
tytułu 
udzielonych 
poręczeń 

Razem 

Saldo na 01.01.2018r. 343 23 699 24 042 
1.Zwiększenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

- - - 

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

- - - 

4.Rozwiązano jako zbędne - - - 
5.Utrata kontroli (niekonsolidowane) 168 23 699 23 867 
Saldo na dzień 30.06.2018r. 175 - 175 
 
Nota nr 9 
 Kredyt bankowy. 
                                                                                                                                                      w tys. zł. 
Saldo na 01.01.2017r. 2 728 
Zaciągnięcie kredytu 632 
Spłaty kredytu 496 
Naliczone odsetki 192 
Spłacone odsetki 192 
Stan na 30.06.2018r. 2 864 
 
Nota nr 10 
 Informacja dotycząca segmentów działalności. 
W wyniku sprzedaży w I kwartale br. udziałów w podmiotach zależnych Grupa utraciła kontrolę na 13 spółkami 
objętych we wcześniejszych okresach konsolidacją.  
Obecnie Grupa składa się z 11 podmiotów działających w 5 segmentach operacyjnych tj.: 

- Zastal Wagony sp. z o.o. działająca w segmencie produkcji metalowej, 
- Landex sp. z o. o. segment najmu, 
- Monitex sp. z o.o. segment najmu, 
- Drawex sp. z o.o. segment najmu, 
- Asas sp. z o.o. segment najmu, 
- Rodex sp. z o.o. segment najmu, 



  

- CSY S.A. segment produkcji części motoryzacyjnych, 
- RSY S.A. segment handlu maszynami, 
- RSY sp. z o.o. segment napraw i remontów silników, 
- Zastal lnvestments sp. z o.o. – poza segmentami, 
- Zastal S.A. – poza segmentami 
 

Podmioty takie jak Zastal SA i Zastal Investments sp. z o.o. skupiają się głównie na zarządzaniu aktywami 
finansowymi. 
 
W okresie sprawozdawczy Grupa była podzielona  na pięć segmentów tj. segment najmu, zlokalizowany na 
terenie miasta Zielona Góra oraz Iława, segment produkcji metalowej zlokalizowany na terenie miasta Zielona 
Góra, segment produkcji części samochodowych – w oparciu o urządzenia CNC, segment handlu, który zajmuje 
się handlem maszynami rolniczymi oraz segment napraw i remontów silników spalinowych. Trzy ostatnie 
segmenty zlokalizowane są w Iławie.  
Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów   niepowiązanych –
przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych. Przychody, koszty i wyniki segmentu zawierają przesunięcia 
między segmentami, które są później eliminowane przy konsolidacji. 
W poniższych tabelkach przedstawione zostały przychody i zyski oraz dane dotyczące, niektórych aktywów i 
zobowiązań poszczególnych segmentów branżowych Grupy za pierwsze półrocze 2018roku. 
 
Okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2018r.                                                                               w tys. zł. 
 

30.06.2018r. 
Produkcja 
metalowa 

Działalność 
najmu 

Działalność 
nie przypisana 
do 
segmentów 

Produk. 
części  
motory- 
zacyjnych 

Handel 
maszyna- 
mi 

Naprawa i 
remont  
silników 

Eliminacje Sprawozdanie 
skonsolido- 
Wane 

Przychody 
1.Przychody ze sprzedaży na 
rzecz klientów zewnętrznych 

 
2 736 

 
3 

 
- 

 
12 166 

 
224 

 
3 525 

 
- 

 
18 654 

2.Sprzedaż między 
segmentami oraz 
jedn.stowarzyszonymi 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

95 

 
 

443 

 
 

90 

 
 

7 

 
 

-639 

 
 

- 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

 
60 

 
0 

 
568 

 
257 

 
0 

 
- 

 
-88 

 
797 

Przychody ogółem 2 800 3 663 12 866 314 3 532 -727 19 451 
 
Wynik na działalności 
operacyjnej segmentu 

 
-1 757 

 
-21 

 
52 

 
581 

 
-10 

 
-115 

 
-6 

 
-1 276 

1.Przychody finansowe 0 36 52 746 6 170 1 939 0 -60 217 674 
2.Koszty finansowe 24 4 712 192 6 37 -90 885 
Zysk(Strata) przed 
opodatkowaniem 

 
-1 781 

 
11 

 
52 086 

 
6 559 

 
1 923 

 
-152 

 
-60 133 

 
-1 487 

1.Podatek dochodowy - - 9 306 1 170 368 - -11 637 -793 
Zysk(Strata) po 
opodatkowaniu 

 
-1 781 

 
11 

 
42 780 

 
5 389 

 
1 555 

 
-152 

 
-48 496 

 
-694 

 
Bilans                                                                                                                                                            w tys. zł. 
 

30.06.2018r. 
Produkcja 
metalowa 

Działalność 
najmu 

Działalność 
nie przypisana 
do 
segmentów 

Produk. 
części  
motory- 
zacyjnych 

Handel 
maszyna- 
mi 

Naprawa  
i  
Remont  
silników 

Eliminacje Sprawozdanie 
skonsolido- 
wane 

Aktywa  
1. Aktywa segmentu 5 926 9 604 160 155 47 013 7 976 3 146 -169 633 64 187 
Aktywa ogółem 5 926 9 604 160 155 47 013 7 976 3 146 -169 633 64 187 
Pasywa 
1.Kapitał segmentu -2 591 -343 135 461 34 016 7 459 -1 424 -149 283 23 295 

2.Zobowiązania segmentu 8 517 9 947 24 694 12 997 517 4 570 -20 350 40 892 
Pasywa ogółem 5 926 9 604 160 155 47 013 7 976 3 146 -169 633 64 187 

 
Okres sprawozdawczy zakończony  30 czerwca 2017r.    
 

30.06.2017r. 
Produkcja 
metalowa 

Działalność 
najmu 

Działalno
ść 
serwisow
a 

Działalno
ść  
spedycyj
na 

Produk. 
części  
motory- 
zacyjnych 

Handel 
maszyna- 
mi 

Naprawa i 
remont  
silników 

Elimina
cje 

Sprawozdan
ie 
skonsolido- 
Wane 

Przychody 
1.Przychody ze sprzedaży na          



  

rzecz klientów zewnętrznych 6 703 3 277 4 946 5 405 9 592 29  29 952 
2.Sprzedaż między 
segmentami oraz 
jedn.stowarzyszonymi 

 
 

8 

 
 

341 

 
 

138 

 
 

- 

 
 

375 

 
 

90 

  
 

-952 

 
 

- 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

 
266 

 
67 

 
30 

 
60 

 
194 

 
114 

  
-305 

 
426 

Przychody ogółem 6 977 3 685 5 114 5 465 10 161 233  -1 257 30 378 
 
Wynik na działalności 
operacyjnej segmentu 

 
-715 

 
-732 

 
-146 

 
-358 

 
544 

 
98 

  
-51 

 
-1 360 

1.Przychody finansowe 3 265 5 158 20 38 1 206 -  -2 187 7 500 
2.Koszty finansowe 14 816 178 29 24 138 538  -938 14 785 
Zysk(Strata) przed 
opodatkowaniem 

 
-12 266 

 
4 248 

 
-155 

 
-344 

 
1 612 

 
-440 

  
-1 300 

 
-8 645 

1.Podatek dochodowy - 988 - - 267 -101  198 1 352 
Zysk(Strata) po 
opodatkowaniu 

 
-12 266 

 
3 260 

 
-155 

 
-344 

 
1 345 

 
-339 

  
-1 498 

 
-9 997 

 
Bilans                                                                                                                                                            w tys. zł. 
 

30.06.2017r. 
Produkcja 
metalowa 

Działalno
ść najmu 

Działalno
ść 
serwisow
a 

Działalność  
spedycyjna 

Produk. 
części  
motory- 
zacyjnych 

Handel 
maszyna- 
mi 

Naprawa  
i  
Remont  
silników 

Eliminacje Sprawozdan
ie 
skonsolido- 
wane 

Aktywa  
1. Aktywa segmentu 71 006 148 217 5 111 6 002 36 175 4 120 2 103 -105 222 167 512 
Aktywa ogółem 71 006 148 217 5 111 6 002 36 175 4 120 2 103 -105 222 167 512 
Pasywa 
1.Kapitał segmentu -14 027 79 211 2 150 1 634 24 604 3 782 -1 420 -73 394 22 540 

2.Zobowiązania segmentu 85 033 69 006 2 961 4 368 11 571 338 3 523 -31 828 144 972 
Pasywa ogółem 71 006 148 217 5 111 6 002 36 175 4 120 2 103 -105 222 167 512 

     
Nota nr 11 
Dotyczy skonsolidowanego sprawozdania z  przepływów pieniężnych. 
Wyjaśnienie do pozycji A.II.4 „Zysk (strata) na inwestycjach” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                      w tys. zł. 
 30.06.2018 
1.Zbycie środków trwałych -39 
2.Sprzedaż wierzytelności - 
3.Odpis wartości pożyczek - 
4.Korekta aktualizacji wartości akcji i udziałów 128 
5.Sprzedaż akcji 22 529 
Ogółem A.II.4 22 618 
 
Wyjaśnienie do pozycji A.II.5 „Odsetki i udziały w zyskach” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                         w tys. zł. 
 30.06.2018 
1.Odsetki od pożyczek 9 
2.Zapłacone odsetki dot.leasingu finansowego 62 
3.Zapłacone odsetki od kredytów 78 
4.Odsetki od obligacji - 
Ogółem A.II.5 149 
 
Wyjaśnienia do pozycji A.II 10 „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” w sprawozdaniu z przepływów  pieniężnych”. 
 
 30.06.2018 
1.Wg bilansu -195 
2. Korekta eliminacji konsolidacyjnych - 
Zmiana stanu w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych 
A II 10 

-195 

 
Wyjaśnienie do pozycji A.II.8 „Zmiana stanu należności” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                      w tys. zł. 
 30.06.2018 



  

1.Wg bilansu -2 061 
2.Należności związane ze zmianą stanu należności 
dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (działalność 
inwestycyjna) 

- 

3.Dotyczy podatku dochodowego - 
4. Należności dotyczące zakupu akcji (działalność finansowa) -182 
5. Zmiana stanu w sprawozdaniu z  przepływów 
pieniężnych A II 8 

-1 879 

 
Wyjaśnienie do pozycji A.II.9 „Zmiana stanu zobowiązań” w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych. 
           
                                                                                                                                     w tys. zł. 
 30.06.2018 
1.Wg bilansu -68 369 
2. Zmiana stanu zobowiązań dot.rzeczowych aktywów 
trwałych (działalność inwestycyjna) 

-52 

3. dot.leasingu (działalność finansowa) 1 044 
4.Akcje, aktywa finansowe ( działalność inwestycyjna) -340 
5.Dotyczące  pożyczek (działalność finansowa) -403 
6.Dotyczące emisji akcji (działalność finansowa) 48 489 
zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 
A II 9 

-19 291 

 
Wyjaśnienie do pozycji „Inne” w sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych. 
                                                                                                                                    w tys. zł. 
 30.06.2018 

1. Działalność operacyjna „inne korekty” poz. AII 
11 - 

- odpis zobowiązań z tyt. emisji obligacji 
- 

2. Działalność inwestycyjna „inne wpływy 
inwestycyjne” B 2 - 

- zwrot pożyczek krótkoterminowych - 
3. Działalność inwestycyjna „inne wydatki 
inwestycyjne” B 7 -29 

- zaliczka na środki trwałe -29 

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

                                                                                                       w tys. zł. 
  Zobowiązania warunkowe 

Pozycje pozabilansowe 
30.06.2018 31.12.2017 

1. Zobowiązania warunkowe 12 133 18 972 
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - 
- hipoteka umowna zwykła - - 
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 12 133 18 972 
- weksle in blanco - 323 
- hipoteki 12 133 18 649 
 
b)hipoteki: 
 
W związku  z włączeniem do Grupy w latach wcześniejszych zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej 
się wynajmem powierzchni biurowych, wzrosły zobowiązania pozabilansowe o zobowiązania obciążające 
nieruchomość w postaci ustanowionych na niej hipotek. 



  

Nieruchomość stanowiąca element zorganizowanej części przedsiębiorstwa obciążona jest trzema hipotekami tj.: 
- hipoteka umowna łączna na kwotę 7.200 tys. zł. na rzez SGB Bank S.A., 
- hipoteka umowna łączna na kwotę 1.500 tys. zł. na rzecz MR SUB 11 sp. z o.o., 
- hipoteka umowna łączna na kwotę 3.433 tys. zł. na rzecz SGB Bank S.A. 
 
Nota nr 13 
Zatwierdzenie do publikacji. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok  zakończony 30 czerwca 2018r. (wraz z danymi porównawczymi) 
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 01.10.2018r. 
 
 
Nota nr 14 
Zdarzenia po dniu bilansowym. 
W miesiącu sierpniu 2018r., Grupa straciła kontrolę nad spółką z segmentu produkcji metalowej. 
 
Podpisy członków Zarządu 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
01.10.2018r. Dariusz Stodolny Prezes Zarządu Dariusz Stodolny 

 
Podpis osoby, która sporządziła informację dodatkową 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
01.10.2018r. Robert Truszkowski 

 
Z-ca Gł. Księgowego Robert Truszkowski 
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1. Informacje ogólne 

 
Jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej Zastal to Zastal Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, 
ul. Sulechowska 4a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Zielonej Górze KRS nr 67681. 
Podstawowy przedmiot działalności  według PKD: 25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części  
Jednostka dominująca jest obecnie spółką nie prowadzącą działalności produkcyjnej, skupiającą się głównie na 
zarządzaniu Grupą.  
 

 
Zarząd jednostki dominującej na dzień 30 czerwca 2018 r. 

1. Mariusz Matusik  - Prezes Zarządu 
 
Z dniem 06 sierpnia 2018 roku Pan Mariusz Matusik złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Zastal SA, w dniu 17 sierpnia 2018 roku  Rada Nadzorcza spółki funkcję Prezesa Zarządu powierzyła Panu 
Dariuszowi Stodolnemu. 

 
W skład Rady Nadzorczej pełniącej swoje obowiązki do dnia 30 czerwca 2017 r.: 

1. Joanna Tobolska     - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
2. Włodzimierz Starosta    – Sekretarz Rady Nadzorczej 
3. Wiesława Wałdowska Trzciałkowska  – Członek Rady Nadzorczej 
4. Aneta Niedziela      – Członek Rady Nadzorczej 
5. Teresa Furmańczyk    – Członek Rady Nadzorczej 

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

 
Wykaz jednostek poza podmiotem dominującym , których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym za okres pierwszego półrocza 2018 roku. 

Nazwa i siedziba 
Przedmiot 

działalności wg 
PKD 

Rejestry Metody konsolidacji 

Zastal Wagony 
Sp. z o.o. 
65-119 Zielona Góra 
Ul.Sulechowska 4a  

3020Z 
Produkcja taboru 

szynowego 

KRS 420352 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

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

6820Z 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

KRS 427088  
VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu  
Rejonowego  

w Zielonej Górze 

Pełna 

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

41,, 
Roboty budowlane 

związane ze wznoszeniem 
budynków 

KRS 531533 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

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

64.99 
Pozostała finansowa 

działalność 

KRS 544224 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

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

68.10 Z 
Kupno i sprzedaż 

nieruchomości 

KRS 552067 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 
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CSY SA 
Ul.Grunwaldzka 13 
14-200 Iława 

29.32 Z  
Produkcja pozostałych 

części do pojazdów 

KRS 367655 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Olsztynie 

Pełna 

RSY SA 
Ul.Grunwaldzka 13 
14-200 Iława 

46.61 Z 
Sprzedaż hurtowa maszyn i 

urządzeń rolniczych 

KRS 367579 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Olsztynie 

Pełna 

Rodex sp. z o.o. 
Poznań 

68.10 Z  
Kupno i sprzedaż 

nieruchomości  

KRS 549191 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Poznaniu 

Pełna 

RSY Sp. z o.o. 
Ul.Grunwaldzka 13 
14-200 Iława 

45.20.Z 
Konserwacja i naprawa 

pojazdów samochodowych 

KRS 448853 
VIII Wydział Gospodarczego 

Sądu Rejonowego w Olsztynie 
Pełna 

Zastal Investments  
Sp. z o.o. 
Ul.Sulechowska 4a 
65-119 Zielona Góra 

66.21.Z 
Działalność związana z 

oceną ryzyka i 
szacowaniem poniesionych 

strat 

KRS 631930 
VIII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze 

Pełna 

 
 
Główne dziedziny życia gospodarczego w jakich Grupa kapitałowa prowadziła działalność w pierwszym półroczu 
2018 roku to produkcja, usługi, handel, działalność finansowa. 
Usługi dotyczyły w głównej mierze: 

 produkcja elementów metalowych na zlecenie, w tym głównie kontenerów budowlanych oraz elementów 
do pieców oraz konstrukcji stalowych, 

 remonty silników spalinowych, 
 produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego, 

Grupa prowadziła również działalność handlową obejmującą obrót towarowy na rynku krajowym w zakresie: 
 sprzedaży maszyn rolniczych. 

 
W okresie sprawozdawczym Grupa utraciła kontrolę nad 13 podmiotami głównie z segmentu najmu jak i serwisu 
samochodów ciężarowych oraz spedycji. 
 
 

3. Wybrane dane dotyczące wyników finansowych Zastal SA oraz Grupy Kapitałowej Zastal 
 
Wybrane dane dotyczące Zastal SA za okres 01 stycznia - 30 czerwca 2018r.                                   w tys. zł. 
 30.06.2018 30.06.2017 Zmiana % 
1. Przychody ze sprzedaży 95 6 711 -98,6% 
2. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 52 -716 107% 
3. Przychody finansowe 52 746 3 265 1 515% 
4. Koszty finansowe 712 14 816 -95,2% 
5. Strata netto 42 780 -12 267 448,7% 

 
W pierwszym półroczu 2018 roku spółka Zastal S.A. – podmiot dominujący w Grupie kapitałowej skupiał się na 
działalności finansowej. Działalność produkcyjna, w branży metalowej, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa 
w IV kwartale 2017 roku została przeniesiona do podmiotu zależnego. 
Spółka Zastal S.A. będąc podmiotem dominującym w Grupie kapitałowej uzyskiwała przychody z działalności 
holdingowej, tym samym wpływ na bieżące przychody spółki będzie miała sytuacja finansowa jej spółek zależnych. 
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W okresie sprawozdawczym spółka przeprowadziła restrukturyzację istotnej części zobowiązań, ze środków 
uzyskanych z VI emisji akcji w kwocie 48.489 tys. zł. oraz ze sprzedaży udziałów w spółce Zastal Transport sp. z 
o.o. i spółce Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, jak i posiadanych 
obligacji, udało się spłacić zobowiązania sięgające kwoty 71,5 mln zł. 
 
W I półroczu 2018 roku przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na plus wyniosło ponad 
52 mln zł., przeszacowanie w całości odniesiono na wynik finansowy okresu sprawozdawczego.  
 
Zarząd przy założeniu kontynuacji działalności w okresie następnych miesięcy wskazuje na istotne ryzyko mogące 
mieć wpływ na trudności dotyczące bieżącej działalności spółki, wynikające z posiadanych zobowiązań publiczno- 
prawnych oraz możliwości pozyskania kapitału obrotowego. 
 
 
 
Wybrane dane dotyczące Grupy Kapitałowej Zastal za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2018 r. w tys. zł. 
 30.06.2018 30.06.2017 Zmiana % 
1. Przychody ze sprzedaży 18 654 29 952 -37,7% 
2. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 276 -1 360 6,2% 
3. Przychody finansowe 674 7 500 -91,0% 
4. Koszty finansowe 885 14 785 -94,0% 
5. Zysk/Strata netto -694 -9 997 93,1% 

 
Przychody ze sprzedaży jakie uzyskała Grupa w pierwszym półroczu 2018 roku były znacząco niższe od 
przychodów  pierwszego półrocza 2017 roku co do wartości bezwzględnych, jednakże uwzględniając korektę 
przychodów za pierwsze półrocze 2017 roku o przychody podmiotów, nad którymi Grupa utraciła kontrolę to 
dynamika wzrostu przychodów półrocze do półrocza wynosi 12%. Pozostałe wartości poza wynikiem na 
działalności operacyjnej opisujące procentową zmianę pozostają na zbliżonym poziomie. 
 
Generalnie wszystkie segmenty operacyjne w jakich działała Grupa na koniec pierwszego półrocza 2018r. poza 
segmentem produkcji metalowej odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. Największe wzrost sprzedaży 
odnotowano na segmencie napraw i remontów silników, jednakże jest to segment, dla którego brak jest danych za 
pierwsze półrocze 2017, ponieważ Grupa objęła kontrolę nad spółką z tego segmentu z końcem czerwca 2017. 
Wynik na działalności operacyjnej tego segmentu zamknął się co prawda stratą na poziomie 115 tys. zł., jednakże 
w dalszym ciągu segment ten rozszerzał swoją współpracę w zakresie dostarczania zespołów napędowych dla 
jednego z największych producentów pojazdów szynowych w kraju. Uzyskano koncesję wojskową oraz podpisano 
oficjalną umowę z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w zakresie remontu silników dużych mocy. 
W segmencie w dalszym ciągu rozwijano zdolności w zakresie napraw silników wysokoprężnych stosowanych w 
pojazdach terenowych eksploatowanych w podziemnych chodnikach kopalnianych. 
 
Szczególnie obiecująco wygląda działalność segmentu produkcji części motoryzacyjnych, który w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego odnotował 27% wzrost sprzedaży i 7% wzrost wyniku na działalności 
operacyjnej. Zwiększenie dostaw do branży kolejowej oraz wprowadzenie wyrobów dedykowanych na rynek 
motoryzacyjny z przeznaczeniem na pierwszy montaż wpływa na szybki przyrost wartości sprzedaży tego 
segmentu, średnio o 200 tys. zł. miesięcznie. 
 
Segment handlu maszynami zwiększył swoją sprzedaż w I półroczu br w stosunku do I półrocza  roku poprzedniego 
przeszło 7-krotnie, głównie za sprawą wzrostu sprzedaży maszyn oraz ciągników TYM dla przedsiębiorstw 
komunalnych. Duże koszty działalności operacyjnej powodują, iż wynik na działalności operacyjnej za pierwsze 
półrocze zamknął się niewielką stratą. 
Największy spadek sprzedaży spośród segmentów jakie były na dzień bilansowy w stosunku do półrocza roku 
poprzedniego jak i przyrost straty na działalności operacyjnej odnotował segment produkcji metalowej. 
Trudności w zapewnieniu ciągłości dostaw materiałów, opóźnienia w płatnościach zobowiązań z tytułu dostaw i 
usług jak i publiczno-prawnych powoduje, że spada ilość realizowanych zleceń produkcyjnych a to z kolei przekłada 
się na niższe wpływy do segmentu. Jednym ze rozważanych rozwiązań dla segmentu produkcyjnego jest jego 
głęboka restrukturyzacja i skupienie się na produkcji najbardziej rentownej przy jednoczesnym znaczącym 
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ograniczeniu kosztów działalności. Powodzenie takiego rozwiązania jest możliwe przy zapewnieniu dodatkowego 
finansowania działalności produkcyjnej i zawarciu porozumień z największymi wierzycielami. 
 
W ocenie Zarządu Grupy kapitałowej obecna sytuacja w poszczególnych segmentach działalności poza 
segmentem produkcji metalowej sprawia, że istniejące pewne ryzyko dla funkcjonowania Grupy jest ograniczane 
w dużej mierze przez występujące szanse i możliwości oraz wielkość posiadanego majątku. Szczególnie dobrą 
perspektywę Zarząd widzi w rozwoju działalności segmentu produkcji części motoryzacyjnych oraz naprawy i 
remontu silników a posiadane maszyny, urządzenia oraz kompetencje zapewniają możliwość realizacji przyjętych 
założeń w zakresie zwiększania przychodów i realizowanych marż w tych segmentach.  
 
Zasadniczy wpływ na wynik na działalności operacyjnej Grupy kapitałowej pierwszego półrocza miały straty 
segmentu produkcji metalowej. 
 
Ważniejsze zdarzenia dotyczące Grupy kapitałowej Zastal w pierwszym półroczu 2018r. 
 
 Rozszerzenie oferty asortymentowej segmentu produkcji części motoryzacyjnych, 
 Pozyskanie kolejnych perspektywicznych klientów segmentu produkcji części motoryzacyjnych oraz 

remontu silników, 
 Zwiększenie dostaw dla branży kolejowej segmentu produkcji części motoryzacyjnych, 
 Utrata kontroli nad podmiotami z segmentu najmu i serwisu samochodów ciężarowych oraz spedycji, 
 Spadek wartości sprzedaży segmentu produkcji metalowej. 
 

 
4. Zasady przyjęte przy sporządzaniu półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego 

sprawozdania z działalności. 
 

Raport półroczny jest sporządzony i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim oraz postanowienia MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 
Zasady sporządzenia skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zastal S.A. zostały opisane w 
informacji dodatkowej do śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego a zasady sporządzania 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal zostały opisane w informacji 
dodatkowej do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 

5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej przez emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 
W wyniku sprzedaży w I półroczu br. udziałów w podmiotach zależnych Grupa utraciła kontrolę na 13 spółkami 
objętych we wcześniejszych okresach konsolidacją. Grupa sprawowała kontrole nad podmiotami w sposób 
bezpośredni jak i pośredni, posiadając wpływ na całokształt działań podmiotów poprzez swoje podmioty zależne, 
które były jednymi udziałowcami.  
Obecnie Grupa składa się z 11 podmiotów działających w 5 segmentach operacyjnych tj.: 

- Zastal Wagony sp. z o.o. działająca w segmencie produkcji metalowej, 
- Landex sp. z o. o. segment najmu, 
- Monitex sp. z o.o. segment najmu, 
- Drawex sp. z o.o. segment najmu, 
- Asas sp. z o.o. segment najmu, 
- Rodex sp. z o.o. segment najmu, 
- CSY S.A. segment produkcji części motoryzacyjnych, 
- RSY S.A. segment handlu maszynami, 
- RSY sp. z o.o. segment napraw i remontów silników, 
- Zastal lnvestments sp. z o.o. – poza segmentami, 
- Zastal S.A. – poza segmentami 
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Podmioty takie jak Zastal SA i Zastal Investments sp. z o.o. skupiają się głównie na zarządzaniu aktywami 
finansowymi. 
 

 
6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 

wyników na dany rok, w świetle zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do 
wyników prognoz. 

 
Grupa nie publikowała prognoz dotyczących wyników roku 2018. 

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

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

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

Lp. Akcjonariusze Liczba 
akcji 

% liczby 
głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu  
 

% udział  
w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
wynikających z % 
udziału w kapitale 

zakład. i ich % udział  
w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym 
Zgromadzenie 

1. Omegia S.A. 25.869.596 31,55 31,55 31,55 31,55 

2. 

Amida Capital spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. 
wraz z podmiotem zależnym 
Financial Factory sp. z o.o., 
który posiada 1.465.000 szt. 
akcji 

21.465.000 26,18 26,18 26,18 26,18 

 
Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.) 

Lp. Akcjonariusze Stan na 
29.04.2018 

Stan na 
01.10.2018 wzrost spadek 

1. Omegia S.A. 25.869.596 25.869.596 - - 

2. 

Amida Capital spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. wraz z 
podmiotem zależnym Financial Factory 
sp. z o.o., który posiada 1.465.000 szt. 
akcji 

21.465.000 21.465.000 - - 

 
 
8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 

nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu 
 

Lp. Zarząd Spółki 
Ilość akcji 

na 
01.10.2018 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Dariusz Stodolny - - - - 
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Lp. Rada Nadzorcza 
Ilość akcji 

na 
01.10.2018 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Joanna Tobolska - - - - 

2. Aneta Niedziela - - - - 

3. Wiesława Wałdowska- 
Trzciałkowska 

- - - - 

4. Włodzimierz Starosta - - - - 

5. Teres Furmańczyk - - - - 
 
 

9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których łączna wartość stanowi 
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów 

 
W I półroczu 2018 r. nie toczyły się przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej postępowanie dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Grupy stanowiące co najmniej 
10% kapitałów własnych. 
 

10. Informacje o umowach kredytowych i umowach pożyczki z uwzględnieniem terminów ich 
wymagalności oraz umowach poręczeń i gwarancji 

 
W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek jak również poręczeń i 
gwarancji. 
 
 

11. Informacje o udzielonych poręczeniach 
 
W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie ustanowiła żadnych dodatkowych zabezpieczeń ani nie udzieliła 
dodatkowych poręczeń.  
 

12. Inne informacje 
 

12a. o rynkach zbytu, podstawowych produktach, towarach i usługach 
 
W pierwszym półroczu 2018 roku wielkość przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży produktów, towarów i 
usług wyniosła 18 654 tys. zł. 
Najważniejsze pozycje przychodów to : 
- produkcja metalowa     2.736 tys. zł 
- segment produkcji części motoryzacyjnych  12.166 tys. zł., 
- segment handlu maszynami rolniczymi   224 tys. zł., 
- segment naprawy i remontu silników   3.525 tys. zł. 
 
W okresie sprawozdawczym wzrosły przychody wszystkich segmentów poza segmentem produkcji metalowej. 
Większość sprzedaży wyrobów i usług Grupy skierowania jest na rynek polski, chociaż w poszczególnych 
segmentach  udział sprzedaży za granicę jest różny, dla segmentu produkcji metalowej sprzedaż do krajów Unii 
głównie Niemiec stanowiła w pierwszym półroczu 12%, dla segmentu produkcji części samochodowych 29%. Inne 
segmenty nie mają w ogóle sprzedaży za granicę. 
Segment produkcji metalowej jak i najmu zlokalizowane są w Zielonej Górze. Produkcja metalowa uruchomiana 
jest każdorazowo pod konkretne zlecenie zamawiającego, nie ma produkcji realizowanej na magazyn. Segment 
specjalizuje się w produkcji pojemników kontenerowych na materiały sypki, zbiorników paliwowych, elementów dla 
taboru kolejowego, elementów konstrukcji urządzeń do produkcji masy bitumicznej. 
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Segmenty produkcji części motoryzacyjnych oraz handlu maszynami jest zlokalizowany w Iławie. Produkcja części 
motoryzacyjnych jest prowadzona w oparciu o urządzenia CNC. Obecnie w segmencie tym wprowadzane są 
wyroby dedykowane na rynek motoryzacyjny z przeznaczeniem na pierwszy montaż, również trwają przygotowania 
do wdrożenia specyfikacji IATF oraz wdrożenia normy ISO 14001. 
 
Segment remontu i napraw jest zlokalizowany w Iławie zajmuje się głownie  dostarczaniem zespołów napędowych 
dla producentów pojazdów szynowych oraz remontami silników dużych mocy, jak i naprawami silników 
wysokoprężnych stosowanych w górnictwie. 
 
Sprzedaż zagraniczna Grupy jest w całości realizowana do krajów Unii Europejskiej.  
 
Grupa w pierwszym półroczu 2018 roku nie posiadała kontrahenta,  z którym obroty stanowiłyby co najmniej 20% 
przychodów ze sprzedaży Grupy, zarówno wśród dostawców jak i odbiorców. 
 
 
 

12b. zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego. 
 

Skutki zmienności cen surowców i materiałów do produkcji były szczególnie widoczne w odniesieniu do 
produkcji prowadzonej w podmiocie zależnym Zastal Wagony sp. z o.o. Przekładało się to na niski poziom 
przychodów tej spółki należącej w I półroczy br. do Grupy kapitałowej Zastal. Zawarte przez ten podmiot kontrakty 
na dostawę wyrobów oraz świadczonych usług oparte były na niskich cenach materiałów do produkcji, które nie 
podlegały renegocjacji w kolejnych okresach realizacji zleceń. Skutkowało to osiąganiem przez spółkę zależną 
straty już na poziomie sprzedaży, która powiększona była na poziomie operacyjnym. Próba zwiększenia wielkości 
produkcji z jednoczesnym procesem zmniejszania kosztów (poprzez zmniejszenie wielkości zatrudnienia) nie 
przyniosły zadawalających efektów ekonomicznych. Spółka zależna szukała możliwości pozyskania innych, 
bardziej ekonomicznie uzasadnionych zleceń. Jednak w sytuacji występowania opóźnień w regulowaniu 
zobowiązań wobec dostawców surowców i materiałów do produkcji możliwości zwiększenia wielkości produkcji i 
wyjścia z problemów finansowych stawały się coraz trudniejsze. Pomimo tego spółka ta rozpoczęła współprace z 
dwoma dużymi kontrahentami, co w pierwszym okresie przyniosło nieznaczne zwiększenie wartości sprzedaży i  
polepszenie wyników na tym poziomie. Odczuwalne jednak nadal były zatory w dostawach surowców i materiałów, 
które stanowiły znaczne zagrożenie kontynuacji działalności w pierwotnie planowanym zakresie i realizacji 
zawartych umów. Zarząd jednostki dominującej z uwagi na złą sytuację tego podmiotu zależnego postanowił o jego 
sprzedaży. W sierpniu 2018 roku wszystkie udziały w spółce zależnej Zastal Wagony zostały sprzedane. 

 
Odmiennie kształtowała się sytuacja w pozostałych dwóch podmiotach zależnych. Zarówno CSY S.A. jak 

i RSY S.A. zwiększały skalę przychodów w kolejnych okresach sprawozdawczych. Spółka CSY S.A. funkcjonująca 
w segmencie Automotive zwiększyła skalę przychodów zarówno poprzez wzrost zamówień od dotychczasowych 
klientów jak również dzięki pozyskaniu nowych odbiorców dla swoich wyrobów. Rentowność prowadzonej 
działalności pozwalała na nieznaczne zmniejszenie kosztów zakupu surowców i materiałów na potrzeby produkcji. 
Spółka w I półroczu 2018 zwiększyła wielkość zatrudnienia w celu realizacji zwiększonych zamówień. Okresowe 
zmniejszenie wielkości produkcji jakie nastąpiło w miesiącach letnich wynikało w głównej mierze z przerw 
urlopowych i okresu remontowego. Spółka RSY S.A. kontynuowała swoją działalność podstawową opartą na 
remontach silników. Spółka pozyskała duże kontrakty pozwalające na stabilizację wielkości przychodów w 
kolejnych okresach sprawozdawczych. Spółka przenosi ciężar pozyskiwanych zleceń z usług na potrzeby rolnictwa 
i maszyn budowlanych na naprawy silników do pojazdów szynowych i silników wielkiej mocy. Wiąże się to z 
koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów zakupu specjalistycznych części do realizacji takich zleceń, ale 
wielkość zleceń jak również stabilność finansowa kontrahentów skłaniają do poniesienia wyższych początkowych 
nakładów i realizacji zleceń o dłuższym horyzoncie współpracy.  

 
W odniesieniu do wyżej wskazanych podmiotów Zarząd Grupy kapitałowej nie widzi zagrożeń lub ryzyka 

kontynuacji działalności w okresie kolejnych miesięcy roku obrotowego. Realizacja dotychczas zawartych umów 
jak również pozyskanie kolejnych umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej bez zagrożeń. Oba podmioty na 
bieżąco wywiązują się ze swoich zobowiązań i nie występują zagrożenia w zakresie dostaw materiałów i surowców 
do produkcji. Skala prowadzonej działalności jest systematycznie zwiększana. Nakłady inwestycyjne dokonywane 
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są ze środków własnych i poprzez finansowanie zewnętrzne. Nie występują zagrożenia dotyczące zawartych umów 
kredytowych i leasingowych. Standing obu podmiotów jest na bieżąco monitorowany przez podmioty finansujące.  

 
 

13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach niż rynkowe 

 
W pierwszym półroczu Grupa nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 
rynkowe. 
 

14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 
realizacji zobowiązań przez emitenta 

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

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

 
W II półroczu 2018 roku znaczący wpływ na osiągane przez Grupę wyniki może mieć kurs wymiany euro, pewna 
część sprzedaży Grupy realizowana jest na rynkach zagranicznych.  
 
Ponadto duży wpływ na osiągane przez Grupę wyniki będzie miała wartość przychodów ze sprzedaży z tytułu 
produkcji części motoryzacyjnych istnieje obawa, że na przychody tego segmentu w najbliższych okresach br. 
może mieć wpływ wielkość napływających zamówień, których spadek prognozuje się w miesiącach wakacyjnych. 
  
 
W segmencie produkcji metalowej istnieje ryzyko dalszego spadku sprzedaży w wyniku pogłębiających się 
trudności z zapewnieniem właściwego finansowania produkcji.  
 

16. Zdarzenia po dniu bilansowym. 

Grupa kapitałowa Zastal w sierpniu br. straciła kontrolę nad spółką segmentu produkcji metalowej. 
 
 
17.Oświadczenia 
 
Zarząd Zastal SA , wedle swojej najlepszej wiedzy oświadcza, że: 
- śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 
porównywalne sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej jak i ich wyniki 
finansowe, 
 
-półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zastal za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 
2018 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyka, 
 
Ponadto Zarząd Zastal SA oświadcza, że: 
Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym przeglądu półrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego jest Morison Finansista Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i  został on wybrany 
zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten jak i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu spełniali warunki 
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do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi. 
 
 
Zielona Góra, 01 października 2018r. 
 
 
                   PRZEZES ZARZĄDU 
  
 
                   Dariusz Stodolny 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


