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Raport roc zny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z badania roc znego sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h
Pismo Prezesa Zarządu
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans

Rac hunek przepływów pienięŜnyc h

Rac hunek zysków i strat

Dodatkowe informac je i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
Oświadc zenie o stosowaniu ładu korporac yjnego

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

2009

w tys. zł
2008

2009

w tys. EUR
2008

8 448

10 496

1 946

2 972

-194

4 331

-45

1 226

III. Zysk (strata) brutto

37

4 748

9

1 344

IV. Zysk (strata) netto

123

4 566

28

1 293

V. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operac yjnej

150

2 519

37

604

-1 316

-2 621

-320

-628
646

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

43

2 697

10

-1 123

2 595

-273

622

26 510

27 207

6 453

6 521

2 284

3 104

556

744

XI. Zobowiązania długoterminowe

436

815

106

195

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

1 097

1 025

267

246

24 226

24 103

5 897

5 777

XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy

20 500

20 500

4 990

4 913

20 499 539

20 499 539

20 499 539

20 499 539

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

0,01

0,22

0,00

0,06

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

1,18

1,18

0,29

0,28

XV. Lic zba akc ji (w szt.)

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
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Plik

Opis

Opinia biegłego rewidenta-2009.pdf

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h o
badanym roc znym sprawozdaniu finansowym.

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik

Opis
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z
badania roc znego sprawozdania finansowego.

Raport biegłego rewidenta-2009.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Plik

Opis

Oświadc zenie Zarządu-sprawozdanie finansowe-2009.pdf

Oświadc zenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelnośc i sporządzenia
sprawozdania finansowego.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH

Plik

Opis

Oświadc zenie Zarządu-podmiot uprawniony-2009.pdf

Oświadc zenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowyc h.

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik

Opis

List Prezesa Zastal SA-2009.pdf

Pismo Prezesa Zarządu Zastal SA

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego-2009.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zastal SA za 2009 rok.

BILANS
w tys. zł
Noty

2009

2008

AKTYWA
I. Aktywa trwałe

21 172

20 665

1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym:

1

3

8

2. Rzec zowe aktywa trwałe

2

16 778

16 565

6

21

6

21

3. NaleŜnośc i długoterminowe

3

3.1. Od pozostałyc h jednostek

8
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w tys. zł
Noty

4. Inwestyc je długoterminowe

2009
4

2008
3 966

4.1. Nieruc homośc i

3 716

31

31

4.2. Długoterminowe aktywa finansowe

3 935

3 685

a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym:

3 865

3 585

70

100

419

355

320

207

b) w pozostałyc h jednostkac h
5. Długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

5

5.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜnośc i krótkoterminowe

6
7

8

2.1. Od jednostek powiązanyc h
2.2. Od pozostałyc h jednostek
3. Inwestyc je krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

9

a) w jednostkac h powiązanyc h
b) w pozostałyc h jednostkac h
c ) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

10

A kt y w a r a z e m

99

148

5 338

6 542

312

163

1 195

1 606

13

62

1 182

1 544

3 690

4 665

3 690

4 665

1 024

921

56

11

2 610

3 733

141

108

26 510

27 207

PASYWA
I. Kapitał własny

24 226

24 103

1. Kapitał zakładowy

12

20 500

20 500

2. Kapitał zapasowy

14

22

3. Kapitał z aktualizac ji wyc eny

15

10 161

10 183

-6 580

-11 146

4. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h
5. Zysk (strata) netto

123

4 566

2 284

3 104

446

464

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego

230

203

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne

216

248

a) długoterminowa

133

141

b) krótkoterminowa

83

107

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania

16

1.3. Pozostałe rezerwy

13

a) krótkoterminowe

13

2. Zobowiązania długoterminowe

17

436
436

815

18

1 097

1 025

2.1. Wobec pozostałyc h jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanyc h
3.2. Wobec pozostałyc h jednostek
3.3. Fundusze spec jalne
4. Rozlic zenia międzyokresowe

19

4.1. Inne rozlic zenia międzyokresowe

815

37

29

999

939

61

57

305

800

305

800

a) długoterminowe

2

4

b) krótkoterminowe

303

796

26 510

27 207

P a sy w a r a z e m
Wartość księgowa
Lic zba akc ji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)

20

24 226

24 103

20 499 539

20 499 539

1,18

1,18

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
Nota
1. NaleŜnośc i warunkowe

2009
21

2008
45

45

1.1. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu)

45

45

- z tytułu kosztów sądowyc h i komornic zyc h

45

45

6 346

7 586

5 600

6 840

2. Zobowiązania warunkowe

21

2.1. Na rzec z jednostek powiązanyc h (z tytułu)
- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń

1 840
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w tys. zł
Nota

2009

2008

- ustanowienie hipoteki zwykłej

3 300

3 300

- ustanowienie hipoteki kauc yjnej

2 300

1 700

746

746

2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu)
- weksel in blanc o
- hipoteka umowna kauc yjna
3. Inne (z tytułu)
- wartość gruntów wiec zyśc ie uŜytkowanyc h
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

6

6

740

740

85

86

85

86

6 476

7 717

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty

2009

I. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanyc h
1. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów

22

2. Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów

23

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów

24

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
IV. Koszty ogólnego zarządu

2008
8 448

24

V. Zysk (strata) ze sprzedaŜy
VI. Pozostałe przyc hody operac yjne
1. Zysk ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h
2. Dotac je

10 496

256

279

8 448

10 478

0

18

7 117

8 184

333

288

7 117

8 176

0

8

1 331

2 312

2 433

1 806

-1 102

506

953

3 901

234

9

54

3. Inne przyc hody operac yjne

25

VII. Pozostałe koszty operac yjne
1. Aktualizac ja wartośc i aktywów niefinansowyc h
2. Inne koszty operac yjne

26

VIII. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
IX. Przyc hody finansowe

27

1. Dywidendy i udziały w zyskac h, w tym:
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanyc h

665

3 892

45

76

12

14

33

62

-194

4 331

311

601

0

0

301

596

109

74

3. Aktualizac ja wartośc i inwestyc ji

2

4. Inne
X. Koszty finansowe

28

1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanyc h

10

3

80

184

80

178

9

2. Inne
XI. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej
XII. Zysk (strata) brutto
XIII. Podatek doc hodowy

30

0

6

37

4 748

37

4 748

-86

182

a) c zęść bieŜąc a

176

b) c zęść odroc zona

-86

6

XIV. Zysk (strata) netto

123

4 566

Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia waŜona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)

32

123

4 566

20 499 539

20 499 539

0,01

0,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2009
I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h

2008
24 103

19 537

24 103

19 537
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w tys. zł
2009

2008

1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu

20 500

20 500

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu

20 500

20 500

2.1. Zmiany kapitału zapasowego

22

-1

a) zwiększenia (z tytułu)

22

2. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu

1

- zbyc ie środków trwałyc h

22

b) zmniejszenia (z tytułu)

1

- pokryc ia straty

1

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

22

3. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na poc zątek okresu

10 183

3.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyc eny

10 183

-22

a) zmniejszenia (z tytułu)

22

- zbyc ia środków trwałyc h

22

3.2. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na koniec okresu

10 161

10 183

-6 580

-11 147

4.1. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

4 566

1 423

4.2. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

4 566

1 423

a) zmniejszenia (z tytułu)

4 566

1 423

4. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

- pokryc ie straty z lat ubiegłyc h

4 566

1 423

4.3. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

11 146

12 570

4.4. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h

11 146

12 570

4 566

1 424

4 566

1 423

a) zmniejszenia (z tytułu)
- pokryc ie z kapitału zapasowego

1

- zalic zenie zysku z roku ubiegłego
4.5. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu

6 580

11 146

4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu

-6 580

-11 146

5. Wynik netto

123

4 566

a) zysk netto

123

4 566

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

24 226

24 103

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty)

24 226

24 103

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
w tys. zł
2009

2008

A. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

123

4 566

27

-2 047

1. Amortyzac ja

694

612

2. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy)

-23

-132

3. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej
4. Zmiana stanu rezerw
5. Zmiana stanu zapasów

26

-9

-18

-3 338

-150

575

6. Zmiana stanu naleŜnośc i

-96

328

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem poŜyc zek i kredytów

190

312

-592

-397

8. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
9. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

-4

2

150

2 519

454

292

B. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej
I. Wpływy
1. Zbyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h

121

70

2. Z aktywów finansowyc h, w tym:

208

219

a) w jednostkac h powiązanyc h

187

191

120

120

67

71

21

28

- zbyc ie aktywów finansowyc h

8

5

- dywidendy i udziały w zyskac h

0

0

12

21

1

2

- spłata udzielonyc h poŜyc zek długoterminowyc h
- odsetki
b) w pozostałyc h jednostkac h

- spłata udzielonyc h poŜyc zek długoterminowyc h
- odsetki
3. Inne wpływy inwestyc yjne
II. Wydatki

125

3

1 770

2 913
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w tys. zł
2009

1. Nabyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h

2008
1 043

2 113

2. Na aktywa finansowe, w tym:

430

400

a) w jednostkac h powiązanyc h

400

400

- nabyc ie aktywów finansowyc h

400

- udzielone poŜyc zki długoterminowe

400

b) w pozostałyc h jednostkac h

30

- udzielone poŜyc zki długoterminowe

30

3. Inne wydatki inwestyc yjne

297

400

-1 316

-2 621

492

4 276

492

4 276

449

1 579

1. Spłaty kredytów i poŜyc zek

203

1 203

2. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

168

174

III. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II)
C. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i finansowej
I. Wpływy
1. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

3. Odsetki

78

202

43

2 697

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

-1 123

2 595

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnyc h, w tym:

-1 123

2 595

F. Środki pienięŜne na poc zątek okresu

3 733

1 138

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

2 610

3 733

9

10

III. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej (I-II)

- o ogranic zonej moŜliwośc i dysponowania

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

2009

a) konc esje, patenty, lic enc je i podobne wartośc i, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
Wartośc i niematerialne i prawne, razem

w tys. zł
2008
3

8

3

8

3

8
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wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na
poc zątek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
zakup

b

SA-R 2009

wartość netto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec
okresu

Komisja Nadzoru Finansowego

3

56

g)

f) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu

5

5

3

56

40

11
45

11
45
40

59

59

40

40

40
40

19

19

- oprogramowanie
komputerowe

c
konc esje, patenty, lic enc je i podobne
wartośc i, w tym:

Nota 1 b

- przemieszc zenie

e) amortyzac ja za okres (z tytułu)
- nalic zenie roc zne

c)

wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec
okresu
d) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu

- przemieszc zenie

a)

w tys. zł

koszty zakońc zonyc h
wartość firmy
prac rozwojowyc h

a

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZASTAL SA

inne wartośc i
niematerialne i
prawne

d
zalic zki na wartośc i
niematerialne i
prawne

e
Wartośc i
niematerialne i
prawne, razem

3

56

40

5

11
45

59

40

40

19

7
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Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2009

a) własne
Wartośc i niematerialne i prawne, razem

w tys. zł
2008
3

8

3

8

Nota 2 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2009

a) środki trwałe, w tym:

w tys. zł
2008
16 768

16 306

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wiec zystego gruntu)

7 545

7 553

- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

6 715

6 304

- urządzenia tec hnic zne i maszyny

1 974

1 974

511

446

- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie

23

29

10

256

16 778

16 565

c ) zalic zki na środki trwałe w budowie

3

Rzec zowe aktywa trwałe, razem

Komisja Nadzoru Finansowego
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h) wartość netto środków trwałyc h na koniec okresu

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
6 715

9 833
1 974

732

66

214

148

584

2 706

66

66

214

214

2 558

- urządzenia
- środki transportu
tec hnic zne i maszyny

Komisja Nadzoru Finansowego

7 545

14

31

0

- sprzedaŜ

423
68

2

- nalic zenie roc zne

324

9 509

16 548

- likwidac ja

2

12

f) amortyzac ja za okres (z tytułu)

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu

7 559

38

d) wartość brutto środków trwałyc h na koniec okresu

68
6

106

- sprzedaŜ

6

- likwidac ja

c ) zmniejszenia (z tytułu)

- leasing

841

- zakup

15 813
841

7 565

- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
uŜytkowania
obiekty inŜynierii
wiec zystego gruntu) lądowej i wodnej

w tys. zł

Nota 2 b

b) zwiększenia (z tytułu)

a) wartość brutto środków trwałyc h na poc zątek okresu

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZASTAL SA

511

93

39

39

54

604

95

9

104

500

- inne środki trwałe

23

38

11

11

27

61

5

5

56

16 768

10 710

31

134

689

524

10 186

27 478

44

134

178

95

1 069

1 164

26 492

Środki trwałe, razem

9

ZASTAL SA

SA-R 2009
Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2009

a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- leasing
- prawo wiec zystego uŜytkowania gruntów
Środki trwałe bilansowe, razem

w tys. zł
2008
15 922

15 487

846

819

843

814

3

5

16 768

16 306

1. Ustanowiono hipotekę umowną zwykłą do wysokosci 2.000 tys. zł. oraz hipotekę umowną kaucyjną do wysokości
740 tys. zł. na nieruchomosci połoŜonej w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, księga wieczysta KW nr
ZG1E/00070413/5, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA III Oddział w
Warszawie powstałej z tytułu kredytu udzielonego firmie Zastal SA na podstawie umowy kredytu nr 1015063772 z dnia
31 marca 2006 roku z ostatecznym terminem spłaty 30 kwietnia 2011 roku.
2. Ustanowiono hipotekę kaucyjną do kwoty 1.700 tys. zł. oraz hipotekę zwykłą w kwocie 3.300 tys. zł. na
nieruchomościach połoŜonych w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku DnB
Nord powstałej z tytułu kredytu udzielonego spółce zaleŜnej Zastal Transport Sp. z o.o., w wysokości 7.360 tys. zł.
3. Ustanowiono hipotekę kaucyjną do kwoty 600 tys. zł. na nieruchomości połoŜonej w Zielonej Górze na rzecz BGś,
celem zabezpieczenia gwarancji bankowej do kwoty 400 tys. zł. udzielonej Man Truck & Bus Polska na zlecenie spółki
zaleŜnej Zastal Transport na zabezpieczenie zapłaty zobowiązań. Gwarancja obowiązuje do dnia 31 października 2010
roku.

Nota 2 d
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

2009

uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów uŜytkowanyc h wiec zyśc ie
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

w tys. zł
2008
85

86

85

86

85

86

Nota 3 a
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

2009

w tys. zł
2008

od wspólnika jednostki współzaleŜnej (z tytułu)
a) od pozostałyc h jednostek (z tytułu)

6

21

6

21

NaleŜnośc i długoterminowe netto

6

21

NaleŜnośc i długoterminowe brutto

6

21

- wykup mieszkań

Nota 3 b
ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na poc zątek okresu
- wykup mieszkań
b) zmniejszenia (z tytułu)
- spłata mieszkania
- konwersja do krótkoterminowyc h - wykup mieszkań
c ) stan na koniec okresu
- wykup mieszkań

2009

w tys. zł
2008
21

48

21

48

15

27

2

12

13

15

6

21

6

21

Komisja Nadzoru Finansowego
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Nota 3 c

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2009

a) w waluc ie polskiej

w tys. zł
2008
6

21

6

21

b1. w waluc ie
NaleŜnośc i długoterminowe, razem

Nota 4 a
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

2009

a) stan na poc zątek okresu
- grunty
b) stan na koniec okresu
- grunty

w tys. zł
2008
31

31

31

31

31

31

31

31

Nota 4 b
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2009

a) w jednostkac h zaleŜnyc h
- udziały lub akc je
- udzielone poŜyc zki

w tys. zł
2008
3 535

3 135

3 135

3 135

400

b) w jednostkac h stowarzyszonyc h

330

450

- udziały lub akc je

200

200

- udzielone poŜyc zki

130

250

70

100

61

91

9

3

c ) w pozostałyc h jednostkac h
- udziały lub akc je
- udzielone poŜyc zki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

6

- lokaty

6

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

3 935

3 685

Nota 4 c
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na poc zątek okresu
- udziały i akc je
- poŜyc zki
- lokaty
b) zwiększenia (z tytułu)
- lokata
- poŜyc zki

2009

w tys. zł
2008
3 685

3 825

3 426

3 026

253

780

6

19

409

401

0

1

409

- udziały

400

c ) zmniejszenia (z tytułu)
- poŜyc zki
- udziały

159

541

123

527

30

- lokaty
d) stan na koniec okresu
- udziały i akc je
- poŜyc zki
- lokaty

6

14

3 935

3 685

3 396

3 426

539

253
6

Komisja Nadzoru Finansowego
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w tys. zł

d

Zielona Góra, ul.
transport
Sulec howska 4a
Zielona Góra, ul.
oc hrona mienia
Sulec howska 4a

Zielona Góra, ul. działalność
Sulec howska 4a finansowa

Kapitał Sp. z o.o.

3 242

11 152

-1 920

Zastal
Transport Sp.
z o.o.

Agenc ja
Oc hrony
Gama Sp. z
o.o.

Kapitał Sp. z
o.o.

2.

3.

nazwa
jednostki

m

150

500

3 135

37

1 062

1 090

- naleŜne
wpłaty na
- kapitał
kapitał
- kapitał
zakładowy zakładowy zapasowy
(wielkość
ujemna)

kapitał własny jednostki, w tym:

w tys. zł

1.

Lp.

a

n

-2 107

9 590

-983

-4 162

314

270

-999

zysk (strata)
zysk (strata)
z lat
netto
ubiegłyc h

- pozostały kapitał własny, w tym:

5 406

283

6 622

0

1 083

2 902

50

529

1 402

j

o

200

3 135

0

529

1 402

3 486

12 889

15 808

aktywa
- naleŜnośc i - naleŜnośc i jednostki,
długotermin krótkotermin razem
owe
owe

p

33,00

40,00

100,00

proc ent
wartość bilansowa posiadanego
udziałów / akc ji kapitału
zakładowego

i

naleŜnośc i jednostki, w tym:

Komisja Nadzoru Finansowego

5 406

1 737

12 566

zobowiązan zobowiązan
ia
ia
długotermin krótkotermin
owe
owe

zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:

Nota 4 e

50

200

stowarzyszona
wyc ena metodą
12.12.1991
praw własnośc i

3 135

17.09.1992

stowarzyszona

h

wartość udziałów korekty
/ akc ji według
aktualizując e
c eny nabyc ia
wartość (razem)

g

wyc ena metodą
17.09.1992
praw własnośc i

data objęc ia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znac ząc ego
wpływu

f

SA-R 2009

pełna

zastosowana
metoda
konsolidac ji /
wyc ena metodą
praw własnośc i,
bądź wskazanie,
Ŝe jednostka nie
podlega
konsolidac ji /
wyc enie metodą
praw własnośc i

e

Nota 4 d

zaleŜna

c harakter
powiązania
(jednostka
zaleŜna,
jednostka
przedmiot
współzaleŜna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszc zególnienie
m powiązań
bezpośrednic h i
pośrednic h)

c

Zastal Transport
Sp. z o.o.
Agenc ja Oc hrony
Gama Sp. z o.o.

b

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

3.

2.

1.

Lp. nazwa (firma)
jednostki, ze
siedziba
wskazaniem formy
prawnej

a

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

ZASTAL SA

l

8

2 939

9 604

przyc hody
ze
sprzedaŜy

r

nieopłac on
a przez
emitenta
wartość
udziałów /
akc ji w
jednostc e

s

33,00

40,00

100,00

otrzymane
lub naleŜne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok obrotowy

t

wskazanie, innej
niŜ określona pod
udział w ogólnej
lit j) lub k),
lic zbie głosów na
podstawy kontroli /
walnym
współkontroli /
zgromadzeniu
znac ząc ego
wpływu

k

12

1.

Lp.

siedziba

Warszawa

Kolmex S.A.

w tys. zł

nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej

a

b

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

ZASTAL SA

handel kraj i zagranic a

przedmiot przedsiębiorstwa

c

146 965

- kapitał
zakładowy

kapitał własny jednostki, w tym:

e

SA-R 2009

Komisja Nadzoru Finansowego

61

wartość bilansowa
udziałów / akc ji

d

Nota 4 f

500

12,22

proc ent
posiadanego
kapitału
zakładowego

f

h

i

12,22

otrzymane lub
udział w ogólnej nieopłac ona
naleŜne
lic zbie głosów na przez emitenta
dywidendy za
walnym
wartość udziałów /
ostatni rok
zgromadzeniu
akc ji
obrotowy

g

13
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Nota 4 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys. zł
2009

a) w waluc ie polskiej

2008
3 935

3 685

3 935

3 685

b1. w waluc ie
Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 4 h
w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

2009

2008

c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....
A. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa)

3 685

3 685

3 396

3 426

- wartość na poc zątek okresu

3 426

3 026

- wartość według c en nabyc ia

3 540

3 570

539

259

6

19

539

253

- wartość na poc zątek okresu

253

780

- wartość według c en nabyc ia

539

253

Wartość według c en nabyc ia, razem

4 079

3 829

Wartość na poc zątek okresu, razem

3 685

3 825

Wartość bilansowa, razem

3 935

3 685

a. udziały i akc je (wartość bilansowa):

b. inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa):
c 1) lokata (wartość bilansowa)

6

- wartość na poc zątek okresu
- wartość według c en nabyc ia

6

c 2) udzielone poŜyc zki (wartość bilansowa)

Nota 4 i
UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys. zł
2009

a) w waluc ie polskiej

2008
539

253

3 935

3 685

b1. w waluc ie
Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 5 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym:
a) odniesionyc h na wynik finansowy

2009

w tys. zł
2008
207

135

207

135

środki trwałe
- rezerwa na premie

8

- naleŜnośc i krótkoterminowe

5

6

- zobowiazania krótkoterminowe

49

30

- rezerwa na odprawy emerytalne

29

30

- rezerwa na zaległe urlopy

10

3

- rezerwa na roboty poprawkowe

2

- zobowiązania długoterminowe

104

66

184

110

184

110

2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - naleŜnośc i krótkoterminowe (aktualizac ja, odpisy)
- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - zobowiązania długoterminowe

2

2

19

60

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - zobowiązania krótkoterminowe

28

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na odprawy emerytalne
- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na zaległe urlopy

2
10

10

Komisja Nadzoru Finansowego

14

ZASTAL SA

SA-R 2009

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2009

w tys. zł
2008

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na premie

8

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na roboty poprawkowe

2

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

151

3. Zmniejszenia

38

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu)

71

38

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na zaległe urlopy

10

3

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - zobowiązania krótkoterminowe

8

9

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - naleŜność i krótkoterminowe

2

3

41

22

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - zobowiązania długoterminowe
- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na odprawy emerytalne

1

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na premie

8

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - rezerwa na roboty poprawkowe

2

wykorzystano stratę podatkową z lat ubiegłyc h
4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionyc h na wynik finansowy
- naleŜnośc i krótkoterminowe

320

207

320

207

5

5

- zobowiązania długoterminowe

82

104

- zobowiązania krótkoterminowe

41

49

- rezerwy na odprawy emerytalne

31

29

- rezerwa na zaległe urlopy

10

10

- rezerwa na premie

8

- rezerwa na roboty poprawkowe

2

- strata podatkowa

151

Nota 5 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2009

w tys. zł
2008

a) c zynne rozlic zenia międzyokresowe kosztów, w tym:

9

- koszty wyposaŜenia

9

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:

99

139

- odsetki dotyc ząc e leasingu

61

96

- opłata wstępna dotyc ząc a leasingu

38

43

Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem

99

148

Nota 6 a
ZAPASY

2009

a) materiały

w tys. zł
2008
151

b) półprodukty i produkty w toku

163

2

c ) produkty gotowe

158

d) zalic zki na dostawy

1

Zapasy, razem

312

163

Nota 7 a
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

2009

a) od jednostek powiązanyc h
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y

w tys. zł
2008
13

62

13
13

61
61

1 182

1 544

795
795

641
641

- inne

1

b) naleŜnośc i od pozostałyc h jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y
- z tytułu podatków, dotac ji, c eł, ubezpiec zeń społec znyc h i zdrowotnyc h oraz innyc h świadc zeń
- inne
NaleŜnośc i krótkoterminowe netto, razem
c ) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i
NaleŜnośc i krótkoterminowe brutto, razem

6

18

381

885

1 195

1 606

104

177

1 299

1 783
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Nota 7 b
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

2009

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zaleŜnyc h
- od jednostek stowarzyszonyc h

w tys. zł
2008
13

61

12

59

1

2

b) inne, w tym:

1

- od jednostek zaleŜnyc h

0

- od jednostek stowarzyszonyc h

1

NaleŜnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem

13

62

NaleŜnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem

13

62

Nota 7 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

2009

w tys. zł
2008

Stan na poc zątek okresu

177

185

a) zwiększenia (z tytułu)

13

15

- dostaw i usług do 12 miesięc y

0

- doc hodzone na drodze sądowej

7

- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- dostaw i usług do 12 miesięc y

6

15

86

23

64

10

doc hodzone na drodze sądowej
- inne
Stan odpisów aktualizując yc h wartość naleŜnośc i krótkoterminowyc h na koniec okresu

22

13

104

177

Nota 7 d
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2009

a) w waluc ie polskiej

w tys. zł
2008
1 299

1 783

1 299

1 783

b1. w waluc ie
NaleŜnośc i krótkoterminowe, razem

Nota 7 e
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł
2009

a) do 1 miesiąc a

2008
309

b) powyŜej 1 miesiąc a do 3 miesięc y
c ) naleŜnośc i przeterminowane
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
d) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

128

91

74

477

633

877

835

69

133

808

702

W odniesieniu do naleŜności z tytułu dostaw i usług przedział czasowy spłacania naleŜności związany z normalnym
tokiem sprzedaŜy wynosi do 1 miesiąca.

Nota 7 f
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesiąc a

w tys. zł
2009

2008
386

365

b) powyŜej 1 miesiąc a do 3 miesięc y

17

117

c ) powyŜej 3 miesięc y do 6 miesięc y

5

17
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NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł
2009

d) powyŜej 6 miesięc y do 1 roku

2008
0

e) powyŜej 1 roku
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

69

134

477

633

69

133

408

500

Nota 8 a

Nota
NaleŜności sporne i przeterminowane, do których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazano jako
"NaleŜności dochodzone na drodze sądowej"
......................................................................................
2009...................................... 2008
a) z tytułu dostaw i usług.................................................. 408 ...................................... 500
b) czynsze mieszkaniowe...................................................... 5 ......................................... 5
c) naleŜności dotyczące sprzedaŜy środków trwałych.............. 4 ......................................... 3
d) pozostałe......................................................................... 0 ....................................... 50
NaleŜności przeterminowane razem (brutto)......................... 417 ..................................... 558
Plik

Opis

Nota 9 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2009

a) w jednostkac h zaleŜnyc h
- udzielone poŜyc zki
b) w jednostkac h stowarzyszonyc h
- udzielone poŜyc zki
c ) w pozostałyc h jednostkac h

w tys. zł
2008
905

801

905

801

119

120

119

120

56

11

- udziały lub akc je

30

- udzielone poŜyc zki

20

3

6

8

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
- lokaty
d) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
- środki pienięŜne w kasie i na rac hunkac h
- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

6

8

2 610

3 733

46

28

2 556

3 695

8

10

3 690

4 665

Nota 9 b
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
jednostka
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

waluta

w tys. zł
2009

a) w waluc ie polskiej

2008
3 690

4 665

3 690

4 665

b1. w waluc ie
Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 9 c
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł
2009

2008

c 1).....
c 2).....
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w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....
A. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa)

3 690

a. udziały i akc je (wartość bilansowa):

4 665

30

- wartość według c en nabyc ia

30

b. inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa):

4 665

c 1) udzielone poŜyc zki (wartość bilansowa)

1 044

924

- wartość godziwa

1 044

- wartość według c en nabyc ia

1 044

924

6

8

- wartość godziwa

6

8

- wartość według c en nabyc ia

6

7

2 610

3 733

2 610

3 733

c 2) inne krótkoterminowe aktywa finansowe - lokaty (wartość bilansowa)

c 3) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne (wartość bilansowa)
- wartość według c en nabyc ia
Wartość według c en nabyc ia, razem

4 664

Wartość na poc zątek okresu, razem

1 287

Wartość bilansowa, razem

3 690

4 665

Nota 9 d
UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2009

a) w waluc ie polskiej

w tys. zł
2008
1 044

924

1 044

924

b1. w waluc ie
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone poŜyc zki krótkoterminowe, razem

Nota 9 e
ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka

waluta

w tys. zł
2009

a) w waluc ie polskiej

2008
2 610

3 733

2 610

3 733

b1. w waluc ie
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

Nota 10 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2009

a) c zynne rozlic zenia międzyokresowe kosztów, w tym:

w tys. zł
2008
74

- prenumeraty

47

7

- ubezpiec zenia

13

11

- wyposaŜenie do arc hiwum

9

18

- pozostałe usługi

6

17

- podatek VAT

36

- energia elektryc zna, woda, telefony

3

1

67

61

- nalic zone odsetki dot. leasingu

44

43

- opłata wstępna dotyc ząc a leasingu

23

18

141

108

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem

Nota 11 a
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Nota
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
............................................................................................
2009...................... 2008
A.Stan na początek okresu z tytułu: .................................... 400 .......................408
a) naleŜności krótkoterminowe ................................................ 177 .......................185
- od pozostałych jednostek ...................................................... 177 .......................185
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki ....................... 61 ........................61
- od pozostałych jednostek ........................................................ 61 ........................61
c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje ................ 144 .......................144
- od jednostek powiązanych ...................................................... 50 .........................50
- od pozostałych jednostek ........................................................ 94 .........................94
d) rzeczowe aktywa trwałe ....................................................... 18 .........................18
- środki trwałe w budowie ........................................................ 18 .........................18
B. Zwiększenia ( z tytułu) ...................................................... 13 .........................15
a) naleŜności krótkoterminowe .................................................. 13 .........................15
- od pozostałych jednostek - przeterminowane ............................ 13 .........................15
C. Zmniejszenia ( z tytułu) ................................................... 104 .........................23
a) naleŜności krótkoterminowe .................................................. 86 .........................23
- od pozostałych jednostek - spłata, spisanie ................................ 86 ........................23
b) rzeczowe aktywa trwałe ....................................................... 18 .............................
- środki trwałe w budowie ........................................................ 18 .............................
D. Stan na koniec okresu z tytułu: ....................................... 309 .......................400
a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje ................. 144 .......................144
- od jednostek powiązanych ...................................................... 50 .........................50
- od pozostałych jednostek ........................................................ 94 .........................94
b) naleŜności krótkoterminowe ................................................ 104 ........................177
- od pozostałych jednostek ...................................................... 104 ........................177
c) rzeczowe aktywa trwałe ........................................................ - ...........................18
- środki trwałe w budowie ........................................................ - ............................18
d) krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki ....................... 61 ..........................61
- od pozostałych jednostek ........................................................ 61 ..........................61
Wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów, odniesiono na wynik finansowy. Nie było bezpośrednich odniesień
na kapitał własny.

Plik

Opis

Nota 12 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja

Rodzaj akc ji

Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ogranic zenia
a akc ji
praw do akc ji

I

na okazic iela

zwykłe

99 539

100 gotówka

17.12.1990 17.12.1990

II

na okazic iela

zwykłe

13 123 079

13 123 gotówka

25.10.1991 25.10.1991

III

na okazic iela

zwykłe

7 276 921

Lic zba akc ji, razem

Wartość serii/
Sposób pokryc ia
emisji wg wartośc i
kapitału
nominalnej

7 277 kap. zap. i rez.

Data
rejestrac ji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

03.11.1997 03.11.1997

20 499 539

Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akc ji (w
zł)

Lic zba akc ji

20 500
1,00
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Informacja o kapitale zakładowym
1/ akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Zastal SA:
a) Kapitał Sp. z o.o., Zielona Góra,
b) Piaszczyński Józef,
c) Agencja Ochrony Gama Sp. z o.o., Zielona Góra,
2/ rodzaj jednostki:
a) stowarzyszona, b) osoba fizyczna, c) stowarzyszona
3/ rodzaj uprzywilejowania:
a), b), c) zwykłe,
4/ liczba akcji:
a) 1 451 228, b) 3 326 960, c) 4 021 139,
5/ wartość nominalna akcji w zł.:
a) 1 451 228,00 b) 3 326 960,00 c) 4 021 139,00
6/ wartość nominalna w tys. zł.:
a) 1 451 b) 3 627 c) 4 021
7/ % kapitału zakładowego:
a) 7,08 b) 16,23 c) 19,62
8/ % liczba głosów na WZA:
a) 7,08 b) 16,23 c) 19,62
9/ liczba głosów wynikających z % udziału w kapitale zakładowym i ich % udział w ogólnej liczbie głosów na
WZA:
a) 1 451 228 - 7,08
b) 3 326 960 - 16,23
c) 4 021 139 - 19,62

Nota 13 a
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba

Wartość wg c eny
Wartość bilansowa
nabyc ia

Lic zba

Agenc ja Oc hrony Gama Sp. z o.o. Zielona Góra

4 021 139

707

4 041

Kapitał Sp. z o.o. Zielona Góra

1 451 228

1 741

1 422

Nota 14 a
KAPITAŁ ZAPASOWY

2009

a) inny (wg rodzaju)

w tys. zł
2008
22

- zbyc ie środków trwałyc h (przeszac owanie z 1995 r.)

22

Kapitał zapasowy, razem

22

Nota 15 a
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

2009

a) z tytułu aktualizac ji środków trwałyc h
Kapitał z aktualizac ji wyc eny, razem

w tys. zł
2008
10 161

10 183

10 161

10 183

Nota 16 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy

2009

w tys. zł
2008
203

125

203

125

2

11

długoterminowe aktywa finansowe - poŜyc zki
- naleŜnośc i krótkoterminowe
- krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyc zki

1
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2009

w tys. zł
2008

- inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty

0

- inne aktywa pienięŜne - lokaty

2

0

18

12

- długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
- krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

0

8

5

- środki trwałe

173

96

2. Zwiększenia

51

111

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h róŜnic przejśc iowyc h (z tytułu)

111

powstanie róŜnic przejśc iowyc h - krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyc zki
- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty

0

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - naleŜnośc i krótkoterminowe

11

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - inne aktywa pienięŜne - lokaty

2

2

2

37

93

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

1

11

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

0

3

24

33

- powstanie róŜnic przejśc iowyc h - środki trwałe

3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu)

33

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - naleŜnośc i krótkoterminowe

2

11

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyc zki

1

- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - inne aktywa pienięŜne - lokaty
- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - środki trwałe
- odwróc enie się róŜnic przejśc iowyc h - długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy

2

0

13

16

7

5

230

203

230

203

- inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty

0

- naleŜnośc i krótkoterminowe

11

2

2

2

- długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

12

18

- krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

8

8

197

173

- inne aktywa pienięŜne - lokaty
krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyc zki

- środki trwałe

Nota 16 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł
2009

a) stan na poc zątek okresu

2008
141

162

141

162

8

21

8

14

c ) stan na koniec okresu

133

141

- odprawy emerytalne

133

141

- odprawy emerytalne
odprawy emerytalne
b) rozwiązanie (z tytułu)
- przeniesione na krótkoterminowe
- odprawy emerytalne

7

Nota 16 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
a) stan na poc zątek okresu

w tys. zł
2009

2008
107

15

- niewykorzystane urlopy

53

15

- odprawy emerytalne

14

- premia dla Zarządu

40

b) zwiększenia (z tytułu)

69

107

- zaległe urlopy

51

53

- odprawy emerytalne

18

14

- premia dla Zarządu

40

c ) wykorzystanie (z tytułu)

93

15

- urlopy wykorzystane

53

15

- premia dla Zarządu

40

d) stan na koniec okresu
- niewykorzystane urlopy

83

107

51

53
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- odprawy emerytalne

32

14

- premia dla Zarządu

40

Nota 16 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

2009

a) stan na poc zątek okresu

w tys. zł
2008
13

3 500

- poręc zenia

3 500

- roboty poprawkowe

13

b) zwiększenia (z tytułu)

13

- roboty poprawkowe

13

c ) wykorzystanie (z tytułu)

13

- roboty poprawkowe

13

d) rozwiązanie (z tytułu)

3 500

- poręc zenia

3 500

e) stan na koniec okresu

13

poręc zenia
- roboty poprawkowe

13

Nota 17 a
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

2009

a) wobec pozostałyc h jednostek
- kredyty i poŜyc zki
- inne zobowiązania finansowe, w tym:

w tys. zł
2008
436

815

68

271

368

544

- umowy leasingu finansowego

544

Zobowiązania długoterminowe, razem

436

815

Nota 17 b
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY

w tys. zł
2009

a) powyŜej 1 roku do 3 lat
b) powyŜej 3 do 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

2008
419

674

17

141

436

815

Nota 17 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w waluc ie polskiej
Zobowiązania długoterminowe, razem

2009

w tys. zł
2008
436

815

436

815
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Siedziba

Bank Inic jatyw
Warszawa, ul.
Społec zno Dubois 5a
Ekonomic znyc h S.A.

Nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej

w tys. zł

w tys. zł

2 000

w waluc ie

w tys.

jednostka

Kwota kredytu / poŜyc zki wg umowy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK

ZASTAL SA

zł

waluta

SA-R 2009

w tys. zł

w tys.

jednostka

zł

waluta

Komisja Nadzoru Finansowego

68

w waluc ie

Kwota kredytu / poŜyc zki pozostała do spłaty

Nota 17 d

Zabezpiec zenia Inne

weksel in
blanc o,
poręc zenie BGK
100 tys. EURO,
hipoteka zwykła
2000 tys. zł.,
hipoteka
kauc yjna 740
tys. zł., c esja
polisy
ubezpiec zeniow
ej,
pełnomoc nic tw
o do rac hunku
bieŜąc ego
prowadzonego
w BISE

Warunki
Termin spłaty
oproc entowania

WIBOR zmienny
c o 3 miesiąc e
30.04.2011
plus marŜa 2,50
%

23

ZASTAL SA

SA-R 2009
Nota 18 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

2009

a) wobec jednostek stowarzyszonyc h

w tys. zł
2008
37

29

37

29

37

29

999

939

203

203

- długoterminowe w okresie spłaty

203

203

- inne zobowiązania finansowe, w tym:

276

218

276

218

188

154

188

154

303

187

- inne (wg tytułów)

29

174

- środki trwałe

13

157

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i:
- do 12 miesięc y
wobec wspólnika jednostki współzaleŜnej
kredyty i poŜyc zki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłuŜnyc h papierów wartośc iowyc h
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i:
do 12 miesięc y
powyŜej 12 miesięc y
zalic zki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałyc h jednostek
- kredyty i poŜyc zki, w tym:

- leasing
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i:
- do 12 miesięc y
- z tytułu podatków, c eł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń
- z tytułu wynagrodzeń

3

- c zynsze mieszkaniowe

1

- potrąc enia z wynagrodzeń

3

3

13

13

61

57

umorzenie akc ji II emisji
- kauc ja
c ) fundusze spec jalne (wg tytułów)
- ZFŚS
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

61

57

1 097

1 025

Nota 18 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w waluc ie polskiej

w tys. zł
2009

2008
1 097

1 025

1 097

1 025

b1. w waluc ie
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

Komisja Nadzoru Finansowego
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Siedziba

w tys. zł

Bank Inic jatyw
Warszawa, ul.
Społec zno Dubois 5a
Ekonomic znyc h S.A.

Nazwa (firma)
jednostki

2 000

w tys.

jednostka

zł

w tys.

jednostka

zł

waluta

Komisja Nadzoru Finansowego

203

w waluc ie

w tys. zł

w waluc ie

Kwota kredytu/ poŜyc zki pozostała do spłaty
waluta

SA-R 2009

w tys. zł

Nota 18 c

Kwota kredytu/ poŜyc zki wg umowy

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK

ZASTAL SA

Zabezpiec zenia Inne
weksel in
blanc o,
poręc zenie BGK
100 tys. EURO,
hipoteka zwykła
2000 tys. zł.,
hipoteka
kauc yjna 740
tys. zł., c esja
polisy
ubezpiec zeniow
ej,
pełnomoc nic tw
o do rac hunku
bieŜąc ego
prowadzonego
w BISE

Warunki
Termin spłaty
oproc entowania

WIBOR zmienny
c o 3 miesiąc e
30.04.2011
plus marŜa 2,50
%

25
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Nota 19 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2009

a) rozlic zenia międzyokresowe przyc hodów
- długoterminowe (wg tytułów)
- prawo wiec zystego uŜytkowania gruntów

w tys. zł
2008
305

800

2

4

2

4

303

796

- prawo wiec zystego uŜytkowania gruntów

1

2

- przedpłata dot. produktów

2

2

- ugoda sądowa, zwrot poręc zeń

300

792

Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem

305

800

- krótkoterminowe (wg tytułów)

Nota 20 a

Nota
Wartość księgowa na 1 akcję
................................................................
2009....................................... 2008
Wartość księgowa (w zł) .................... 24.225.903,38 ........................ 24.103.345,86
Liczba
akcji
........................................20.499.539................................20.499.539
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)........ 1,18 .......................................1,18
Sposób obliczania wartości na jedną akcję. Kapitał własny za 2009 rok, który wyniósł 24.225.903,38 zł. został
podzielony przez ilość akcji zwykłych tj. 20.499.539 sztuk. Po podzieleniu otrzymano wartość księgową na jedną akcję
zwykłą w wysokości 1,18 zł.
Plik

Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 21 a
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

2009

w tys. zł
2008

a) udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń, w tym:

1 840

- na rzec z jednostek zaleŜnyc h

1 840

b) pozostałe (z tytułu)
- ustanowienie hipoteki zwykłej
- w tym: na rzec z jednostek zaleŜnyc h
- ustanowienie hipoteki kauc yjnej
- w tym: na rzec z jednostek zaleŜnyc h
Zobowiązania warunkowe na rzec z jednostek powiązanyc h, razem

5 600

5 000

3 300

3 300

3 300

3 300

2 300

1 700

2 300

1 700

5 600

6 840

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 22 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
- usługi najmu

w tys. zł
2009

2008
6 757

- w tym: od jednostek powiązanyc h
- konstrukc je stalowe
- media (woda, prąd, telefony, internet, ogrzewanie)
- w tym: od jednostek powiązanyc h
- usługi remontowe, naprawy

6 333

206

240

1 114

3 713

335

366

34

38

222

37

- w tym: od jednostek powiązanyc h

16

- usługi arc hiwowania

19

29

- w tym: od jednostek powiązanyc h

0

1

- usługi transportowe

1

Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanyc h

8 448

10 478

256

279

Komisja Nadzoru Finansowego
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Nota 22 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

2009

a) kraj

w tys. zł
2008
8 448

- w tym: od jednostek powiązanyc h
Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanyc h

10 478

256

279

8 448

10 478

256

279

Nota 23 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

w tys. zł
2009

- złom
Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem

2008
0

18

0

18

Nota 23 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

2009

a) kraj
Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem

w tys. zł
2008
0

18

0

18

Nota 24 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

2009

a) amortyzac ja

w tys. zł
2008
694

612

b) zuŜyc ie materiałów i energii

2 128

2 105

c ) usługi obc e

1 072

1 030

d) podatki i opłaty

1 893

1 914

e) wynagrodzenia

3 138

3 099

f) ubezpiec zenia społec zne i inne świadc zenia

659

676

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

178

197

- podróŜe słuŜbowe

10

14

- reprezentac ja i reklama

128

120

- ubezpiec zenie majątku

39

38

- pozostałe usługi niematerialne

1

- odprawy pośmiertne

1
24

Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlic zeń międzyokresowyc h
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

9 762

9 633

-174

448

38

99

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

2 433

1 806

Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów

7 117

8 176

Nota 25 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

2009

w tys. zł
2008

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

3 500

- poręc zenia

3 500

b) pozostałe, w tym:
- koszty sądowe

665

392

8

60

- spisanie wierzytelnośc i

1

- prawo wiec zystego uŜytkowania gruntów

2

2

- kary, odszkodowania

7

22

- wynagrodzenie - związki zawodowe

12

20

- rozwiązanie odpisu aktualizując ego naleŜnośc i

25

20

- ubezpiec zenie majątku

14

- bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego

7

Komisja Nadzoru Finansowego
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INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

2009

- zwrot zobow. dot. poręc zeń

w tys. zł
2008
493

- rozwiązanie odpisów aktualiz. środki trwałe w budowie

18

- ujawniony majątek obrotowy

50

- złom
Inne przyc hody operac yjne, razem

257

29

10

665

3 892

Nota 26 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE

2009

w tys. zł
2008

odprawy emerytalne
a) pozostałe, w tym:

33

- koszty postępowania sądowego
- darowizny

62

1

6

11

17

- odszkodowania, kary

7

- rekompensata rent

9

8

- pozostałe

1

1

- szkody związane z ubezpiec zeniem majątku

9

0

- wynagrodzenie dot. związków zawodowyc h

2

23

33

62

Inne koszty operac yjne, razem

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych oraz przyczyny ich aktualizacji - w tys. zł.
.....................................................................................................
2009................................... 2008
a) odpisy aktualizacyjne naleŜności (z tytułu) ...................................... 12 ......................................14
- dostaw i usług od pozostałych jednostek przeterminowane .................. 7 ....................................... - czynsze mieszkaniowe przeterminowane ........................................... 4 ........................................3
- wykup mieszkań naleŜności przeterminowane .................................... 1 ........................................7
- pozostałe naleŜności przeterminowane ............................................... - ........................................4
Razem aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ........................ 12 ......................................14

Nota 27 a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

2009

a) od pozostałyc h jednostek
Przyc hody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskac h, razem

w tys. zł
2008
0

0

0

0

Nota 27 b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2009

a) z tytułu udzielonyc h poŜyc zek
- od jednostek powiązanyc h, w tym:
- od jednostek zaleŜnyc h
- od jednostek stowarzyszonyc h
- od pozostałyc h jednostek
b) pozostałe odsetki
- od pozostałyc h jednostek
Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem

w tys. zł
2008
110

75

109
84

74
39

25
1

35
1

191
191

521
521

301

596

Nota 27 c
INNE PRZYCHODY FINANSOWE

2009

a) pozostałe, w tym:

w tys. zł
2008
10

- korekta odpisu aktualizując ego z tytułu odsetek

3
3

- opłata za poręc zenia

5

- zwrot spisanyc h poŜyc zek

5

Inne przyc hody finansowe, razem

10

3

Komisja Nadzoru Finansowego
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Nota 28 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2009

a) od kredytów i poŜyc zek

w tys. zł
2008
37

- dla jednostek powiązanyc h, w tym:

9

- dla jednostek zaleŜnyc h

8

- dla jednostek stowarzyszonyc h

136

1

- dla innyc h jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla innyc h jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

28

136

43

42

43

42

80

178

Nota 28 b
INNE KOSZTY FINANSOWE

2009

w tys. zł
2008

a) ujemne róŜnic e kursowe, w tym:

0

- zrealizowane

0

b) pozostałe, w tym:

0

6

0

6

0

6

odpis aktualizac yjny dotyc ząc y nalic zonyc h odsetek
- spisane odsetki od poŜyc zek i spisane poŜyc zki
Inne koszty finansowe, razem

Nota 29 a

Zastal SA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Nie sprzedano w 2009 roku Ŝadnych udziałów.
Plik

Opis

Nota 30 a
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY

2009

1. Zysk (strata) brutto
2.

RóŜnic e pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem doc hodowym (wg
tytułów)

w tys. zł
2008
37

4 748

-832

-3 821

- rezerwy na poręc zenia

-3 500

- świadc zenia na rzec z prac owników

4

4

- odpis aktualizac ji naleŜnośc i

-12

-1

- amortyzac ja

-21

-4

- darowizny

11

6

- odsetki

-6

82

- prawo wiec zystego uŜytkowania gruntów

-2

-2

- pozostałe koszty rodzajowe

8

10

- koszty sądowe, opłaty, odszkodowania

3

-52

- dywidenda

0

0

przyc hody i koszty (zalic zane według dat zapłaty)
- rozwiązanie odpisów aktualizac yjnyc h poŜyc zki, zwrot spisanyc h poŜyc zek
- rezerwy na odprawy emerytalne, niewykorzystane urlopy
- wynagrodzenia, ZUS
- pozostałe koszty finansowe i operac yjne
- c zynsz dotyc ząc y leasingu
- pozostałe przyc hody

-4

-2

9

31

-41

3

0

0

-222

-208

1

2

- premia dla Zarządu

-41

41

- rezerwa na roboty poprawkowe

-13

13

0

6

- spisane naleŜnośc i
straty z lat ubiegłyc h
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PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY

2009

- rozwiązanie odpisów aktualiz. środki trwałe w budowie

w tys. zł
2008
-18

- koszty reprezentac ji
- zwrot zobowiązań dot. poręc zeń
3. Podstawa opodatkowania podatkiem doc hodowym

5

7

-493

-257

-795

927

4. Podatek doc hodowy według stawki 19 %

176

5. Podatek doc hodowy bieŜąc y ujęty (wykazany) w deklarac ji podatkowej okresu, w tym:

176

- wykazany w rac hunku zysków i strat

176

Nota 30 b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

2009

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwróc enia się róŜnic przejśc iowyc h

w tys. zł
2008
-86

6

-86

6

wykorzystano stratę podatkową z lat ubiegłyc h
Podatek doc hodowy odroc zony, razem

Nota 31 a

Nota
Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty w zł.
............................................................................
2009............................................
2008
Strata z lat ubiegłych ........................................ 122.557,52 .................................4.566.473,31
Kapitał zapasowy
Zyski przyszłych lat
Razem zysk / strata .......................................... 122.557,52 ................................4.566.473,31
Plik

Opis

Nota 32 a

Nota
Zysk na jedną akcję
..................................................................
2009................................................
2008
Zysk / strata za 12 miesięcy (w zł) .......... 122.557,52 ......................................4.566.473,31
Liczba akcji w szt .....................................20.499.539.......................................20.499.539
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) ......... 0,01 ...............................................0,22
Sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą. Zysk netto za rok 2009, który wynosi 122.557,52 zł. został podzielony
przez ilość akcji zwykłych 20.499.539 sztuk. Po podzieleniu otrzymano zysk na jedną akcję zwykłą w wysokości 0,01
zł.
Plik

Opis
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NOTYOBJAŚNIAJĄCEDORACHUNKUPRZEPŁYWÓWPIENIĘśNYCH

Plik

Opis

Noty objaśniając e do rac hunku przepływów pienięŜnyc h-2009.pdf

Noty objaśniając e do rac hunku przepływów pienięŜnyc h.

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik
Dodatkowe noty objaśniając e-2009.pdf

Opis
Dodatkowe noty objaśniając e.

PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2010-04-13

Adam LeŜański

Prezes Zarządu

Adam LeŜański

2010-04-13

Janusz Łuc zyński

Wic eprezes Zarządu

Janusz Łuc zyński

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2010-04-13

Regina Pawlic zak

Główny Księgowy

Regina Pawlic zak

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik

Opis

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA-2009.pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Zastal SA za rok obrac hunkowy 2009.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zostało zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki
Akcyjnej Zastal w Zielonej Górze za rok obrachunkowy 2009.
Plik

Opis

W niniejszym raporc ie nie wypełniono następując yc h not:
Zmiana stanu odpisów aktualizując yc h wartość naleŜnośc i długoterminowyc h
Zmiana stanu wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i, w tym:,
Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki zaleŜne, Zmiana wartośc i firmy - jednostki współzaleŜne, Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej
wartośc i firmy - jednostki zaleŜne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki współzaleŜne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Inne inwestyc je
długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innyc h inwestyc ji długoterminowyc h (wg grup rodzajowyc h), Inne inwestyc je długoterminowe (struktura walutowa)
Inne inwestyc je krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestyc je krótkoterminowe (struktura walutowa)
Akc je (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe (według c elu przeznac zenia)
Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu pozostałyc h rezerw długoterminowyc h (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłuŜnyc h instrumentów finansowyc h
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłuŜnyc h instrumentów finansowyc h
Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy
NaleŜnośc i warunkowe od jednostek powiązanyc h (z tytułu)

Komisja Nadzoru Finansowego
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NaleŜnośc i warunkowe od jednostek powiązanyc h (z tytułu)
Zyski nadzwyc zajne
Straty nadzwyc zajne
Łąc zna kwota podatku odroc zonego, Podatek doc hodowy wykazany w rac hunku zysków i strat dotyc ząc y
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i, w tym:
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

Zastal SA
Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej
Górze, nr KRS 67681.
Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 70.20.Z Wynajem nieruchomości.
2. Czas trwania emitenta nie jest oznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r., a porównywalne dane finansowe
okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
4. Zarząd składa się z dwóch osób (Prezesa i Wiceprezesa), a Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa.
5. W składzie Zastal SA nie występują wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdanie finansowe.
6. Zastal SA jest jednostką dominującą oraz znaczącym inwestorem i sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe.
7. W sprawozdaniu finansowym za 2009 rok nie wystąpiło połączenie spółek.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę,
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłuŜej.
9. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności
z rokiem 2008.
10. W sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie wystąpiły korekty wynikające
z zastrzeŜeń w opiniach biegłych księgowych (nie było Ŝadnych zastrzeŜeń).
11. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości.
a)
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka
przyjęła następujące ustalenia:

b)
c)
d)
e)

f)

▪ Składniki majątku o wartości początkowej poniŜej 3.500 zł. Spółka zalicza bezpośrednio w koszty
zuŜycia materiałów (nie dotyczy to komputerów) i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji
pozabilansowej.
▪ Do amortyzacji środków trwałych przyjętych na stan przed 2004 rokiem stosuje się stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy
podatkowej, a przyjęte na stan od 2004 roku według przewidywanego okresu uŜytkowania.
▪ Odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje metodą liniową.
▪ Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu tych środków, wartości
i praw do uŜywania.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia,
pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty ich wartości.
Długoterminowe aktywa finansowe (posiadane udziały) wycenia się według cen nabycia pomniejszone
o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Aktywa finansowe – (udzielone poŜyczki, lokaty) wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, wycenia się:
a) materiały – w cenach zakupu,
b) towary pozostałe – w cenach zakupu,
c) produkty, usługi i produkcja w toku – w cenach wytworzenia.
Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na:

▪ odprawy emerytalne, zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, ze względu na
przysługującą pracownikowi odprawę pienięŜną w razie rozwiązania stosunku pracy w związku
z nabyciem przez tego pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej,
▪ niewykorzystane urlopy, dla wszystkich pracowników, którzy nie wykorzystali urlopu do końca
okresu sprawozdawczego.
g)
Błędy podstawowe koryguje się wynikowo, czyli wykazuje się w rachunkach zysków i strat jeŜeli
zgodnie z zasadą istotności wynosi on nie więcej niŜ 5% wyniku brutto.
12. Kursy wymiany złotego w stosunku do euro, ustalonych przez NBP (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia o prospekcie).
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ROK 2009
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Średni kurs
w okresie

Minimalny kurs
w okresie

Maksymalny kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzień okresu

4,3406
4,4392
4,5485
4,5994
4,5455
4,5282
4,5184
4,4673
4,4214
4,3993
4,3836
4,3618
4,3406

3,9170
3,9170
4,4774
4,4833
4,2351
4,3362
4,4447
4,1605
4,0854
4,0969
4,1518
4,0909
4,0660

4,8999
4,4392
4,8999
4,7493
4,6462
4,4876
4,5518
4,4241
4,2046
4,2461
4,2640
4,2907
4,2028

4,1082
4,4392
4,6578
4,7013
4,3838
4,4588
4,4696
4,1605
4,0998
4,2226
4,2430
4,1431
4,1082

Pozycje aktywów i pasywów bilansu za 2009 rok przeliczono wg kursu z dnia 31.12.2009 roku czyli 4,1082.
Pozycje rachunku zysków i strat za 2009 rok przeliczono wg średniej arytmetycznej kursów euro czyli 4,3406
[suma kursów obowiązująca na ostatni dzień kaŜdego miesiąca, podzielona przez 12 miesięcy
(52,0877:12 = 4,3406)].
Pozycje rachunku przepływów pienięŜnych za 2009 rok przeliczono wg kursu z dnia 31.12.2009 roku czyli
4,1082.

ROK 2008
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Średni kurs
w okresie

Minimalny kurs
w okresie

Maksymalny kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzień okresu

3,5321
3,6260
3,5732
3,5574
3,5332
3,5023
3,4776
3,4383
3,4268
3,4247
3,4456
3,4739
3,5321

3,2026
3,5810
3,5204
3,5221
3,4074
3,2788
3,3542
3,2026
3,2100
3,3094
3,4025
3,5046
3,8340

4,1848
3,6577
3,6229
3,5613
3,5110
3,4518
3,3923
3,3543
3,3460
3,4677
3,9262
3,8824
4,1848

4,1724
3,6260
3,5204
3,5258
3,4604
3,3788
3,3542
3,2026
3,3460
3,4083
3,6330
3,7572
4,1724

Pozycje aktywów i pasywów bilansu za 2008 rok przeliczono wg kursu z dnia 31.12.2008 roku czyli 4,1724.
Pozycje rachunku zysków i strat za 2008 rok przeliczono wg średniej arytmetycznej kursów euro czyli 3,5321
[suma kursów obowiązująca na ostatni dzień kaŜdego miesiąca, podzielona przez 12 miesięcy
(42,3851:12 = 3,5321)].
Pozycje rachunku przepływów pienięŜnych za 2008 rok przeliczono wg kursu z dnia 31.12.2008 roku czyli
4,1724.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Regina Pawliczak

Janusz Łuczyński

mgr Adam LeŜański
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

1.

Objaśnienie struktury środków pienięŜnych przyjętych do rachunku przepływów pienięŜnych
w tys. zł.
Bilans
na 31.12.2009 r.

Rachunek przepł. pienięŜnych
na 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie

I

na początek
roku

na koniec
roku

na początek
roku

na koniec
roku

3733

2610

3733

2610

9

14

9

14

19

32

19

32

3695

2556

3695

2556

10

8

10

8

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne z tego:

1. Środki pienięŜne w kasie
2. Środki pienięŜne na rachunkach bankowych
3.

Inne środki pienięŜne
– lokaty

4.

Inne aktywa pienięŜne
– odsetki od lokat do 3 m-cy

2.

RóŜnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu n/w pozycji a zmianami stanu tych pozycji wykazanych
w rachunku przepływów pienięŜnych
w tys. zł.

1.

Zmiana stanu naleŜności

a)

według bilansu

426

b)

naleŜności związane ze zmianą stanu naleŜności dotyczących rzeczowych aktywów
trwałych (działalność inwestycyjna)

-29

c)

naleŜności dot. poręczeń (działalność finansowa)

d)

zmiana stanu w rachunku przepływów pienięŜnych

2.

Zmiana stanu zobowiązań

a)

według bilansu

b)

zmiana stanu zobowiązań
– dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (działalność inwestycyjna)
– dotyczących leasingu (działalność finansowa)

126
168

c)

zmiana stanu w rachunku przepływów pienięŜnych

190

3.

Wyjaśnienie treści poz. "inne" występujące w rachunku przepływów pienięŜnych

a)

działalność operacyjna "inne korekty”
– spisane poŜyczki (zwrot-spłata)
– wycena skorygowana cena poŜyczek

b)

działalność inwestycyjna wpływy "inne inwestycje"
– odsetki od poŜyczki krótkoterminowej
– spłata poŜyczki krótkoterminowej
– zaliczka na środki trwałe

125
33
91
1

c)

działalność inwestycyjna "inne wydatki inwestycyjne"
– zaliczka na środki trwałe w budowie
– udzielona poŜyczka krótkoterminowa
– koszty związane z rozbiórką i sprzedaŜą środków trwałych

297
-3
194
106

d)

działalność finansowa "inne wpływy finansowe"
– zwrot zapłaty z tytułu poręczeń

492
492
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w tys. zł.

4.

Podatek dochodowy

a)

podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
– zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy
– zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego
– podatek od dywidend

-86
-27
113
0

b)

podatek dochodowy wg. deklaracji podatkowej obciąŜający wynik finansowy
– zmiana stanu naleŜności z tytułu podatku dochodowego
– zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego

-15
-

c)

podatek dochodowy zapłacony (zwrócony)

-15

5.

Wykaz elementów składających się na pozycję A II 2 "Odsetki i udziały
w zyskach" w rachunku przepływów pienięŜnych:

–

dywidenda

–

zapłacone odsetki dotyczące leasingu

50

–

zapłacone odsetki dotyczące kredytu

28

–

otrzymane odsetki do udzielonych poŜyczek

-100

–

odsetki od lokat bankowych powyŜej 3 m-cy

-1

–

otrzymane odsetki dotyczące poręczeń

-

–

naliczone ale nie zapłacone odsetki od lokat powyŜej 12 m-cy

0

–

spisane odsetki od poŜyczek

-

w tys. zł.

0

Ogółem A II 2

-23

6.

Pozycja A II 3 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" rachunku przepływów
pienięŜnych:

–

wpływy ze zbycia środków trwałych

-93

–

inne wydatki inwestycyjne związane ze środkami trwałymi

106

–

koszty sprzedaŜy środków trwałych

w tys. zł.

13

Ogółem A II 3

26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Regina Pawliczak

Janusz Łuczyński

mgr Adam LeŜański
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
1.

Informacje o instrumentach finansowych.
a) Nie występują zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu.
b) Nie występują aktywa finansowe długoterminowe przeznaczone do obrotu ani utrzymywane do terminu
wymagalności.
c) Wszystkie posiadane udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych nie są
notowane na aktywnym regulowanym rynku i nie są przeznaczone do sprzedaŜy. Udziały i akcje
zaliczone są do aktywów trwałych i wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości a odpis zalicza się do kosztów finansowych.
Aktywa finansowe wg
pozycji w bilansie

Długotrwałe aktywa
finansowe w pozostałych
jednostkach - udziały
Długoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach
powiązanych - udziały

d)

e)

Stan na
początek
okresu

(+)Zwiększ.
(-)Zmniejsz.

Stan na
koniec
okresu

Przyszłe
przychody

Dywidenda
w 2009 r.

Dodatkowe
informacje

91

-30

61

dywidenda

0

Dywidenda
w 2009 r.
kwota 381,23 zł.

3335

-

3335

dywidenda

-

Brak
dywidend
w 2009 r.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach w kwocie 30 tys. zł. to akcje Sieci Delko
SA (przeniesione z długoterminowych aktywów finansowych), które zostały przeznaczone do sprzedaŜy
w roku 2010.
PoŜyczki udzielone wyceniono w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą
efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe
wg pozycji
w bilansie

Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone poŜyczki
w tym:
część
krótkoterminowa
Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
pozostałych
- udzielone poŜyczki
w tym:
część
krótkoterminowa
Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone poŜyczki
w tym:
część
krótkoterminowa
Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
pozostałych
- udzielone poŜyczki
w tym:
część
krótkoterminowa
Krótkoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone poŜyczki
Krótkoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone poŜyczki

Stan na
początek
okresu

(+) Zwiększ.
(-) Zmniejsz.

370

-120

Odsetki
wyliczone
zgodnie
z umową

25
120

-

6

-3

-

-

400

-1

119

25

0

-

1

401

1

1

16

1

0

-4

17

-

16

0

-

204
11

200

249

26

16
204
-

-1

30
1

-

Skorygowana
cena nabycia
na koniec
okresu

3

16

-

Wycena

3
0

3

Odsetki
zrealizowane
w 2009 r.

-
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199

Dodatkowe informacje

PoŜyczka udzielona
spółce
stowarzyszonej.
Termin spłaty
15.01.2012.
Oprocentowanie
obowiązujące dla
kredytu
lombardowego plus
2,5%
PoŜyczka udzielona
pracownikowi. Termin
spłaty 30.11.2010.
Oprocentowanie w
wysokości kredytu
lombardowego NBP.
Na dzień zawarcia
umowy wynosił 6,5%
PoŜyczka udzielona
spółce zaleŜnej.
Termin spłaty
20.05.2012.
Oprocentowanie w
wysokości WOBOR 3miesięczny + 2%
marŜy w skali roku
PoŜyczka udzielona
członkowi Zarządu.
Termin spłaty
29.06.2011. Opr. w
wys. stopy kredytu
lombardowego + 2,5%
marŜy w skali roku.
Opr. jest zmienne i
jego wys. zaleŜy od
stopy opr. kred. lomb.
PoŜyczka udzielona
spółce zaleŜnej.
Termin spłaty
31.12.2010 rok.
Oprocentowanie 7%
w skali roku.
PoŜyczka udzielona
spółce zaleŜnej.
Termin spłaty
06.08.2010.
Oprocentowanie
WIBOR 1W
(tygodniowy) plus 2%

1
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Krótkoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone poŜyczki

f)

397

103

33

33

1

501

PoŜyczka udzielona
spółce zaleŜnej.
Termin spłaty
31.12.2010 rok.
Oprocentowanie
WIBOR 3-miesięczny
plus 2% w stosunku
rocznym.

Lokata - (inne długoterminowe aktywa) załoŜona na okres powyŜej 12 miesięcy została wyceniona
w skorygowanej cenie nabycia.

Lokata (pierwotne instrumenty finansowe)

kwota w tys. zł

w tym: krótkoterminowe

Skorygowana cena nabycia na początek okresu

14

8

Zwiększenia z tytułu:

0

6

- przemieszczenia

-

6

- naliczone odsetki

0

0

Zmniejszenia z tytułu:

8

8

- zwrot lokaty

8

8

Skorygowana cena nabycia na koniec okresu

6

6

2.

Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej według
stanu na 31.12.2009 roku.

Zobowiązania warunkowe
1. Weksle in blanco

Stan na 31.12.2009

W tym: na rzecz jednostek powiązanych

a

2. Hipoteki

6340

5600

RAZEM

6346

5600

a)

b)

c)

d)

Treść w poz.

6

b-c-d

Wystawiono weksel in blanco na kwotę 6 tys. zł. na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
jako zabezpieczenie wykonania Umowy o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.1/11/08/2348 z dnia
2006.11.08 na realizację projektu "WdroŜenie systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA.
Ustanowiono hipotekę umowną kaucyjną na kwotę 740 tys. zł., na rzecz Banku Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych w Warszawie, jako zabezpieczenie odsetek, prowizji oraz innych kosztów i naleŜności
ubocznych od kredytu. Termin zapłaty 2011.04.30. Księga wieczysta ZG1E/70413/5.
W związku z podpisaniem w dniu 08 września 2008 roku umowy kredytowej przez spółkę zaleŜną w
Grupie, tj. Zastal Transport Sp. z o.o. z Bankiem DnB Nord na kwotę 7.360 tys. zł., zwiększeniu uległy
zobowiązania warunkowe Grupy. Ustanowiono hipotekę kaucyjną do kwoty 1.700 tys. zł. na
zabezpieczenie odsetek od kredytu na nieruchomości połoŜonej w Zielonej Górze, a naleŜącej do Zastal
SA oraz ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 3.300 tys. zł. na zabezpieczenie kapitału.
Zastal SA ustanowiła hipotekę kaucyjną do kwoty 600 tys. zł. na nieruchomości połoŜonej w Zielonej
Górze na rzecz BGś celem zabezpieczenia gwarancji bankowej do kwoty 400 tys. zł. udzielonej Man
Truck & Bus Polska na zlecenie spółki zaleŜnej Zastal Transport na zabezpieczenie zapłaty zobowiązań.
Gwarancja obowiązuje do dnia 31.10.2010 roku.

3.

Nie występują zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.

W 2009 roku kontynuowano działalności w pełnym zakresie i nie przewiduje się zaniechania
w następnym roku.

5.

Koszty poniesione do 31.12.2009 roku na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, zarówno juŜ
przyjętych do eksploatacji jak i znajdujących się na dzień bilansowy w budowie wynosiły:
w tys. zł.
10

- węzeł C.O. obiekt nr 1
- zadaszenie obiektu nr 15

4

- wózki transportowe dla Zakładu Konstrukcji Stalowych

5

- suwnica

5

- adaptacja hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowo-socjalnych dla Zakładu Konstrukcji Stalowych

15

OGÓŁEM

6.

39

Poniesione do 31.12.2009 roku i planowane w 2010 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
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Lp.

Nakłady na

w tys. zł.
Planowane w 2010 r.

Poniesione w 2009 r.

I

Wartości niematerialne i prawne

-

-

1

Licencja

II

Środki trwałe, w tym:

1.

ZwyŜka teleskopowa dla ZKS

-

25

2.

Maszyny produkcyjne dla ZKS – raty leasingowe

142

170

3.

Komputery, kserokopiarka

19

-

4.

Dźwigi osobowe

-

250

5.

Sygnalizacja p. poŜ. w Składnicy Akt

16

-

6.

Wózek, ciągnik, samochody – raty leasingowe

77

106

7.

Ubijak wibracyjny

6

-

8.

Klimatyzacja

20

-

9.

Maszyny dla ZKS

-

30

-

-

280

581

III

Środki trwałe w budowie, w tym:

764

220

1.

Adaptacja budynków dla ZKS

109

-

2.

Suwnice dla ZKS

34

-

3.

Adaptacja pomieszczeń – biurowiec, węzeł c.o.

308

75

4.

Wózki transportowe dla ZKS

9

20

5.

Przyłącze E.C. ob. Nr 46 Nakłady Transport

197

6.

Adaptacja serwerowni

37

-

7.

Adaptacja biurowca pod względem ochrony p.poŜ

37

5

8.

Adaptacja pozostałych budynków – ob. Nr 50, 5, 15

IV

RAZEM I+II+III

33

120

1044

801

W 2009 roku nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się takich nakładów w 2010 r.
7.

W 2009 roku nie wystąpiły istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niŜ
rynkowe.
7.1 Nie wystąpiło przeniesienie praw i zobowiązań między Zastal S.A. a jednostkami powiązanymi.
7.2 Wykaz spółek, w których ZASTAL SA posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale – jednostki
powiązane:
Nazwa spółki i jej forma prawna

Zastal Transport Sp. z o.o.
Zielona Góra
ul Sulechowska 4a
Agencja Ochrony Gama Sp. z o.o.
Zielona Góra
ul Sulechowska 4a
Kapitał Sp. z o.o.
Zielona Góra
ul Sulechowska 4a

Rodzaj
powiązania

% posiadanych
udziałów

Wartość udziałów

Podlegają
konsolidacji

ZaleŜna

100

3135

tak

Stowarzyszona

40

200

tak

Stowarzyszona

33

50

tak

RAZEM

3385

Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych z jednostką dominującą, niezbędne do sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Wzajemne transakcje podlegające eliminacji
1. Udziały

3335

2. NaleŜności - poŜyczki

1554

3. Krótkoterminowe naleŜności z tyt. dostaw

13

4. Zobowiązanie z tytułu dostaw

37
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5. Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług

256

6. Przychody finansowe, odsetki

114

7. Pozostałe przychody operacyjne

12

8. Koszty finansowe

9

9. Koszty rodzajowe

369

8.

Nie wystąpiły w 2009 roku wspólne przedsięwzięcia.

9.

Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.
Przeciętna liczba
zatrudnionych
(w osobach)
na 31.12.2009 r.

Kobiety

MęŜczyźni

Przeciętna liczba
zatrudnionych
w poprzednim roku
2008 w osobach

Pracownicy ogółem
z tego:

64

19

45

72

Pracownicy na
stanowiskach robotniczych

33

3

30

39

Pracownicy na
stanowiskach
nierobotniczych

30

15

15

32

Uczniowie

-

-

-

-

Osoby korzystające
z urlopów wychowawczych
lub bezpłatnych

1

1

-

1

Wyszczególnienie

10. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Wypłaty w Zastal SA
w roku 2009

Wypłaty w spółce
stowarzyszonej w roku 2009

Ogółem Członkowie Zarządu, w tym:

436

-

- LeŜański Adam

239

Lp.
1.

Wyszczególnienie

- Czwojda Miron
2.

7

- Łuczyński Janusz

190

Ogółem Członkowie Rady Nadzorczej, w tym:

208

120

- Olszewski Jan

64

120

- Apostoluk ElŜbieta

40

- Kruchlik Janusz

40

- Hrywna Andrzej

32

- Ziaja Bernard

32
RAZEM:

644

120

11. W 2009 roku nie udzielono poŜyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym
w skład organów nadzorujących.
Członek Zarządu pan Janusz Łuczyński otrzymał poŜyczkę w dniu 17 września 2009 roku w wysokości 30
tys. złotych. PoŜyczka udzielona została na 21 miesięcy w comiesięcznych ratach a oprocentowana jest w
wysokości stopy kredytu lombardowego + 2,5 % marŜy w skali roku.
11a. W dniu 06.05.2009 roku podpisano umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z Biurem Usług
Finansowo-Księgowych „Debet” Sp. z o.o., 65-062 Zielona Góra, ul. Pocztowa 7, uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych. Umowa została zawarta na okres roczny.
11b.

Wynagrodzenie za 2009 rok

w tys. zł.
Wynagrodzenie za 2008 rok

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

23

23

Przegląd sprawozdania finansowego półrocznego

11

11

34

34

RAZEM
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12. W sprawozdaniu finansowym za 2009 rok nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
13. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszystkie zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.
14. W 2009 roku nie wystąpiły Ŝadne relacje między poprzednikiem Zastal SA.
15. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności
z rokiem 2008
16. W 2009 roku nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego.
17. Nie wystąpiły w 2009 roku korekty błędów podstawowych.
18. Nie występują niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności.
19. W 2009 roku nie było połączeń spółki.
20. Zastal SA nie wycenia w sprawozdaniu finansowym udziału w jednostkach podporządkowanych metodą
praw własności.
Skutki jakie spowodowałoby jej zastosowanie:
Jest

Byłoby

I Aktywa

200

4261

Inwestycje długoterminowe

200

4261

- w jednostkach podporządkowanych
▪

udziały

▪

udziały w jednostkach stowarzyszonych wycenione metodą praw własności

II Pasywa

200

4261

200

-200

-

4461

-

4261

▪

Kapitał z wyceny akcji

-

3578

▪

Zysk z lat ubiegłych

-

575

▪

Zysk netto bieŜący

-

108

21. Zastal SA znajduje się na najwyŜszym szczeblu grupy kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Regina Pawliczak

Janusz Łuczyński

mgr Adam LeŜański
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009

Zgodnie z § 91 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd ZASTAL SA oświadcza, Ŝe wedle posiadanej najlepszej wiedzy, roczne
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki ZASTAL oraz jej
wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności ZASTAL SA zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka.

Zielona Góra, 07 kwietnia 2010 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Janusz Łuczyński

mgr Adam LeŜański

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zgodnie z § 91 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd ZASTAL SA oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki
ZASTAL za rok 2009, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot
ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki
do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu
finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zielona Góra, 07 kwietnia 2010 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Janusz Łuczyński

mgr Adam LeŜański

MAJĄTEK TRWAŁY WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO)
na dzień 31.12.2009

grupa środków
trwałych
lp
1
1

a

b

c

2
Środki trwałe
grunty
prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu
budynki, lokale i
obiekty inŜynierii
lądowej i
wodnej
urządzenia
techniczne i
maszyny

stan na
początek roku
01.01.2009
3
26 492 167,13

Tabela nr 1

przychody

rozchody
stan na
31.12.2009

z bezpośr.
zakupu

zakup

przemieszcz
enia

leasing
inwest.

z inwestycji

przemieszcz
enia

sprzedaŜ

likwidacja

zaliczki

na śr.trwałe

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

59.461,71

0,00

0,00

95.346,97

1.009.036,76

0,00

44.389,24

134.083,52

0,00

14
0,00

27.477.539,81

7 547 892,83

6.597,12

7 541.295,71

17 356,23

135,23

17 221,00

15 812 656,45

15 500,00

825.248,21

2 558 533,20

38.961,71

174.467,40

37.656,89

68.032,23

16.547.715,54

66.051,29

2 705.911,02

d
srodki transportu
e
2

3

4
5

inne środki
trwałe
środki trwałe w
budowie
zaliczki na środki
trwałe w
budowie
wartości
niematerialne i
prawne
razem

499 557,88

95.346,97

56 170,54

5.000,00

274 628,54

858.214,59

3 000,00

604.226,00
61.170,54
18.468,91

53.953,70

18 902,00
26 788 697,67

9.321,15

1.104.383,73

56.953,70

0,00

39 880,33
917.676,30

53.953,70

9.990,49

39 880,33

58 782,33
95.346,97

1.009.036,76

0,00

44.389,24

152.552,43

56.953,70 1.104.383,73

27 546.312,63
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MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA
na dzień 31.12.2009

Tabela Nr 2

przychody
lp

1
1

a

b

c
d
e
2

3

4
5

grupa środków
trwałych

2

stan na
początek roku
01.01.2009

3

amortyzacja przemieszczenia
4

Środki trwałe

10 185 916,98

grunty
prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu

0,00

rozchody

688.510,38

5
0,00

sprzedaŜ

likwidacja

przemieszczenia

stan na
31.12.2009

6

7

8

9

31.257,64

134.083,52

0,00

stan z początku
roku obrotowego
(netto) 01.01.2009

stan (netto) na
koniec 31.12.2009

10

11

10 709.086,20

16 306 250,15

16 768.453,61

0,00

7 547 892,83

7 541.295,71

13 776,50

5 207,09

3.444,50

68.032,23

9 832.378,72

6 304 348,12

6 715.336,82

66.051,29

732.357,79

1 974 254,50

1.973.553,23

12 149,14

1.732,17

104,81

9 508 308,33

423.255,45

31.152,83

584 278,70

214.130,38

srodki transportu

53 538,53

39.382,16

92.920,69

446 019,35

511.305,31

inne środki trwałe

27 642,28

10.010,22

37.652,50

28 528,26

23 518,04

0,00

256 159,63

9.990,49

0,00

3 000,00

0,00

budynki, lokale i
obiekty inŜynierii
lądowej i wodnej
urządzenia
techniczne i
maszyny

środki trwałe w
budowie
zaliczki na środki
trwałe w
budowie
wartości
niematerialne i
prawne
razem

18 468,91

18.468,91

0,00

11 293,16

5.125,92

39 880,33

10 215 679,05

693.636,30

39 880,33

31.257,64

152.552,43

0,00

56.299,41

7 608,84

2.482,92

10 765.385,61

16 573 018,62

16 780.927,02
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AKTYWA TRWAŁE – INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
na dzień 31.12.2009
Lp

Określenie grupy
składników aktywów
trwałych

Stan na
początek roku
obrót. (brutto)
01.01.2009 r.

Przychody

1

2

3

31.036,00

1.

Grunty

2.

Udziały i akcje w
jednostkach
powiązanych
Udziały i akcje w
pozostałych
jednostkach

3.

4.

5.

6.

Udzielone poŜyczki w
jednostkach
powiązanych
Udzielone poŜyczki w
pozostałych
jednostkach
Lokaty w pozostałych
jednostkach
Razem:

Przeniesienie
na
krótkoterminowe

Tabela nr 3

Rozchody

Stan na
koniec okresu
brutto
31.12.2009

Aktualizac.
wartości na
początku roku
01.01.2009

Przemies
zczenie

Aktualizac.
wartości w
ciągu roku

Aktualizacja
wartości
na koniec
okresu
31.12.2009

(-)
4

5

6

7

8

9

-

-

-

31.036,00

-

-

-

10
-

3.385.000,00

-

-

-

3.385.000,00

50.000,00

-

-

185.094,00

-

30.000,00

-

155.094,00

94.000,00

-

-

250.000,00

400.000,00

120.000,00

-

530.000,00

-

-

-

2.625,00

8.580,00

2.625,00

-

8.580,00

-

-

-

6.142,70

129,47

6.272,17

-

0,00

-

-

-

3.859.897,70

408.709,47

158.897,17

-

4.109.710,00

-

-

144.000,00

50.000,00

94.000,00

-

-

144.000,00

Stan na
początek roku
obrotowego
(netto)
(poz. 2-7)
01.01.2009 r.
11

Stan na
koniec okresu
(netto)
31.12..2009 r.
(poz. 6-10)

31.036,00

31.036,00

3.335.000,00

3.335.000,00

91.094,00

61.094,00

250.000,00

530.000,00

2.625,00

8.580,00

6.142,70

0,00

3.715.897,70

3.965.710,00

12
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2. Wartość gruntów uŜytkowanych wieczyście ewidencjonowana jest
na kontach pozabilansowych „093” .
Grunty
wieczyście
uŜytkowane
Powierzchnia
m2
Wartość (zł)

Stan na
początek
roku
obrotowego

Zmiany w ciągu roku

Stan na
Okres
koniec
uŜytkowania
okresu
31.12.2009r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

5.889 m

-

43,26

5.845,74 m²

86.489,00

-

966,00

85.523,00

99 lat

Sprzedano w miesiącu wrześniu 2009 roku jedno mieszkanie przy ulicy
Spawaczy.
3. Nie występują środki trwałe uŜywane na podstawie umów najmu,
dzierŜawy, leasingu, które są nieamortyzowane.
4. Zastal S.A. nie ma zobowiązań wobec budŜetu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli.
5. Kapitał akcyjny wynosi 20.499.539 zł i dzieli się na 20.499.539 akcji
na okaziciela.
KaŜda akcja ma nominalną wartość 1 zł, są to akcje zwykłe.
Akcjonariusze przekraczający 5 % kapitału akcyjnego Zastal SA na dzień
31.12 .2009 roku to :
-

„Kapitał” sp. z o.o. posiadająca 1.451.228 szt. akcji co stanowi 7,08 %
kapitału akcyjnego Zastalu SA,

-

Piaszczyński Józef posiada 3.326.960 szt. akcji co stanowi 16,23 %
kapitału akcyjnego Zastalu SA.

-

Agencja Ochrony GAMA Sp. z o. o. posiada 4.021.139 szt. akcji co
stanowi 19,62% kapitału akcyjnego Zastalu S.A.

6. Wynik finansowy netto na 31.12.2009 r. to zysk w wysokości
122.557,52 zł.
Zarząd wnioskuje aby zysk na 31.12.2009 pokrył stratę z lat ubiegłych w
wysokości 122.557,52 złotych.
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7. Rezerwy na zobowiązania i ich wykorzystanie w okresie do 31.12.2009 roku.
7a. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy.
Rezerwy
długoterminowe

Rezerwy krótkoterminowe

2009
Na odprawy
emerytalne

A Stan na początek
B
C
D
E
F
G

roku
Zwiększenia
Zwiększenia
(przeniesienia z
długoterminowych)
Zmniejszenia –
wykorzystanie
Zmniejszenia
(przeniesienia na
krótkoterminowe)
Rozwiązania
(zbędne)
Stan na koniec
31.12.2009

Na odprawy
emerytalne

Na niewykorzystane urlopy

140.571,31

13.786,81

52.670,00

13.400,00

-

10.874,56

50.730,18

293,08

-

7.638,22

-

-

7.638,22
132.933,09

52.670,00

Na roboty
poprawkowe

Na premię dla
Zarządu

40.601,20
-

120.458,01
-

61.897,82

-

-

7.638,22

11.681,76

-

-

64.351,76

-

-

-

-

-

-

2.011,32

40.601,20

50.730,18

-

-

-

32.299,59

Razem

Na poręczenia krótkoterminowe

-

-

-

42.612,52
83.029,77
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7b. Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
I.

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 01.01.2009 w tym:

1.

Odniesionej na wynik finansowy

a)

środki trwałe, amortyzacja

b)

naleŜności krótkoterminowe

c)

krótkoterminowe aktywa finansowe

d)

inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty i odsetki od lokat

e)

inne aktywa pienięŜne - lokaty

f)

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

g)

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

II.

Zwiększenia

1.

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŜnic przejściowych (z tytułu)

a)

powstanie róŜnic przejściowych - środki trwałe (amortyzacja, leasing)

b)

powstanie róŜnic przejściowych - naleŜności krótkoterminowe

c)

powstanie róŜnic przejściowych - krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki

d)

powstanie róŜnic przejściowych - inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty, odsetki

e)

powstanie róŜnic przejściowych - inne aktywa pienięŜne - lokaty

f)

powstanie róŜnic przejściowych - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

g)

powstanie róŜnic przejściowych - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

III.

Zmniejszenia

1.

Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

a)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - środki trwałe, amortyzacja

b)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - naleŜności krótkoterminowe z tyt.dostaw i usług

c)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - krótkoterminowe aktywa finansowe

d)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - inne długoterminowe aktywa finansowe

e)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - inne aktywa pienięŜne - lokaty

f)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

g)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

IV.

Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 31.12.2009 w tym:

1.

Odniesionych na wynik finansowy

a)

środki trwałe (leasing, amortyzacja)

b)

naleŜności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług

c)

krótkoterminowe aktywa finansowe

d)

inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty

e)

inne aktywa pienięŜne - lokaty

f)

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

g)

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

202 674,29
202 674,29
172 691,45
1 609,06
0,00
52,55
1 827,42
18 316,33
8 177,48
50 860,50
50 860,50
36 556,65
11 138,49
0,00
0,00
1 492,55
1 099,27
573,54
23 955,63
23 955,63
12 523,08
1 375,11
0,00
52,55
1 827,42
7 805,03
372,44
229 579,16
229 579,16
196 725,02
11 372,44
0,00
0,00
1 492,55
11 610,57
8 378,58
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8. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
I.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 01.01.2009
w tym:

1.

Odniesionych na wynik finansowy

a)

naleŜności krótkoterminowe

b)

zobowiązania krótkoterminowe

c)

zobowiązania długoterminowe

d)

rezerwa na odprawy emerytalne - długoterminowe

e)

rezerwa na odprawy emerytalne - krótkoterminowe

f)

rezerwa na urlopy - krótkoterminowa

g)

rezerwa na premie dla Zarządu-krótkoterminowa

h)

rezerwa na roboty poprawkowe-krótkoterminowa

II.

Zwiększenia

1.

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

a)

powstanie róŜnic przejściowych - naleŜności krótkoterminowe (aktualizacja, odpisy)

b)

powstanie róŜnic przejściowych – zobowiązania krótkoterminowe

c)

powstanie róŜnic przejściowych - zobowiązania długoterminowe

d)

powstanie róŜnic przejściowych - rezerwa na odprawy emerytalne długoterminowe

e)

powstanie róŜnic przejściowych - rezerwa na odprawy emerytalne krótkoterminowe

f)

powstanie róŜnic przejściowych - rezerwa na zalegle urlopy krótkoterminowe

g)

powstanie róŜnic przejściowych - rezerwa na premie dla Zarządu krótkoterminowe

h)

powstanie róŜnic przejściowych- rezerwa na roboty poprawkowe krótkoterminowe

i)

Strata podatkowa

III.

Zmniejszenia

1.

Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

a)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - naleŜności krótkoterminowe

b)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - zobowiązania krótkoterminowe

c)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - zobowiązania długoterminowe

d)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - rezerwa na odprawy emerytalne (długoterminowe)

e)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - rezerwa na odprawy emerytalne (krótkoterminowe)

f)

odwrócenie się róŜnic przejściowych - rezerwa na zaległe urlopy (krótkoterminowe)

g)

odwrócenie się róŜnic przejściowych -rezerwa na premie dla Zarządu - krótkoterminowa

h)

odwrócenie się róŜnic przejściowych-rezerwa na roboty poprawkowe - krótkoterminowa

IV.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu
w tym:

1.

Odniesionych na wynik finansowy

a)

naleŜności krótkoterminowe

b)

zobowiązania krótkoterminowe

c)

zobowiązania długoterminowe

d)

rezerwy na odprawy emerytalne długoterminowe

e)

rezerwy na odprawy emerytalne krótkoterminowe

f)

rezerwa na zaległe urlopy (krótkoterminin)

g)

rezerwa na premie dla Zarządu (krótkoterminowa)

h)

rezerwa na roboty poprawkowe (krótkoterminowa)

i)

Strata podatkowa

206 810,22
206810,22
4 513,69
49 296,08
103 404,88
26 708,55
2 619,49
10 007,30
7 714,23
2 546,00
184 031,01
184 031,01
2 112,43
0,00
19 141,21
0,00
2 066,17
9 638,73
0,00
0,00
151 072,47
71 168,14
71 168,14
1 604,53
7 821,55
41 474,53
0,00
0,00
10 007,30
7 714,23
2 546,00

31.12.2009

319 673,09
319 673,09
5 021,59
41 474,53
81 071,56
25 257,29
6 136,92
9 638,73
0,00
0,00
151 072,47
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9. NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE aktywa B II
1.
a.
2.
a.
b.
c.
d.

3.
4.

NaleŜności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy
NaleŜności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
z tytułu podatków , dotacji , ubezpieczeń społecznych
zdrowotnych oraz innych świadczeń
dochodzone na drodze sądowej
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
inne
w tym:
- czynsze mieszkaniowe
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
- poŜyczki mieszkaniowe z ZFŚS
- dot . środków trwałych
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
- pozostałe
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
NaleŜności krótkoterminowe netto razem
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
NaleŜności krótkoterminowe brutto razem

13 303,21
13 303,21
1 182 294,37
795 377,74
69 265,61
5 928,80
0,00
7 283,40
380 987,83
5 096,97
18 399,12
59 644,00
16 167,81
6 716,13
300 079,05
2 545,55
1 195 597,58
104 209,81
1 299 807,39

10.Zgodnie z zasadą ostroŜności, w myśl art. 35b ust.1 ustawy,
zostały dokonane odpisy aktualizujące wartość naleŜności.
Poz.
bilansu

Grupa naleŜności

BO
01.01.2009

Zwiększnia
(+)

Wykorzyst.
Odpisów
(-)

Uznanie
odpisów za
zbędne,
spłata (-)

128,37

64 235,00

-

-

-

69 265,61

Przenie Przenie
sienia sienia
(+)
(-)

BZ
31.12.2009

B II
2a

NaleŜn.krótkterm.
od pozostałych
jedn.z tyt.dostaw i 133.372,24
usług w okresie
spłaty do 12 m-cy

B II
2c

NaleŜn.krótkterm.
od pozostałych
jedn., inne

43.121,19

5 948,83

10 160,01

11 249,21

-

-

27 660,80

B II
2d

NaleŜn.krótkterm.
od pozost.jedn.
dochodz. na
drodze sądowej

-

7 283,40

-

-

-

-

7 283,40

74 395,01

11 249,21

-

-

104 209,81

Razem

176.493,43 13 360,60
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11. Podział zobowiązań według pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania
Rok 2009

Kredyt

z tytułu
leasingów

I

II

z tytułu
podatków,
ZUS

z tytułu

pozostałe
Bez funduszy
dostaw i usług
specjalnych

Stan na początek roku obrotowego w tym:
do 1 roku
powyŜej 1 roku do 3 lat
powyŜej 3 lat do 5 lat
powyŜej 5 lat
Razem powyŜej 1 roku

474 576,50
203 389,80
271 186,70

762 523,22
218 287,01
403 264,01
140 972,20

186 844,18
186 844,18

182 913,98
182 913,98

176 443,33
176 443,33

271 186,70

544 236,21

0,00

0,00

0,00

Stan na 31.12.2009 r. w tym:
do 1 roku
powyŜej 1 roku do 3 lat
powyŜej 3 lat do 5 lat
powyŜej 5 lat
Razem powyŜej 1 roku

271 186,70
203 389,80
67 796,90

644 979,40
276 241,41
351 570,79
17 167,20

303 320,99
303 320,99

224 849,23
224 849,23

28 063,05
28 063,05

67 796,90

368 737,99

0,00

0,00

0,00

Razem

1 783 301,21
967 878,30
674 450,71
140 972,20
0,00
815 422,91

1 472 399,37
1 035 864,48
419 367,69
17 167,20
0,00
436 534,89
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12.Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i biernych
rozliczeń międzyokresowych przychodów przedstawiono w postaci
tabel :

Czynne rozliczenia międzyokresowych kosztów w okresie do 31.12.2009r.
(pozycja bilansu aktywa A V 2 oraz B IV)
Lp.
Tytuły rozliczeń

1. Prenumerata
2. Ubezpieczenia
3. WyposaŜenie-regały do archiwowania w tym:
- krótkoterminowe
- długoterminowe
4. Wysługa,ZUS
5. Energia elektryczna, woda, telefony
6. System informacji prawnej
7. Ekspertyzy
8. Czynsz leasing
9. Kalendarze
10. Pozostałe
11. Podatek VAT
Razem poz.1 do 11
I
12. Naliczone odsetki dot.leasingu w tym :
- krótkoterminowe
- długoterminowe
13. Opłata wstępna dot.leasingu w tym :
-krótkoterminowe
- długoterminowe
II Razem poz.12 do 13
Ogółem I + II
w tym :
- krótkoterminowe
- długoterminowe

Stan na
koniec
okresu
31.12.2009
7 315,43
13 061,44
8 917,92
8 917,92
0,00
0,00
2 540,50
1 141,93
125,00
0,00
4 068,14
5,00
35 850,90
73 026,26
105 206,02
44 097,77
61 108,25
60 864,37
23 387,20
37 477,17
166 070,39
239 096,65
140 511,23
98 585,42

Stan na
początek
okresu
01.01.2009
0,00
11 674,07
26 720,16
17.808,00
8 912,16
0,00
636,75
147,56
1 625,00
15 436,82
0,00
0,00
0,00
56 240,36
139 441,14
43 039,41
96 401,73
60 844,61
17 940,17
42 904,44
200 285,75
256 526,11
108 307,78
148 218,33
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Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w okresie do 31.12.2009r.
(pozycja bilansu pasywa B I V)
Lp.

Treść

1.

Ugoda sądowa-zwrot poręczeńkrótkoterminowe
Przedpłata za usługi , zaliczka
PFRON - krótkoterminowe
Prawo wiecz.uŜyt.grunt.w tym
- krótkoterminowe

2.
3.
4.

Stan na koniec
31.12.2009 r.

Stan na początek
01.01.2009

300 000,00

792 629,07

1 500,00
0,00
3 444,50

1 830,00
0,00
5 207,09

1.735,56

1.735,56

1 708,94

3 471,53

304 944,50

799 666,16

Razem długoterminowe

1 708,94

3 471,53

Razem krótkoterminowe

303 235,56

796 194,63

- długoterminowe
Ogółem poz. od 1do 4

w tym:

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
na dzień 31.12.2009 r.

W tym na aktywach
Rodzaj
zabezpieczenia

Kwota
zobowiązania

Kwota
zabezpieczenia
Trwałych

Hipoteka
umowna zwykła –
dotyczy kredytu
Weksle dotyczy
leasingów

271 186,70

2.000.000,00

644 979,40

„ in blanco”

2.000.000,00
-

Obrotowych
„in blanco”
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14.Zestawienie
zobowiązań
warunkowych
w
wartościach
wynikających z ewidencji pozabilansowej według stanu na 31.12.2009

L Zobowiązania warunkowe
p.
1. Na rzecz jednostek powiązanych,
z tytułu:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- hipoteka umowna zwykła
- hipoteka umowna kaucyjna
2. Na rzecz pozostałych jednostek
z tytułu:
- weksel in blanco
- hipoteka umowna kaucyjna
RAZEM, w tym:
Na rzecz jednostek powiązanych
Na rzecz pozostałych jednostek

Stan na koniec Stan na początek
31.12.2009 r.
roku obrotowego

0,00
3.300.000,00
2 300.000,00

1 840 000,00
3 300 000,00
1 700 000,00

5.725,00
740.000,00

5.725,00
740.000,00

6 345.725,00
5 600.000,00
745.725,00

7 585 725,00
6 840 000,00
745.725,00

a) wystawiono weksel in blanco na kwotę 5.725,00 zł. na rzecz Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, jako zabezpieczenie wykonania Umowy o
dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.1/11/08/2348 z dnia 2006.11.08 na
realizację projektu „WdroŜenie systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA
b) ustanowiono hipotekę umowną kaucyjną na kwotę 740 tyś.zł. , na rzecz
Banku DnB NORD Polska S.A. w Warszawie jako zabezpieczenie odsetek,
prowizji oraz innych kosztów i naleŜności ubocznych od kredytu. Termin zapłaty
2011-04-30.Księga wiecz.ZG1E/70413/5.
c) W związku z podpisaniem w dniu 08.09.2008 roku umowy kredytowej przez
spółkę zaleŜną w Grupie, tj Zastal Transport z Bankiem DnB Nord na kwotę
7.360 tyś. zł. zwiększeniu uległy zobowiązania warunkowe Grupy. Ustanowiono
hipotekę kaucyjną do kwoty 1.700 tyś. zł. na zabezpieczenie odsetek od kredytu
na nieruchomości połoŜnej w Zielonej Górze a naleŜącej do Zastal SA oraz
ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 3.300 tyś. zł na zabezpieczenie kapitału.
d)Zastal SA ustanowił hipotekę kaucyjną do kwoty 600 tyś.zł.na nieruchomości
połoŜonej w Zielonej Górze na rzecz BGś celem zabezpieczenia gwarancji
bankowej do kwoty 400 tyś.zł. udzielonej Man Truck & Bus Polska na zlecenie
spółki zaleŜnej Zastal Transport na zabezpieczenie zapłaty zobowiązań .
Gwarancja obowiązuje do dnia 31.10.2010 r.
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II
Objaśnienia do rachunku zysków i strat
1. W 2009 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych ani środków trwałych w budowie.
2. W 2009 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość
zapasów.
3. W okresie do 31.12.2009 roku nie zaniechano produkcji Ŝadnej z
grup wyrobów ani nie ograniczono działalności usługowej.
Nie przewiduje się teŜ tego w następnym roku obrotowym.
4. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaŜy towarów,
materiałów, wyrobów i usług do 31.12.2009 r.
Przychody ze sprzedaŜy

sprzedaŜ ogółem
bieŜący rok na
31.12.2009

I. Towary i materiały w tym:
1.materiały (kamień
brukowy, złom )
II. Wyroby i usługi w tym:
1. usł.najmu
2. czynsze mieszkaniowe
3. usł. archiwizowania
4. usł.transportowe
5. usł.remontowe, naprawy dot:
a) telefonów , energia elektry.
b) wody i ścieków
c) energi cieplnej
d) usł.warsz.dot.wyrob.metalow.
e) pozostałe prace porządkowe
f) remont pomieszczeń
6. media w tym:
a) energia cieplna
b) usł.telefoniczne
c) usł.internetowe
d) zuŜycie wody i odpro.ścieków
7. konstrukcje metalowe
OGÓŁEM (1+2)

poprzedni rok na
31.12.2008

72,00

18 380,58

72,00

18 380,58

8 447 723,65
6 662 389,58
94 718,18
18 685,00
534,18
222 226,72
236,24
3 990,81
7 692,04
197 592,03
6 715,60
6 000,00
335 187,89
6 964,83
122 274,61
11 334,46
194 613,99
1 113 982,10
8 447 795,65

10 477 867,47
6 243 423,76
89 321,39
28 545,01
156,40
37 485,19
0,00
0,00
0,00
37 485,19
0,00
0,00
365 482,75
10 441,80
155 240,97
11 673,00
188 126,98
3 713 452,97
10 496 248,05

w tym na eksport
bieŜący
rok obrot.
2009

państwo

poprzed
ni rok
obrot.
2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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państ
wo

0,00

5. Rozliczenie głównych pozycji róŜniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku
finansowego brutto, czyli zysk na dzień 31.12.2009
Wyszczególnienie ustaleń
I. Zysk brutto
II. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów z tego tytułu: ( + )
1) Amortyzacja
2) Odsetki
3) Odpisy aktualizujące naleŜności
4) Pozostałe koszty operacyjne
5) Podatek od nieruchomości
6) Świadczenia na rzecz pracowników
7) Darowizny
8) Koszty reprezentacji
9) Rezerwy na nie wykorzystane urlopy, odprawy emerytalne
10) Premie dla zarządu
11) Koszty dot.medii ( prąd,woda,c.o.telefony )
12) ZUS, Wynagrodzenia
13) Koszty sądowe,opłaty,odszkodowania, VAT, ubezpiecz.majątku
14) Spisanie poŜyczki, odsetek od poŜyczek, naleŜności
15) Rezerwy na roboty poprawkowe
16) Pozostałe koszty rodzajowe
III. Koszty stanowiące koszty uzyskania, ale nie ujęte w
wyniku roku obrotowego z tego tytułu: ( - )
1) Amortyzacja
2) Odpis aktualizujący naleŜności
3) Wynagrodzenia , ZUS
4) Czynsz dot.leasingu
5) Odsetki
IV. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych z tego tytułu: ( - )
1) Odsetki
2) Rozwiąanie odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie
3) Korekty odpisów aktualizujących naleŜności
4) Dywidenda
5) Zwrot zobow.dot.poręczeń
6) Prawo wieczystego uŜytkowania gruntów
7) Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali
8) Koszty sądowe
9) Zwrot spisanych poŜyczek
V. Przychody podatkowe (nie ujęte w księg.rach.), a podlegające opodatkow.(+)
1) Odsetki
2) Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych
3) Nieodpłatne udostępienie nieruchomości
VI Strata podatkowa wykazana w CIT - 8
VII Darowizny ( - )
VIII Podstawa opodatkowania
IX Podstawa opodatkowania
X Podatek dochodowy
19%

Stan na 31.12.2009

36 671,52
126 983,21
76 947,05
52 552,47
10 346,69
1,63
3 008,16
4 167,79
11 166,00
4 792,74
8 934,74
-40 601,20
5 013,07
0,00
3 413,69
190,47
-13 400,00
449,91
360 618,58
97 771,00
0,00
41 166,04
221 681,54
0,00
615 695,94
75 457,35
18 468,91
22 568,21
381,23
492 629,07
1 732,17
0,00
0,00
4 459,00
17 541,53
16 941,53
0,00
600,00
-795 118,26
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6. Zastal SA sporządza 2 warianty rachunku zysków i strat:
- kalkulacyjny
- porównawczy

7. Koszty poniesione do 31.12.2009 r. na wytworzenie we własnym
zakresie środków trwałych, zarówno juŜ przyjętych do eksploatacji
jak i znajdujących się na dzień bilansowy w budowie wynosiły:
- węzeł c.o. ob.nr 1
- zadaszenie ob.nr 15
- wózki transportowe dla ZKS
- suwnica
- adaptacja hali produkt. i pomiesz. biurowo- socjalnych dla Z.K.S.
Ogółem

9 589,88
4 019,61
4 612,15
4 661,57
15 398,66
38 281,87

8. Poniesione do 31.12.2009 roku i planowane w 2010 roku nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe:
Lp.

I
1
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV

Nakłady na

Poniesione
Planowane
01.01.2009 w 2010 r.
31.12.2009
Wartości niematerialne i prawne
Licencja
Środki trwałe w tym:
277 986,16 581 200,00
ZwyŜka teleskopowa dla ZKS
25 000,00
Maszyny produkcyjne dla ZKS-raty leasing.
141 867,50 169 900,00
Komputery , kserokopiarka
18 891,71
Dźwigi osobowe
250 000,00
Sygnalizacja p.poŜarowa-Skł.Akt
15 500,00
Wózek, ciągnik, samochody-raty leasingowe
76 656,95 106 300,00
Ubijak wibracyjny
5 570,00
Klimatyzacja
19 500,00
Maszyny dla ZKS
30 000,00
Środki trwałe w budowie, w tym:
762 867,62 220 000,00
Adaptacja budynków dla ZKS
108 738,73
Suwnice dla ZKS
33 547,40
Adaptacja pomiesz. – biurowiec , węzeł c.o.
307 507,14
75 000,00
Wózki transportowe dla ZKS
9 321,15
Przyłącze E.C.ob.nr 46 Nakłady Transport 46
196 724,93
20 000,00
Adaptacja serwerowni
36 949,40
Adept.Biurowca pod wzgl.ochr.p.poŜ.
36 679,00
5 000,00
Adaptacja pozostał. Budynk.-ob.nr 50 , 5 , 15
33 399,87 120 000,00
RAZEM I + II + III
1 040 853,78 801 200,00

W 2009 roku nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się
takich nakładów w 2010 roku.
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9. W roku 2009 nie wystąpiły zyski (straty) nadzwyczajne, co
implikuje brak podatku dochodowego od wyniku na operacjach
nadzwyczajnych.

10. Wszystkie aktywa finansowe długoterminowe nie są przeznaczone
do obrotu.
a) poŜyczki udzielone wyceniono w wysokości skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Długoterminowe aktywa finansowe,
poz. Bilansu A IV 3
Pierwotne instrumenty finansowe
PoŜyczki udzielone
Skorygowana cena nabycia - 01.01.2009r
Zwiększenia z tytułu:
- udzielone poŜyczki
- przeniesione z poŜyczek krótkoterminowych
- naliczone odsetki dotyczące roku bieŜącego
Zmniejszenia z tytułu:
- spłacone odsetki dotyczące roku bieŜącego
- przeniesiono na poŜyczki krótkoterminowe
Skorygowana cena nabycia - 31.12.2009 r.

Krótkoterminowe aktywa finansowe
Bilans B III 1
Pierwotne instrumenty finansowe
PoŜyczki udzielone
Skorygowana cena nabycia – 01.01.2009 r.
Zwiększenia z tytułu:
- udzielone poŜyczki
- przeniesiono z poŜyczek długoterminowych
- naliczone odsetki
- wycena , skorygowana cena nabycia
Zmniejszenia z tytułu:
- spłacone poŜyczki
- spłacone odsetki
- wycena , skorygowana cena nabycia
Skorygowana cena nabycia - 31.12.2009 r.

Kwota

252 625,00
461 114,88
430 000,00
31 114,88
175 159,88
31 114,88
144 045,00
538 580,00

Kwota

923 781,72
416 392,74
194 117,65
144 045,00
69 254,46
8 975,63
296 664,43
218 183,37
69 254,46
9 226,60
1 043 510,03

W tym od jednostek
podporządkowanych

250 000,00
430 822,66
400 000,00
30 822,66
150 822,66
30 822,66
120 000,00
530 000,00

W tym od jednostek
podporządkowanych

920 913,72
391 754,84
194 117,65
120 000,00
68 661,56
8 975,63
288 857,34
211 031,37
68 661,56
9 164,41
1 023 811,22
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b) Wszystkie posiadane udziały i akcje zaliczone do długoterminowych aktywów
finansowych nie są notowane na aktywnym regulowanym rynku i nie są
przeznaczone do sprzedaŜy. Udziały i akcje zaliczone są do aktywów trwałych i
wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty
ich wartości a odpisu zalicza się do kosztów finansowych.
Udziały (Pierwotne instrumenty finansowe)
Skorygowana cena nabycia na początek okresu
- w tym w jednostkach podporządkowanych
Zwiększenia z tytułu:
- zakup
Zmniejszenia z tytułu:
- przeniesiono na krótkoterminowe ( przeznaczono do sprzedaŜy )
Skorygowana cena nabycia na koniec 30.06.2009 rok
- w tym w jednostkach podporządkowanych

Kwota
3 426 094,00
3 335.000,00
30 000,00
30 000,00
3.396.094,00
3.335.000,00

c) Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach w kwocie
30.000,00 złotych to akcje Sieci DELKO SA które zostały przeznaczone
do sprzedaŜy w roku 2010 .
d) Lokaty – (aktywa finansowe – zostały wycenione w skorygowanej cenie
nabycia.)

Lokata (pierwotne instrumenty finansowe)
- lokata
- naliczone odsetki
Skorygowana cena nabycia na początek okresu
Zwiększenia z tytułu:
- zwiększenie lokaty o odsetki skapitalizowane
- naliczone odsetki
- przeniesienie z długoterminowych - lokaty
- przeniesienie z długoterminowych - odsetki
Zmniejszenia z tytułu:
- likwidacja lokaty
- zapłacone odsetki-zwrot
- przeniesienie na krótkoterminowe - lokaty
- skapitalizowane odsetki z roku bieŜącego
- skapitalizowane odsetki z roku ubiegłego
Skorygowana cena nabycia na dzień 31.12. 2009 r.
w tym:
- lokaty
- naliczone odsetki

Lokaty
Lokaty od 3
powyŜej
m-cy do 12
12 m-cy
m-cy
6 053,07
7 958,65
89,63
186,93
6 142,70
8 145,58
429,77
6 324,00
219,10
210,67
51,83
6 272,17
6 572,47
8 197,41
7 958,65
81,20
238,76
6 272,17
129,47
89,63
0,00
-

6 272,17
6 272,17
-
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III

Dodatkowa informacja i objaśnienia do rachunku przepływów
pienięŜnych.

1. Zmiana stanu naleŜności :
a)
b)
c)
d)

według bilansu
naleŜności związane ze zmianą stanu naleŜności dotyczących
rzeczowych aktywów trwałych (działalność inwestycyjna)
naleŜności dot. poręczeń (działalność finansowa)
zmiana stanu w rachunku przepływów pienięŜnych

425 439,72
- 28 161,49
- 492 629,07
- 95 350,84

2. Zmiana stanu zobowiązań :
a)
b)
c)

według bilansu
zmiana stanu zobowiązań
-dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (działalność
inwestycyjna)
-dotyczących leasingu (działalność finansowa)
zmiana stanu w rachunku przepływów pienięŜnych

-103 521,41
125 436,06
168 376,86
190 291,51

3. Wyjaśnienie treści pozycji „inne’’ występujące
w rachunku przepływów pienięŜnych.
a)

b)

c)

d)

działalność operacyjna „inne korekty”
- spisane poŜyczki (zwrot-spłata)
- wycena skorygowana cena poŜyczek
działalność inwestycyjna wpływy „inne inwestycje”
- odsetki od poŜyczki krótkoterminowej
- spłata poŜyczki krótkoterminowej
- zaliczka na środki trwałe
działalność inwestycyjna „inne wydatki inwestycyjne”
- zaliczka na środki trwałe w budowie
- udzielona poŜyczka krótkoterminowa
- koszty związane z rozbiórką i sprzedaŜą środków trwałych
działalność finansowa „inne wpływy finansowe”
- zwrot zapłaty z tytułu poręczeń

- 4 208,03
- 4 459,00
250,97
125 054,70
32 523,33
91 031,37
1 500,00
296 631,27
- 3 000,00
194 117,65
105 513,62
492 629,07
492 629,07
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4. Podatek dochodowy.
podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
-zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy
-zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu
podatku dochodowego
- podatek od dywidend
podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej obciąŜający wynik
finansowy
-zmiana stanu naleŜności z tytułu podatku dochodowego
-zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
podatek dochodowy zapłacony (zwrócony)

a)

b)
c)

- 85 886,00
- 26 904,87
112 862,87
- 72,00
0,00
- 15 111,00
0,00
- 15 111,00

5. Wykaz elementów składających się na pozycję
A II 3 „Odsetki i udziały w zyskach” w
rachunku przepływów pienięŜnych:
-

dywidenda
zapłacone odsetku dotyczące leasingu
zapłacone odsetki dotyczące kredytu
otrzymane odsetki od udzielonych poŜyczek
odsetki od lokat bankowych powyŜej 3 miesięcy
otrzymane odsetki dotyczące poręczeń
naliczone ale nie zapłacone odsetki od lokat powyŜej 12 m-cy
spisane odsetki od poŜyczek

Ogółem A II 3

- 381,23
50 147,59
27 718,77
- 100 369,34
- 539,06
0,00
276,56
0,00
- 23 146,71

6. Pozycja A II 4 „Zysk ( strata ) z działalności
inwestycyjnej” rachunku przepływów
pienięŜnych:
- wpływy ze zbycia środków trwałych
- inne wydatki inwestycyjne związane ze środkami trwałymi
- koszty sprzedaŜy środkówtrwałych

Ogółem A II 4

- 92 776,16
105 513,62
13 131,60
25 869,06
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IV
Objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów,
transakcji istotnych oraz objaśnienie niektórych zagadnień
osobowych.

1. W 2009 roku jednostka ujęła w bilansie wszystkie umowy
niezbędne do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową
i wynik finansowy jednostki.

2. W 2009 roku jednostka nie zawierała Ŝadnych umów na warunkach
innych niŜ rynkowe z jednostkami powiązanymi.

3. Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach
zawodowych.

Wyszczególnienie

Pracownicy ogółem
z tego:
Pracownicy na
stanowiskach
robotniczych
Pracownicy na
stanowiskach
nierobotniczych
Uczniowie
Osoby korzystające z
urlopów
wychowawczych
lub bezpłatnych

Przeciętna
liczba
zatrudnionych
(w osobach)
na 31.12.2009 r.

Kobiety

MęŜczyźni

Przeciętna
liczba
zatrudnionych
w poprzednim
roku na
31.12.2008
w osobach

64

19

45

72

33

3

30

39

30

15

15

32

-

-

-

-

1

1

-

1

21 | S t r o n a

4. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku członków
Zarządu i Rady Nadzorczej.

Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.

Członkowie Zarządu
Członkowie Rady Nadzorczej
RAZEM:

W roku 2009 na
31.12.2009
436 748,84
207 588,00
644 336,84

W roku 2008 na
31.12.2008
260 337,24
210 147,60
470 484,84

5. Członkowie organów nadzorujących nie mają na dzień bilansowy
wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek ze
środków obrotowych.
Członek Zarządu Pan Janusz Łuczyński otrzymał poŜyczkę w
dniu 17 września 2009 roku w wysokości 30.000,00 złotych.
PoŜyczka udzielona została na 21 miesięcy w comiesięcznych
ratach a oprocentowana jest w wysokości stopy kredytu
lombardowego + 2,5 % marŜy w skali roku . Oprocentowanie
poŜyczki jest zmienne i jego wysokość zaleŜy od stopy
oprocentowania kredytu lombardowego.

6. Informacje na temat badania wykonanego przez biegłego
rewidenta.
W 2009 roku podpisano umowy z Biurem Usług Finansowo – Księgowych
„Debet” Spółka z o.o., uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, na:
a) Obowiązkowe badanie roczne sprawozdania finansowego za rok 2009 w
wysokości 23.180,00 brutto.
b) Przegląd sprawozdania finansowego półrocznego za rok 2009 w kwocie
10.980,00 zł brutto.
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V

Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń
1. W sprawozdaniu finansowym na 31.12.2009 rok nie wystąpiły
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszystkie zdarzenia
dotyczące 2009 roku, jakie nastąpiły po dniu bilansowym
31.12.2009 r.

3. W roku obrotowym 2009 nie dokonano zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego, które wywarłyby istotny
wpływ na wynik finansowy

VI
Objaśnienie dotyczące jednostek wchodzących
w skład grupy kapitałowej

1. W roku 2009 roku nie występowały wspólne przedsięwzięcia.

23 | S t r o n a

2. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 31.12.2009.

AKTYWA
Lp.

Zastal
Transport Sp.

1.

Udziały, konto 030

2.

PoŜyczki długoterminowe,
konto 241
NaleŜności z tytułu
dostaw, konto 201
PoŜyczki-wycena w
skorygowanej wartości
konto 241
PoŜyczki krótkoterminowe,
konto 241
Razem aktywa

3.
4.

5.

GAMA Sp.

Kapitał Sp.

Razem

3.135.000,00

200.000,00

0,00

3.335.000,00

400 000,00

130.000,00

0,00

530.000,00

11 778,76

1.524,45

0,00

13 303,21

534,53

-723,31

0,00

-188,78

904 000,00

120.000,00

0,00

1 024 000,00

4 451 313,29

450 801,14

0,00

4 902 114,43

PASYWA
Lp.
1.

Zastal
Transport Sp.
Zobowiązania z tytułu
dostaw, konto 202
Razem pasywa

GAMA Sp.

Kapitał Sp.

Razem

0,00

36 877,28

0,00

36 877,28

0,00

36 877,28

0,00

36 877,28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Lp.

Zastal
Transport Sp.

1.

Przychody, konto 700

2.

Przychody, konto 750 –
odsetki od poŜyczek ,
nieter.zapłata , korekta ods.
Przychody, konto 750 – opłata
dot. poręczeń.
Pozostałe przychody
operacyjne – inne, konto 760
Koszty konto 751 – odsetki kor.
Koszty – usługi, konto 429
Koszty – materiały, konto 411
Koszty – usługi transportowe,
remontowe konto 426,427
Razem koszty 4xx
W tym: Koszty konto 501,502
Koszty konto 551
Razem wynik

3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
a.
b.

GAMA Sp.

Kapitał
Sp.

Razem

205 583,66

50 219,02

-

255 802,68

83 521,62

24 979,63

-

108 501,25

5 000,00

-

-

5 000,00

3 159,00

8 586,00

-

11 745,00

8 078,14
24,74

1 086,27
364 153,58
-

-

9 164,41
364 153,58
24,74

-

4 361,96

-

368 540,28
333 166,94
35 373,34
3 344,24

4 361,96
4 386,70
4 176,74
209,96
284 799,44

364 153,58
328 990,20
35 163,38
- 281 455,20

0,00
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I. Działalność gospodarcza i finansowa Spółki.

W roku 2009 spółka kontynuowała działalności zapoczątkowane w latach poprzednich.
Rysujący się z końcem 2008 roku kryzys na rynku konstrukcji stalowych szczególnie silnie
dotknął w roku obrachunkowym działalność polegającą na produkcji konstrukcji stalowych na
zlecenie. SprzedaŜ Zakładu Konstrukcji Stalowych spadła o ponad 50 % w stosunku do roku
2008, przy czy przychody ze sprzedaŜy konstrukcji stalowych obniŜyły się aŜ o 70%.
Ograniczenie lub wręcz wstrzymanie w wielu podmiotach w 2009 roku nakładów
inwestycyjnych szczególnie mocno dotknęło rynek konstrukcji stalowych, nieliczne zlecenia
produkcyjne jakie pojawiały się na rynku były oferowane wykonawcom w stawkach nie
zapewniających pokrycie pełnych kosztów produkcji. Sytuacja panująca w branŜy metalowej a
szczególnie na rynku konstrukcji stalowych odbiła się równieŜ niekorzystnie na działalności
prowadzonej przez Zastal SA. Ograniczona oraz mało rentowna sprzedaŜ wymuszona ogólnie
panującą sytuacją na rynku nie była w stanie zapewnić pokrycia kosztów prowadzenia tej
działalności w strukturach Zastal SA. Tak znacznego spadku sprzedaŜy Zakładu Konstrukcji
Stalowych nie udało się zrekompensować wzrostem przychodów na działalności polegającej na
wynajmie powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych.
Wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego na podstawowej działalności jaką jest
najem powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych wyniósł blisko 7%. Wpływ na
wzrost przychodów miała przeprowadzona rewaloryzacja czynszów jak równieŜ pozyskanie
kilku nowych dzierŜawców.
Zasadniczy wpływ na osiągnięty w 2009 roku przez spółkę wynik finansowy miała strata na
sprzedaŜy Zakładu Konstrukcji Stalowych.
W roku obrotowym spółka nie rozpoczynała Ŝadnych nowych działalności ani nie ponosiła
wydatków na badania i rozwój nowych technologii.
W roku obrotowym kontynuowano inwestycje w „Parku Przemysłowym Zastal”, starając się
poprzez

poprawę

jakości

oferowanych

usług,

przyciągnąć

kolejnych

kontrahentów

zainteresowanych prowadzeniem działalności w obiektach naleŜących do Zastal S.A. Z
budynków i budowli będących własnością Zastal S.A. na zasadzie umów dzierŜawy korzystało
średnio ok. 80 podmiotów gospodarczych, w tym jedna spółka zaleŜna oraz dwa podmioty
powiązane.
Poza wspomnianymi działalnościami polegającymi na wynajmie nieruchomości
podmiotom gospodarczym jak i produkcji konstrukcji stalowych spółka osiągała przychody ze
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świadczenia usług archiwizacyjnych, dostawy mediów do podmiotów działających na terenie
naleŜącym do Zastal SA, oraz wynajmie mieszkań znajdujących się w zasobach spółki.
Przychody z tych działalności stanowiły jednak w strukturze sprzedaŜy Zastal SA niewielki
procent.
Działalności handlowej w roku obrachunkowym spółka praktycznie nie prowadziła.
Działalność finansowa Spółki związana była z uzyskiwaniem przychodów z tytułu
posiadanych udziałów, udzielonych poŜyczek podmiotowi zaleŜnemu oraz stowarzyszonemu jak
równieŜ lokowaniem wolnych środków pienięŜnych na rachunkach bankowych. Działalność ta
prowadzona jest przy Zarządzie Zastal SA. W roku 2009 spółka posiadała jeden kredyt
długoterminowy oraz siedem umów leasingowych.
W roku 2009 spółka przeznaczyła na inwestycje w rzeczowy majątek trwały kwotę 1.041 tys. zł.
Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie modernizacji budynków i budowli.
1.Działalność finansowa
Finansowy majątek trwały w podmiotach powiązanych stanowią udziały w spółce zaleŜnej,
w której Zastal S.A. posiada 100% udziałów oraz udziały w dwóch podmiotach powiązanych,
w których Zastal posiada 40% oraz 33%. Wartość bilansowa tych udziałów wynosi 3.335 tys. zł.
Spółka w 2009 roku nie podwyŜszała kapitału zakładowego w podmiocie zaleŜnym, natomiast
zwiększono zaangaŜowanie poprzez udzielenie poŜyczki długoterminowej w kwocie 400 tys. zł.
oraz zwiększenie kwoty poŜyczki krótkoterminowej o kwotę 103 tys. zł. do kwoty 500 tys. zł.
Finansowy majątek długoterminowy w pozostałych jednostkach wg. stanu na 31.12.2009r.
stanowi 12% akcji w spółce Kolmex S.A. W roku obrotowym nastąpiło przesunięcie akcji sieci
Delko SA z majątku długoterminowego do krótkoterminowego z zamiarem sprzedaŜy. Wartość
udziałów w podmiotach niepowiązanych ze spółką wynosiła na dzień bilansowy 91 tys. zł. W
2009 roku spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących udziały.
Udzielone poŜyczki długoterminowe podmiotom niepowiązanym to część długoterminowa
poŜyczki dwuletniej udzielonej wiceprezesowi Zarządu w kwocie 30 tys. zł.
Odsetki uzyskane przez spółkę w roku 2009 wyniosły 301,3 tys. zł. z czego odsetki od
udzielonych poŜyczek wyniosły 117,2 tys. zł. w tym od podmiotów powiązanych 116,3 tys. zł.,
odsetki od lokat bankowych, na których lokowano wolne środki finansowe dały blisko 124,8 tys.
zł., pozostałą część odsetek w kwocie 59,3 tys. zł. stanowiły odsetki od nieterminowych
naleŜności.
Według stanu na dzień 31.12.2009r. z poŜyczek udzielonych przez ZASTAL S.A. korzysta:
1) jeden podmiot zaleŜny tj.:
-ZASTAL Transport Sp. z o.o., któremu udzielono poŜyczkę w kwocie 204 tys. zł. z terminem
spłaty 31 grudnia 2010 roku, oprocentowanie poŜyczki równe oprocentowaniu kredytu
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lombardowego plus 2,5% marŜy; poŜyczkę w kwocie 200 tys. zł. z terminem spłaty 06
sierpnia 2010r., oprocentowanie równe wibor 1W plus 2% marŜy, poŜyczkę w kwocie 500 tys.
zł. z terminem spłaty do 31 grudnia 2010 roku, oprocentowanie wibor 3M plus 2% marŜy oraz
poŜyczkę w kwocie 400 tys. zł. z terminem spłaty do 20 maja 2012 roku, oprocentowanie wibor
3M plus 2% marŜy.
2) jeden podmiot stowarzyszony tj.:
Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. , któremu udzielono poŜyczkę w kwocie 600 tys. zł. z
terminem spłaty luty 2012 roku., oprocentowanie równe oprocentowaniu kredytu lombardowego
plus 2,5%, kwota poŜyczki do spłaty na koniec roku wyniosła 250 tys. zł.
3) dwie osoby fizyczne :
PoŜyczka w kwocie 9 tys. zł. z terminem spłaty 29 listopada 2010 roku., oprocentowanie stałe
6,5%, kwota do spłaty na koniec 2009 roku 2,6 tys. zł. PoŜyczka w kwocie 30 tys. zł. udzielona
wiceprezesowi Zastal SA z terminem spłaty do 26 czerwca 2011 roku. Oprocentowanie poŜyczki
w wysokości stopy kredytu lombardowego plus 2,5% marŜy w skali roku. Zabezpieczenie
udzielonej poŜyczki stanowi upowaŜnienie złoŜone przez poŜyczkobiorcę do potrącania rat
spłaty z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń przysługujących poŜyczkobiorcy.
Ponadto w

2009 roku obowiązywało udzielone dodatkowe zabezpieczenie kredytu

inwestycyjnego na rzecz Banku DnB NORD z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie
kredytu udzielonego w 2008 roku spółce zaleŜnej Zastal Transport. Kwota udzielonego kredytu
wyniosła 7.360 tys. zł. Zastal SA wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki zwykłej na kwotę
3.300 tys. zł. na nieruchomości naleŜącej do Zastal SA na zabezpieczenie kapitału oraz na
ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 1.700 tys. zł. na zabezpieczenie odsetek od kredytu.
Kwota kredytu pozostała do spłaty wg stanu na 31 grudnia 2009 roku wynosiła 5.801 tys. zł. Z
chwilą oddania do uŜytku inwestycji polegającej na budowie serwisu samochodów cięŜarowych
w Nowej Soli w listopadzie 2009r. przestało funkcjonować zobowiązanie Zastal SA, w którym
to spółka zobowiązała się do udzielenia poŜyczki Zastal Transport w kwocie 1.440 tys. zł. z
przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków na dokończenie inwestycji, których nie
moŜna było przewidzieć na etapie planowania.
W 2009 spółka ustanowiła takŜe hipotekę kaucyjną do kwoty 600 tys. zł. na nieruchomości
połoŜonej w Zielonej Górze na rzecz Banku BGś SA, celem zabezpieczenia gwarancji bankowej
do kwoty 400 tys. zł. udzielonej Man Truck & Bus Polska na zlecenie spółki zaleŜnej Zastal
Transport Sp. z o.o. na zabezpieczenie zapłaty zobowiązań. Gwarancja obowiązuje do dnia 31
października 2010 roku.
Spółka posiada takŜe w zobowiązaniach warunkowych hipotekę kaucyjną w kwocie 740 tys. zł.
ustanowioną w latach poprzednich na rzecz Banku DnB Nord SA jako zabezpieczenie spłaty
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odsetek od udzielonego kredytu. Termin spłaty kredytu ustalono na marzec 2011 roku.. Poza
wspomnianymi hipotekami w zobowiązaniach warunkowych spółka posiada jeszcze
zobowiązanie z tytułu wystawionego weksla in blanco na kwotę 5,7 tys. zł. na rzecz Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie umowy na dofinansowanie realizacji
projektu „WdroŜenie systemu zarządzania jakością ISO”.
Łącznie zobowiązania warunkowe są na kwotę 6.345,7 tys. zł.
Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki to;
1. Hipoteka zwykła stanowiąca zabezpieczenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln
zł.; wartość zobowiązania wg. stanu na 31 grudnia 2009r. to 271 tys. zł.
2. weksle dot. zawartych umów leasingowych; kwota zobowiązania wg. stanu na 31
grudnia 2009r. wynosi 644 tys. zł.
Koszty działalności finansowej Zastal SA to przede wszystkim odsetki od zaciągniętego w 2006
roku kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln zł, które w 2009 roku wyniosły 27,7 tys. zł
oraz odsetki od leasingów w kwocie 43 tys. zł.
W 2009 roku podpisano jedną umowę leasingową dotyczące środka transportu.
Wartość netto pozyskanego w 2009 roku środka trwałego poprzez leasing to 95 tys. zł.

2. Działalność gospodarcza.
Główne źródła przychodów Zastal SA w 2009 roku:
 Wpływy z tytułu najmu majątku,
 Produkcja konstrukcji stalowych,
 Obsługa dostaw mediów na terenie naleŜącym do Zastal S.A. ,
 Czynsze mieszkaniowe,
 Usługi archiwizowania.
Głównym źródłem przychodów ze sprzedaŜy była sprzedaŜ usług najmu. Kwota przychodów z
tej działalności sięgnęła 6.662 tys. zł. co stanowiło 79 % wielkości przychodów. SprzedaŜ usług
najmu w stosunku do roku 2008 wzrosła o 419 tys. zł. Wzrost sprzedaŜy usług najmu uzyskano
dzięki zwiększeniu cen za wynajem jak równieŜ lepszemu wykorzystaniu

powierzchni

przeznaczonych przez spółkę pod najem. Przychód ze sprzedaŜy usług najmu dla podmiotów
powiązanych wyniósł 205 tys. zł., czynsze dla podmiotów powiązanych ustalane są na takich
samych zasadach jak dla pozostałych podmiotów działających na terenie Parku Przemysłowego
Zastal. Kwota przychodu uzyskanego z najmu od największego klienta w roku 2009 wyniosła
3.350 tys. zł., co stanowi 50% przychodów z tej działalności. Klientem tym jest spółka Tabor
Szynowy S.A. w Opolu zajmująca się produkcją wagonów towarowych. Nie istnieją Ŝadne inne
powiązania pomiędzy spółka Zastal a firmą Tabor Szynowy.
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Drugim co do wielkości źródłem przychodów w

spółce

jest

działalność

produkcyjna,

przychody ze sprzedaŜy na tej działalności wraz z usługami produkcyjnymi w 2009 roku
wyniosły 1.114 tys. zł., co stanowiło 13% wielkości przychodów ze sprzedaŜy. W 2008 roku
przychody z tej działalności stanowiły 35,4% przychodów ze sprzedaŜy. Spadek sprzedaŜy
konstrukcji stalowych w stosunku do roku 2008 wyniósł 2.599 tys. zł. Wyprodukowano jedynie
257 ton konstrukcji stalowych, z czego 53% stanowiły elementy konstrukcyjne dla budownictwa
przemysłowego. Całość sprzedaŜy była zrealizowana na rynku krajowym, głównie w
województwach zachodniej Polski. Największym odbiorcą dla tej działalności była spółka
Kopex – Famago ze Zgorzelca na rzecz, której zrealizowano sprzedaŜ na kwotę 670 tys. zł., co
stanowi 38% przychodów z tej działalności.
Trzecim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność w zakresie dostawy mediów do
obiektów połoŜonych na terenie Parku Przemysłowego Zastal. Wielkość przychodów z tej
działalności wyniosła 335 tys. zł., co stanowiło 4% w przychodach ze sprzedaŜy ogółem. W
stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek sprzedaŜy o 8%. Mniejsza sprzedaŜ tej usługi
wiąŜe się z mniejszym zapotrzebowaniem na media ze strony dzierŜawców, co wynika z
wdraŜanych

oszczędności.

SprzedaŜ

usług

najmu

lokali

mieszkalnych

oraz

usług

archiwizacyjnych w całości sprzedaŜy spółki stanowi działalność marginalną i odpowiednio
stanowi 1,46% i 1,11% całości przychodów ze sprzedaŜy.
Spółka nabywa usługi i materiały na rynku lokalnym, z Ŝadnym z kontrahentów wielkość
obrotów nie przekroczyła 10% wartości sprzedaŜy.
WYNIKI

DZIAŁALNOŚCI

POSZCZEGÓLNYCH

OŚRODKÓW

POWSTAWANIA

KOSZTÓW W ZASTAL SA.
Podział na ośrodki powstawania kosztów w Zastal SA uzaleŜniony jest od zasobów jakimi
zarządzają poszczególne działalności. Działalność Zakładu Konstrukcji Stalowych w swoich
strukturach posiada oprócz podstawowej działalności typowo produkcyjnej takŜe działalność
związaną z dostawą i obsługą mediów. Wynika to przede wszystkim z tego, iŜ działalność
dotycząca mediów obsługiwana jest warsztatowo przez brygadę wyspecjalizowanych
pracowników będących w strukturach zakładu. Dodatkowo działalność związana z obsługą
mediów powiększona jest o przychody z dzierŜawy infrastruktury związanej z dystrybucją
czynników energetycznych.
W przychodach działalności składnicy akt poza typowymi przychodami z usługi archiwizowania
znajdują się takŜe przychody z najmu powierzchni pod usługi archiwizowania. Część podmiotów
obsługiwanych przez składnicę wynajmuje powierzchnię pod składowanie własnych akt. Klienci
ci zostali pozyskani przez składnicę akt.
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Działalność związana z wynajmowaniem majątku spółki.
Przychody ogółem Zastal SA w 2009 roku z działalności związanej z wydzierŜawianiem
majątku trwałego wyniosły 6,445 tys. zł, w tym 6.224 tys. zł. od podmiotów niezwiązanych
kapitałowo ze Spółką. Koszty związane z tą działalności wyniosły 3.889 tys. zł. wynik brutto na
sprzedaŜy 2.556 tys. zł. Największy udział w przychodach uzyskiwanych z najmu stanowią
przychody z najmu powierzchni produkcyjnych, biurowych i magazynowych wydzierŜawianych
spółce Tabor Szynowy S.A. z siedzibą w Opolu, która zajmuje się produkcją wagonów
towarowych.
Działalność Zakładu Konstrukcji Stalowych
Z początkiem roku 2005 w strukturach Zastal S.A. rozpoczął funkcjonowanie Zakład
Konstrukcji Stalowych, który utworzono na bazie posiadanego majątku nieruchomego oraz
kadry zatrudnionej w Zastal SA. Głównymi odbiorcami usług jak i produktów oferowanych
przez zakład konstrukcji są producenci maszyn i urządzeń z województwa lubuskiego,
Wielkopolski oraz Dolnego Śląska. W roku obrachunkowym wielkość przychodów ze sprzedaŜy
zakładu spadła o ponad połowę w porównaniu do roku 2008. Trudności jakie zaczęły się
pojawiać na rynku konstrukcji stalowych z końcem 2008 roku nasiliły się w 2009 roku. Zakład
w całym 2009 roku miał znaczne problemy z pozyskaniem zleceń produkcyjnych. Pojawiające
się nieliczne zlecenia produkcyjne na rynku, zleceniodawcy oferowali w stawkach nie
zapewniających pokrycie kosztów produkcji.
Sytuacja taka, wymuszona ograniczeniem podaŜy, przy jednoczesnym duŜym popycie na
zlecenia ze strony producentów konstrukcji stalowych dysponujących duŜymi mocami
produkcyjnymi powoduje, Ŝe firmy produkcyjne konkurują między sobą obniŜając ceny na
oferowane produkty nawet poniŜej kosztów wytworzenia. Przewiduje się, Ŝe sytuacja taka moŜe
jeszcze potrwać do połowy roku, kiedy to powinny ruszyć inwestycje odkładane przez
większość podmiotów. Jednocześnie z rynku wypadają pomioty słabsze nie będące w stanie
przetrwać zawirowań jakimi dotknięty jest rynek konstrukcji stalowych.
SprzedaŜ Zakładu Konstrukcji Stalowych

w 2009 podobnie jak w latach poprzednich

w

większość stanowiły konstrukcje stalowe dla budownictwa jak i części maszyn dla przemysłu
górniczego.
Decyzje inwestycyjne dotyczące działalności zakładu konstrukcji stalowych postanowiono
przesunąć do czasu poprawy sytuacji rynkowej, kiedy to będzie moŜna oczekiwać zwiększonego
zapotrzebowania na produkcję metalową.
W planach inwestycyjnych na rok 2010 przewidziano jedynie niezbędne nakłady będące
konsekwencją zadań rozpoczętych w latach poprzednich.
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Jednocześnie w zakładzie prowadzone będą działania mające na celu lepsze dostosowanie
struktury organizacyjnej do realizowanych zadań jak i zwiększenia wydajności.
W 2009 roku Zakład Konstrukcji Stalowych osiągnął następujące wyniki finansowe:
• przychody w wysokości

1.783 tys. zł

• koszty w wysokości

3.025 tys. zł

• wynik brutto na sprzedaŜy

-1.242 tys. zł

Działalność mieszkaniowa.
Zastal S.A. jest właścicielem części lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Reja 2 a, b oraz
przy ul. Spawaczy 7, 9, 11 w Zielonej Górze. Przychody z działalności mieszkaniowej w 2009
roku wyniosły 95 tys. zł, natomiast koszty związane z prowadzoną działalnością mieszkaniową
w 2009 roku sięgnęły 80 tys. zł. Wynik brutto ze sprzedaŜy na tej działalności był dodatni i
wyniósł 15 tys. zł.
W roku 2009 spółka sprzedała jedno mieszkanie na wolnym rynku.
Usługi archiwizowania.
Rok 2009 podobnie jak w przypadku zakładu konstrukcji stalowych był kolejnym rokiem
działalności

polegającej

na

świadczeniu

usługi

archiwizowania

wszelkiego

rodzaju

dokumentacji. Zastal SA jako następca prawny przedsiębiorstwa państwowego Zastal, zmuszony
jest przechowywać jak równieŜ obsługiwać

znacznych rozmiarów archiwum kadrowo –

płacowe będące wynikiem kilkudziesięciu lat działalności przedsiębiorstwa państwowego.
Przychody z tej działalności za rok 2009 wyniosły 124 tys. zł. a koszty 123 tys. zł., zysk brutto
ze sprzedaŜy na tej działalności w roku 2009 wyniósł 1 tys. zł.
Rosnące

zainteresowanie

podmiotów

gospodarczych

jak

i

instytucji

państwowych

moŜliwościami powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi archiwizowania dokumentacji
związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozwala zakładać, Ŝe będzie następowało
stałe zwiększanie przychodów z tej działalności.

II. WaŜniejsze wydarzenia w Spółce w 2009 roku.
WaŜniejsze zdarzenia jakie w 2009 roku miały wpływ na działalność spółki to:
 SprzedaŜ wierzytelności przysługującej spółce do Kolmex SA .
 Wpływ do spółki pierwszej raty za sprzedaną wierzytelność w kwocie 392 tys. zł.,
 Spółka z pozytywnym wynikiem przeszła kolejny audyt nadzoru, którego wynikiem było
utrzymanie certyfikatu jakości ISO 9001 na kolejny rok,
 Udzielenie spółce zaleŜnej dodatkowej poŜyczki w kwocie 103 tys. zł.
 Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dotychczasowej Rady Nadzorczej na
nową kadencję.
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2009
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III. Oświadczenie o stosowaniu ładu

korporacyjnego.

1.Spółka podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku nr
12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW”. Tekst zbioru zasad dostępny jest na stronach internetowych spółki w sekcji relacji
inwestorskich, zakładka ład korporacyjny.
2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze
wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki
sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki
zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.
I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
ZASADA

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą
i efektywną politykę informacyjną, zarówno
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
i z uŜyciem nowoczesnych technologii,
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych
metod komunikowania powinna zapewnić
odpowiednią komunikację z inwestorami
i analitykami, umoŜliwiać transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad
i upubliczniać go na stronie internetowej.

KOMENTARZ SPÓŁKI
Rekomendacja ta nie jest realizowana
w pełnym zakresie, gdyŜ Spółka nie
rejestruje przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, a tym samym nie
upublicznia takiego nagrania na stronie
internetowej. Dotychczas obrady
walnego zgromadzenia nie były równieŜ
transmitowane.
Zastal SA planuje zamieszczać relacje
audio/video na swojej stronie
internetowej, ale nastąpi to w dłuŜszym
okresie czasowym.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
ZASADA

2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony
internetowej w języku angielskim, przynajmniej
w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.
Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej
począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

KOMENTARZ SPÓŁKI
Emitent jest małą Spółką, która aktualnie
prowadzi działalność tylko na rynku
krajowym. Prowadzenie strony
internetowej w języku angielskim wiąŜe
się natomiast z wysokimi kosztami
tłumaczeń, zwłaszcza komunikatów
okresowych, które są bardzo obszerne.
W ostatnim okresie strona internetowa
Spółki została gruntownie
przebudowana, dodano i dopasowano do
wymagań dział relacji inwestorskich.
Dodano takŜe w skróconej formie
podstawowe informacje o Spółce
w języku niemieckim. W celu równego
traktowania inwestorów krajowych
i zagranicznych, Zastal SA docelowo
doda wersję angielską korporacyjnej
strony internetowej, ale nastąpi to
w dłuŜszym okresie czasowym.

3. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2009
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem walnych
zgromadzeń. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd
spółki raz do roku najpóźniej do 30 czerwca. Przedmiotem walnego zgromadzenia powinno być:
- rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- udzielenie członkom Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia mogą teŜ być inne sprawy, a w szczególności:
- postanowienia dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia
na nich prawa uŜytkowania,
- zbycie nieruchomości Spółki,
- emisja obligacji,
- zmiana przedmiotu działania Spółki,
- połączenia spółek i rozwiązania Spółki,
- zwiększenia lub obniŜenia kapitału zakładowego,
- zmiany statutu,
- likwidacji Spółki, wybór likwidatorów, oraz zasady podziału majątku Spółki po likwidacji,
- wybór rady nadzorczej,
- zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach wskazanych w kodeksie spółek
handlowych, statucie a nadto na pisemny wniosek rady nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy
przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego oraz z inicjatywy Zarządu.
Do udziału w walnym zgromadzeniu mają prawo, akcjonariusze spółki którzy co najmniej na
tydzień przed terminem walnego zgromadzenia złoŜą w Spółce imienne świadectwa depozytowe
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym
spośród uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego
oraz jego zastępcę. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Głosowanie nad wyborem jest tajne. Lista obecności
zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które kaŜdy z
nich przedstawia i słuŜących im głosów, podpisana przez przewodniczącego, powinna być
sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłoŜona podczas zgromadzenia. Na
wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/10 kapitału reprezentowanego na zgromadzeniu lista
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2009
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obecności powinna być sprawdzona przez 3 osobową komisję, przy czym wnioskodawcy
wybierają 1 członka komisji.
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie
pod rygorem niewaŜności i załączone do protokołu.
Walne zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba
Ŝe statut stanowi inaczej. Zgodnie ze statutem Zastal SA Walne Zgromadzenie moŜe
podejmować uchwały przy obecności co najmniej 15% reprezentowanych akcji. Uchwały na
walnym zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych (50%+1).
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach:
- nad wnioskami o powołanie i odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
- o pociągnięciu władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
- w sprawach osobowych. Tajne głosowanie naleŜy zarządzić na Ŝądanie choćby jednego z
obecnych lub reprezentowanych akcjonariuszy. Walne zgromadzenie moŜe podjąć uchwałę o
uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanych przez
walne zgromadzenie. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być protokółowane przez
notariusza pod rygorem niewaŜności. Do protokołu załącza się niezbędne dokumenty dot.
zwołania walnego zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo do swobodnej wypowiedzi w ramach dyskusji przewidzianej w
porządku obrad. Przewodniczący walnego zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, a
nawet odebrać mu głos jeŜeli treść wypowiedzi raŜąco odbiega od dyskutowanego punktu
porządku obrad, a takŜe gdy czas wypowiedzi staje się nadmiernie długi. Wnioski o zwołanie
nadzwyczajnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone,
chociaŜ nie były w porządku obrad. Wnioski takie niezaleŜnie od ich wygłoszenia na forum
zgromadzenia,

akcjonariusze

składają

przewodniczącemu

na

piśmie

z

podpisami

wnioskodawców. Walne Zgromadzenie moŜe zarządzić przerwy w obradach większością dwóch
trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłuŜej niŜ trzydzieści dni.
Tryb wyborów do Rady Nadzorczej;
Zgodnie ze statutem Spółki Akcyjnej ZASTAL, rada nadzorcza składa się z co najmniej 5
członków powoływanych przez walne zgromadzenie na okres 2 lat obrachunkowych.
Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji. Członkowie rady mogą
być w kaŜdej chwili odwołani przez walne zgromadzenie.
Walne zgromadzenie w pierwszej kolejności ustala ilu członków będzie liczyła rada nadzorcza w
danej kadencji. Zgłoszone wnioski w tej sprawie przewodniczący walnego zgromadzenia
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poddaje pod głosowanie. Przechodzi wniosek, który uzyskał największą ilość głosów nie
mniejszą jednak niŜ większość bezwzględną, tj. 50 % + 1 głos oddanych.
Po ustaleniu liczby osób, które będą wybierane do rady nadzorczej przewodniczący zarządza
zgłaszanie kandydatów. Osoba kandydująca do rady nadzorczej musi wyrazić zgodę na
kandydowanie albo ustnie na zgromadzeniu albo teŜ na piśmie, jeŜeli nie bierze osobiście
udziału w zgromadzeniu.
Przewodniczący zebrania moŜe zarządzić przedstawienie się kandydatów osobiście lub teŜ przez
osoby zgłaszające te kandydatury.
Liczba kandydatów do rady nadzorczej nie moŜe być niŜsza niŜ ilość mandatów do obsadzenia.
Po zamknięciu listy kandydatów, na karcie do głosowania, której numer podaje przewodniczący
walnego zgromadzenia, akcjonariusze umieszczają nazwiska i imiona wszystkich kandydatów w
porządku alfabetycznym podanym przez przewodniczącego. Głosuje się skreślając z listy
nazwiska kandydatów, na których nie oddajemy głosu tak, aby na liście pozostało nie więcej
nazwisk niŜ liczba mandatów do obsadzenia.
W przypadku głosowania techniką odczytu kart magnetycznych, listę kandydatów w porządku
alfabetycznym, z kolejnym numerem udostępnia się w widocznym dla uczestników głosowania
miejscu. Głosuje się na kaŜdego kandydata z osobna.
Mandaty członka rady nadzorczej uzyskują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę
oddanych głosów nie mniej niŜ 50% +1. JeŜeli liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą
liczbę głosów jest niŜsza niŜ liczba mandatów do obsadzenia, głosowanie przeprowadza się
ponownie aŜ do obsadzenia wszystkich mandatów.
Wyniki wyborów do rady nadzorczej ogłasza przewodniczący walnego zgromadzenia.
Posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty
wyborów. Posiedzenie to zwołuje Zarząd Spółki.
Wybory do Rady Nadzorczej grupami.
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze walne zgromadzenie w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
Tryb wyborów do rady nadzorczej grupami jest następujący:
Grupę mogą utworzyć akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej taka liczbę akcji, jaka
przypada z podzielenia ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez
liczbę członków rady nadzorczej.
Akcjonariusze, którzy zamierzają utworzyć grupę zgłaszają do przewodniczącego walnego
zgromadzenia wniosek o sporządzenie listy akcjonariuszy tworzących grupę na podstawie
przedłoŜenia zainteresowanych. Po jej sporządzeniu przewodniczący ogłasza liczbę mandatów,
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która będzie obsadzana. Liczbę mandatów ustala się dzieląc liczbę akcji posiadanych
przez akcjonariuszy tworzących grupę przez ogólną liczbę reprezentowanych na zgromadzeniu
akcji i mnoŜąc wskaźnik przez liczbę członków rady nadzorczej. Wynik ułamkowy podlega
zaokrągleniu w dół do całości.
Wyborów do rady nadzorczej dokonuje najpierw grupa/grupy/ akcjonariuszy, która obsadza
ustaloną dla niej liczbę mandatów.
Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez grupę /grupy/ akcjonariuszy obsadza się w
drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, którzy nie oddali głosów przy wyborze
członków rady nadzorczej wybieranych grupami.
JeŜeli na walnym zgromadzeniu, na którym przewidziano głosowanie grupami nie dojdzie do
utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje
się wyborów grupami.
4. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich
komitetów;
W Spółce funkcje zarządzające i wykonawcze pełni 2-osobowy Zarząd w składzie:
– Prezes Zarządu,
– Wiceprezes Zarządu.
Prezesem Zarządu jest Pan Adam LeŜański, który pozostaje na stanowisku Prezesa Zarządu od
1994 roku. W 2008 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Adama LeŜańskiego na stanowisko
Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.
Od dnia 26 września 2008 roku obowiązki Wiceprezesa Zarządu Zastal SA sprawuje Pan Janusz
Łuczyński, który wcześniej sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zastal.
Zarząd działa w oparciu o Statut Spółki Akcyjnej Zastal, Regulamin Organizacyjny Spółki oraz
Regulamin Zarządu. Treść Regulaminu Zarządu poniŜej:
REGULAMIN ZARZĄDU ZASTAL SA
Postanowienia ogólne
1.
2.

1.

2.

§ 1.
Zarząd ZASTAL SA jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Działania Zarządu Spółki podlegają stałemu nadzorowi ze strony:
−
Rady Nadzorczej,
−
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2.
Podstawę prawną działania Zarządu Spółki stanowią przepisy /postanowienia/:
−
Kodeksu spółek handlowych,
−
Statutu Spółki.
Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa niniejszy Regulamin.
Organizacja Zarządu
§ 3.

1.

2.

W skład osobowy Zarządu wchodzą:
−
Prezes Zarządu
−
Wiceprezes Zarządu.
Na czele Zarządu stoi Prezes powołany do:
−
organizowania bieŜącej pracy Zarządu,
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3.
1.

−
kierowania pracami Zarządu w sprawach
wymagających wspólnego działania.
W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki, o których mowa w pkt. 2 wypełnia Wiceprezes Zarządu.
§ 4.
Niezbędne prace biurowe i obsługę administracyjną Zarządu wykonuje Biuro Organizacji i Kadr.
Kompetencje i Obowiązki Zarządu

1.
2.
3.

4.

1.

1.

§ 5.
KaŜdy członek Zarządu moŜe prowadzić sprawy Spółki bez uprzednio podjętej uchwały Zarządu, jeŜeli nie przekraczają
one zakresu zwykłego zarządu Spółką.
JeŜeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt.1. którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej
prowadzeniu albo, jeŜeli sprawa przekroczy zakres zwykłego zarządu Spółki, wymagane jest uzyskanie uchwały Zarządu.
JeŜeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upowaŜniony jest jednoosobowo Prezes
Zarządu, jeŜeli wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza 50.000zł. W pozostałych przypadkach
oświadczenia w imieniu Spółki składają łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu z prokurentem lub członek
Zarządu z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.
Bezpośredni nadzór nad bieŜącą działalnością komórek organizacyjnych sprawują poszczególni członkowie Zarządu.
Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd. Szczegółowy podział kompetencji członków
Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
§ 6.
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
−
składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
−
wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, poleceń, decyzji i komunikatów,
−
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w przypadkach określonych
w Statucie Spółki,
−
ustanawianie i odwoływanie prokury,
−
ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw.
§ 7.
Do obowiązków Zarządu naleŜy w szczególności:
−
zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego faktów:
a) zmiany Statutu Spółki,
b) likwidacji, połączenia, podziału Spółki,
c) podwyŜszenia lub obniŜenia kapitału akcyjnego Spółki,
−
prowadzenie rachunkowości Spółki,
−
sporządzanie i składanie organom nadzorczym bilansu, rachunku zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania
z działalności Spółki,
−
występowanie o uzyskanie zgody właściwych organów Spółki w sprawach zastrzeŜonych do ich kompetencji,
−
udzielanie organom Spółki i instytucjom kontrolującym działalność Spółki wszelkich wyjaśnień,
−
wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
Tryb Potwierdzania Posiedzeń

1.
2.
3.

4.
5.

§ 8.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niŜ raz w miesiącu.
Na posiedzeniach Zarządu podejmowane są uchwały w sprawach przekraczających zakres zwykłego, bieŜącego
kierowania działalnością Spółki. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach bezwzględną większością głosów, przy
obecności wszystkich członków Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeŜeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły zawierające następujące informacje:
−
numer porządkowy posiedzenia,
−
datę i miejsce posiedzenia,
−
imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
−
porządek posiedzenia,
−
treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu,
−
liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu.

Nadzór nad Spółką pełni pięcioosobowa Rada Nadzorcza.
W ramach Rady Nadzorczej działają dwa komitety, Komitet Audytu oraz Komitet
Wynagrodzeń.
Do dnia 18 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Zastal SA działała w składzie:
Jan Olszewski
Janusz Kruchlik
ElŜbieta Apostoluk
Bernard Ziaja
Andrzej Hrywna

– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Wiceprzewodniczący RN,
– Sekretarz RN oraz członek Komitetu Audytu,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku powołało nową
Radę Nadzorczą na kolejną dwuletnią kadencję w składzie:
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2009
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Jan Olszewski
Janusz Kruchlik
ElŜbieta Apostoluk
Bernard Ziaja
Andrzej Hrywna

–
Przewodniczący
Rady Nadzorczej,
– Wiceprzewodniczący RN,
– Sekretarz RN oraz członek Komitetu Audytu,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń,
– Członek RN i Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określają: Regulamin Rady Nadzorczej Zastal SA,
Regulamin Komitetu Audytu oraz Regulamin Komitetu Wynagrodzeń. Treść regulaminów
poniŜej:
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA
Postanowienia ogólne
1.
2.

Rada Nadzorcza ZASTAL SA jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej ZASTAL w Zielonej Górze,
z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4A.
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Statutu
Spółki ZASTAL SA oraz niniejszego regulaminu.
Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

3.
4.
5.
6.
7.

Rada Nadzorcza ZASTAL SA składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na
okres dwóch lat obrachunkowych.
Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji.
Członkowie Rady mogą być w kaŜdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
−
przewodniczącego,
−
przynajmniej jednego zastępcę,
−
sekretarza.
Zadania i zakres działalności

8.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki
i przestrzegając zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych.
9. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki, podejmując działania w celu
uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o sytuacji gospodarczej, finansowej, kadrowej itd. oraz o
wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki.
10. Rada Nadzorcza nie moŜe wydawać Zarządowi wiąŜących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
11. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej naleŜy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

badanie sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat,
badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
wybór i odwołanie Zarządu,
zawieranie w imieniu Spółki umowy o pracę z członkami Zarządu,
ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
delegowanie swego członka do czasowego (nie dłuŜej niŜ 3 miesiące) wykonywania czynności Zarządu Spółki
w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie moŜe działać,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki i regulaminu organizacyjnego Spółki,
wyraŜanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce,
wyraŜanie zgody na dokonanie przez Spółkę jednorazowej darowizny powyŜej 15 tys. złotych,
wyraŜanie zgody na zawieranie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub rozporządzenia
majątkowego przekraczającego 25% kapitału akcyjnego Spółki,
ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki i Zarządu,
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania oraz przeglądu sprawozdania finansowego
Spółki,
badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki,
badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
wyraŜanie zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości.

12. Rada Nadzorcza moŜe upowaŜnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.
13. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach między nią a członkami Zarządu oraz w sprawach między
członkami Zarządu.
14. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeŜeli Zarząd tego nie uczyni w terminie
określonym w Statucie Spółki.
15. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, moŜe jednak delegować swoich członków do samodzielnego
wykonywania określonych czynności nadzorczych.
16. Rada Nadzorcza spośród swego grona wybiera komitet audytu i komitet wynagrodzeń, kaŜdy w składzie co najmniej
dwuosobowym. Komitety działają w oparciu o Regulaminy załączone do niniejszego Regulaminu.
Sposób zwoływania i prowadzenia obrad
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ co dwa miesiące.
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18. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi
przewodniczący, a w razie jego nieobecności
zastępca. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek co najmniej 2
członków Rady, albo na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
19. Termin posiedzenia i porządek obrad Rady Nadzorczej ustala jej przewodniczący, w porozumieniu z zastępcą
i sekretarzem.
20. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być wysłane do wszystkich członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia i oprócz określenia miejsca, daty i godziny posiedzenia, oraz porządku obrad, powinno zawierać takŜe
materiały informacyjne w sprawach objętych porządkiem obrad.
21. Dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w innym trybie niŜ określono wyŜej, wówczas zawiadomienie
o posiedzeniu powinno być dokonane telefonicznie, wysłane pocztą internetową, lub dostarczone przez gońca, na dwa
dni przed posiedzeniem.
22. Zawarty w zawiadomieniu porządek obrad moŜe być w trakcie obrad zmieniony wyłącznie w przypadku obecności
wszystkich członków Rady Nadzorczej, w trybie określonym w punkcie 24.
23. Rada moŜe podjąć uchwałę lub zająć w inny sposób stanowisko, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
24. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
25. Dla waŜności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ( 1/2 ) członków Rady Nadzorczej, a wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie o posiedzeniu zawiadomieni.
26. Głosowanie uchwał jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek jednego
z członków Rady Nadzorczej.
27. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez sekretarza Rady Nadzorczej lub przez członka Rady Nadzorczej
wyznaczonego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
28. Protokół powinien wymieniać członków biorących udział w posiedzeniu, zawierać porządek obrad, uchwały
z określeniem ilości głosów oddanych za ich podjęciem, zdania odrębne. Protokół powinien być dostarczony członkom
Rady Nadzorczej przed kolejnym posiedzeniem. Sprzeciwy wobec protokołu mogą być zgłoszone tylko pisemnie i po ich
omówieniu na następnym posiedzeniu, dołączone do protokołu, jako uzupełnienie. KaŜda strona protokołu powinna być
zaparafowana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu i nie wnoszących sprzeciwu członków Rady Nadzorczej.
29. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej uprawnieni są członkowie Zarządu Spółki. W posiedzeniach mogą
uczestniczyć teŜ inne zaproszone osoby, właściwe dla omawianej według porządku obrad sprawy.
Postanowienia końcowe
30. Obsługę organizacyjno – techniczną oraz prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
31. Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia tj. 22 października 2007 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Komitet audytu liczy 2 członków, z których przynajmniej jeden posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu
rachunkowości i finansów.
Głównym celem funkcjonowania Komitetu audytu jest usprawnienie pracy i wsparcie Rady Nadzorczej poprzez
monitorowanie następujących zagadnień:
−
zachowanie niezaleŜności biegłego rewidenta,
−
jakość i rzetelność raportów finansowych oraz informacji bieŜących przygotowywanych przez Zarząd Spółki,
−
ładu korporacyjnego.
Komitet audytu raz w roku na spotkaniu z biegłym rewidentem dokonuje przeglądu sprawozdań finansowych poprzez
omówienie metod i praktyk rachunkowości, które istotnie wpływają na wynik finansowy Spółki oraz zaleconych zmian w
raportowaniu i audytowaniu.
Komitet audytu corocznie przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności, które zostanie
uwzględnione przy opracowywaniu przez Radę opinii dotyczącej sytuacji Spółki.
Komitet Audytu dokonuje w razie konieczności przeglądu niniejszego Regulaminu i przedstawia Radzie propozycje zmian.
Członkowie Rady Nadzorczej nie wchodzący w skład Komitetu audytu zachowują dotychczasowe prawa.
REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Komitet wynagrodzeń liczy 2 członków.
Głównym celem funkcjonowania Komitetu wynagrodzeń jest usprawnienie pracy i wsparcie Rady Nadzorczej poprzez
monitorowanie następujących zagadnień:
−
wynagradzanie członków Zarządu; rekomendowanie systemu motywującego do realizacji załoŜonych celów,
z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów dla poszczególnych członków Zarządu,
−
wielkość zatrudnienia i wykorzystanie funduszu płac w Spółce.
Komitet wynagrodzeń dokonuje przeglądu i identyfikacji kryteriów wymaganych od kandydatów na członka Zarządu.
Komitet wynagrodzeń corocznie przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności, które zostanie
uwzględnione przy opracowywaniu przez Radę opinii dotyczącej sytuacji Spółki.
Komitet wynagrodzeń dokonuje w razie konieczności przeglądu niniejszego Regulaminu i przedstawia Radzie propozycje
zmian.
Członkowie Rady Nadzorczej nie wchodzący w skład komitetu wynagrodzeń zachowują dotychczasowe prawa.

W roku 2009 odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Zastal SA, na których podejmowano uchwały w
sprawie zmian organizacyjnych w strukturach spółki, ustalania zasad wynagradzania
pracowników, prowadzonej polityki finansowej oraz przedsięwzięć inwestycyjnych spółki jak i
podmiotu zaleŜnego.
Rada Nadzorcza Zastal SA obyła 10 posiedzeń. Przedmiotem prac rady w 2009 roku były
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głównie

prace

związane

z

bezpośrednim nadzorem nad działalnością spółki jak i analiza

przedsięwzięcia inwestycyjnego spółki zaleŜnej oraz zaangaŜowania Zastal SA we
współfinansowanie inwestycji poprzez udzielanie wymaganych gwarancji, zabezpieczeń i
poŜyczek. Prace Rady Nadzorczej nad częścią finansową wspomnianych przedsięwzięć toczyły
się głównie w ramach komitetu audytu, który zajmował się analizowaniem przedstawianych
materiałów oraz opracowywaniem wniosków i zaleceń jakimi kierowała się rada przy
podejmowaniu uchwał. Komitet audytu w sposób ciągły analizował i określał ryzyka jakie mogą
powstawać w działalności finansowej Zastal SA jak i przy sporządzaniu sprawozdań
finansowych spółki.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował takŜe komitet do spraw wynagrodzeń, który
zajmował
się nadzorem nad polityką wynagrodzeń prowadzoną przez spółkę oraz analizowaniem wpływu
zmian w systemie wynagradzania pracowników spółki na osiągane efekty finansowe.
5. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych zapewniają kompletność ujęcia wszystkich składników objętych
sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość
sporządzenia sprawozdań finansowych. Celem systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej)
stosowanych w spółce poza zapewnieniem kompletności i rzetelności składników objętych
sprawozdaniem jest takŜe, wspieranie procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności
działań

spółki

z

obowiązującymi

przepisami

prawa.

Aktami

określającymi

sposób

funkcjonowania oraz zakres działania systemów kontroli w spółce są:
- regulamin kontroli wewnętrznej,
- regulamin organizacyjny,
- dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej,
- regulamin pracy,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych,
- instrukcje gospodarki kasowej,
- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

- polityka rachunkowości.
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Przyjęte do stosowania przez spółkę systemy kontroli

wewnętrznej

zapewniają

takŜe

ujawnienie rezerw jak równieŜ faktów niegospodarności. Systemy zapewniają ustalenie
przyczyn nieprawidłowości jak i osób za nie odpowiedzialnych wskazując jednocześnie sposoby
i środki umoŜliwiające usunięcie tych nieprawidłowości. Identyfikację i ocenę ryzyka, a takŜe
zarządzanie ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne spółki, których
działalność jest naraŜona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w sposób ciągły i nadzorowany
przez kierowników poszczególnych komórek i jednostek.
Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w spółce są takŜe poddawane
kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej,
bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań.
6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
- Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. posiada 4.021.139 szt. akcji co stanowi 19,62 % kapitału
akcyjnego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- Józef Piaszczyński posiada 3.326.960 szt. akcji co stanowi 16,23 % kapitału akcyjnego i tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- „Kapitał” Sp. z o.o. posiada 1.451.228 szt. akcji co stanowi 7,08 % kapitału akcyjnego i tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
7. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
Spółka nie emitowała akcji ani obligacji dających ich posiadaczom szczególne uprawnienia i
przywileje.
8. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów,
ograniczenia czasowe dotyczące prawa wykonywania głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy
współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od
posiadania papierów wartościowych.
Spółka nie stosuje Ŝadnych ograniczeń co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji na
Walnych Zgromadzeniach. Jedynym warunkiem jest złoŜenie na co najmniej tydzień przed
terminem Walnego Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
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9.Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia

prawa

własności

papierów

wartościowych emitenta.
Akcje wyemitowane przez Zastal SA nie mają Ŝadnych ograniczeń co do przenoszenia prawa
własności.
10. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających i ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Wybór i odwołanie Zarządu naleŜy do szczegółowych kompetencji Rady Nadzorczej. Wybór
Prezesa Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza spośród zgłoszonych kandydatur, po uprzedniej
ocenie kwalifikacji, kompetencji jak i doświadczenia zawodowego kandydatów. Wiceprezesa
Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa
Zarządu.
Uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie emisji i wykupie akcji naleŜą do kompetencji
Walnego Zgromadzenia. Uchwały w tej sprawie zapadają większością ¾ głosów.
11.Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące zmiany statutu spółki umieszczane są na 14
dni przed datą wyznaczonego zgromadzenia na stronie internetowej spółki.
Uchwały w sprawie zmiany statutu spółki wymagają większości ¾ oddanych głosów. Uchwały
w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki wymagają 2/3 głosów oddanych.
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IV. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Zastal SA.
W okresie 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. Spółka Akcyjna ZASTAL osiągnęła:
•
•
•
•
•
•
•

przychody z działalności
koszty uzyskania przychodów
zysk brutto na działalności gospodarczej
saldo strat i zysków nadzwyczajnych
zysk brutto
obowiązkowe obciąŜenie wyniku finansowego
zysk netto

9.924,3 tys. zł
9.887,6 tys. zł
36,7 tys. zł
0,0 tys. zł
36,7 tys. zł
- 85,9 tys. zł
122,6 tys. zł.

PRZYCHODY
Struktura przychodów kształtuje się następująco:

0%
0%

3%

p rz y c h o d y z e s p rz e d a Ŝ y
p r o d u k t ó w i u s łu g ( 8 5 % )

10%

k o s z t w y tw o r z e n ia p r o d u k t .n a
w ła s n e p o t r z e b y ( 0 % )
z m ia n a s ta n u ( 2 % )

2%
p rz y c h o d y z e s p rz e d a Ŝ y
t o w a r ó w i m a te r ia łó w ( 0 % )
p r z y c h o d y f in a n s o w e ( 3 % )

85%

p o z o s ta łe p r z y c h o d y
(1 0 % )

1. Przychody ze sprzedaŜy i zrównane z nimi to:

8.660,2 tys. zł

a/ przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
b/ przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
c/ zmiany stanu produktów
d/ koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

8.447,7 tys. zł
0,0 tys. zł
174,2 tys. zł
38,3 tys. zł

Na przychody ze sprzedaŜy produktów i usług w podziale na główne rodzaje działalności:
∗ przychody z dzierŜawy majątku
6.662,4 tys. zł
∗ przychody z dystrybucji mediów
335,2 tys. zł
∗ przychody z produkcji konstrukcji stalowych
1.114,0 tys. zł
∗ przychody z usług produkcyjnych
222,2 tys. zł
∗ czynsze mieszkaniowe
94,7 tys. zł
∗ usługa archiwizowania dokumentacji
18,7 tys. zł
2. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:
i są to :
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
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Na kwotę tę składają się przede wszystkim
środki uzyskane ze sprzedaŜy nieruchomości,
które nie miały większego znaczenia dla działalności spółki.
- dotacje
53,6 tys. zł.
Jest to kwota dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
- inne przychody operacyjne
665,2 tys. zł.
w tym:
* zwrot zapłaconych zobowiązań z tyt. poręczeń
492,6 tys. zł.
* odzysk złomu z likwidacji materiałów
28,0 tys. zł.
* rozwiązane odpisy aktualizacyjne na naleŜności.
24,7 tys. zł.
3. Na przychody finansowe w kwocie
składają się:
a/ dywidendy i udziały w zyskach
otrzymana dywidenda ze spółki Igloomeat
b/ odsetki
w tym;
* odsetki od lokat
* odsetki od udzielonych poŜyczek
* korekta wyceny
* odsetki od naleŜności
c/ aktualizacja wartości inwestycji
d/ inne
w tym:
* opłata za udzielenie poręczenia
* zwrot spisanych poŜyczek

311,1 tys. zł
0,4 tys. zł
301,3 tys. zł
132,6 tys. zł.
100,4 tys. zł.
9,0 tys. zł.
59,3 tys. zł.
0,0 tys. zł
9,5 tys. zł
5,0 tys. zł.
4,5 tys. zł.

KOSZTY
Struktura kosztów kształtuje się następująco:
0%

1%

koszty działalności operacyjnej (99%)
koszty finansowe (1%)
pozostałe koszty operacyjne (0%)

99%

4. Koszty działalności operacyjnej wyniosły

9.761,8 tys. zł

Procentowy udział poszczególnych kosztów rodzajowych w kosztach
rodzajowych ogółem przedstawia się następująco:
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7 (2% )

8 (0% )

1. zuŜycie m ateriałów i
energii
2. usługi obce

6 (7% )
5 (7% )

1 (22% )

3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia

2 (11% )
4 (32% )

5. ubezp.społeczne i inne
świadczenia
6. am ortyzacja

3 (19% )

7. pozostałe
8. wart.sprzed tow.i m at.

5. Pozostałe koszty operacyjne to kwota:
na którą składa się:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
w tym:
* naliczony odpis aktualizacyjny dot.
tys. zł
naleŜności
- inne koszty operacyjne
w tym :
* wyrównanie rent, rekompensata
* koszty szkód w majątku objętym ubezpieczeniem
* darowizny
6. Koszty finansowe wynoszą
w tym:
a/ odsetki
w tym:
* odsetki od zaciągniętego kredytu
* odsetki od leasingów
7. Stan zapasów na dzień 31.12.2009 r. wyniósł:
Na ten stan zapasów składają się przede wszystkim:
a/ materiały do produkcji dla zakładu konstrukcji
stalowych.
b/ produkcja nie zakończona
c/produkty gotowe
d/zaliczki na dostawy

45,3 tys. zł
12,5 tys. zł
14,7

32,9 tys. zł
9,2 tys. zł
8,7 tys. zł
11,2 tys. zł
80,5 tys. zł
80,3 tys. zł
27,7 tys. zł
43,0 tys. zł
312,5 tys. zł
150,5 tys. zł
2,5 tys. zł
158,3 tys. zł
1,2 tys. zł

8. Na dzień 31.12.2009 r. kwota naleŜności wyniosła
1.202,1 tys. zł
w tym:
I. NaleŜności długoterminowe
6,5 tys. zł
NaleŜności długoterminowe stanowią naleŜności z tytułu sprzedaŜy mieszkań.
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II. NaleŜności krótkoterminowe
zł Na tę kwotę składają się:
a/ naleŜności z tytułu dostaw i usług
tys. zł
b/ pozostałe naleŜności
w tym:
* naleŜność z tyt. umowy przelewu wierzytelności
( sprzedaŜ naleŜności od Kolmex SA
* poŜyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
9. Zobowiązania długoterminowe wynoszą
na co składą się zobowiązanie wobec:
- Banku DnB Nord w Warszawie, raty kredytu
przypadające na rok 2011
- zobowiązania z tytułu siedmiu leasingów w kwocie
(część długoterminowa)

1.195,6 tys.
808,7
386,9 tys. zł
300,0 tys. zł

59,6 tys. zł
436,5 tys. zł

67,8 tys. zł
368,7 tys. zł

10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:
1.096,8 tys. zł
w tym:
a/zobowiązania z tytułu kredytu
203,4 tys. zł
b/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług
224,8 tys. zł
c/ zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
wynoszą
303,3 tys. zł
d/ zobowiązania dotyczące leasingów
276,2 tys. zł
d/ inne zobowiązania
28,1tys. zł
w tym:
* zobowiązania z tyt. pobranych kaucji
12,9 tys. zł
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wg. stanu na 31.12.2009 roku
wyniosły
w tym:
* naleŜność z tytułu umowy przelewu wierzytelności
12. Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne wyniosły:
i są to:
a/ środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych
b/ krótkoterminowe lokaty bankowe i odsetki od lokat
13. Zysk brutto na działalności gospodarczej to kwota:
14. Saldo strat i zysków nadzwyczajnych w kwocie:
15. Obowiązkowe obciąŜenie wyniku finansowego

16. Zastal S.A. za 2008r. osiągnął zysk netto w wysokości:
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2.610,0 tys. zł
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2.563,5 tys. zł
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0,0 tys. zł
-85,9 tys. zł

122,6 tys. zł
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V. Rozwój Spółki ZASTAL SA

1. Kierunki działań rozwojowych.
W roku 2009 spółka kontynuowała działalności, których prowadzenie rozpoczęto w 2005 roku
tj. produkcję konstrukcji stalowych oraz archiwizowanie akt.
Trudna sytuacja na rynku konstrukcji stalowych spowodowała, Ŝe nakłady na

działalność

produkcyjną w roku 2009 ograniczono do minimum. Zdecydowano jedynie o dokończeniu
działań, które rozpoczęto w roku poprzednim.
Pojawiające się z końcem 2008 roku pierwsze oznaki trudności na rynku konstrukcji stalowych,
znacznie się nasiliły w ciągu roku sprawozdawczego. Niewielka ilość zleceń produkcyjnych dla
firm zajmujących się głównie podwykonawstwem, spowodowało znaczne obniŜenie rentowności
produkcji. Część podmiotów próbujących przeczekać trudne czasy, zdecydowało się na
akceptację stawek proponowanych przez zleceniodawców, czyli na realizację zleceń nie
będących wstanie pokryć kosztów działalności. Dodatkowo na rynku konstrukcji stalowych
pojawiły się nowe podmioty, które do tej pory związane były z przemysłem stoczniowym.
W perspektywie najbliŜszego roku obrotowego nie przewiduje się Ŝadnych znaczących
nakładów na tę działalność. Poprawa sytuacji makroekonomicznej jaka jest spodziewana w
drugiej połowie 2010 roku, moŜe spowodować, Ŝe podmioty wstrzymujące się od inwestycji
zdecydują o ich uruchomieniu co moŜe się przełoŜyć na większy popyt na konstrukcje stalowe
pod budownictwo przemysłowe. Do czasu zmiany sytuacji na rynku konstrukcji stalowych
nakłady na rozwój działalności polegającej na produkcji konstrukcji stalowych będą ograniczane
do niezbędnego minimum. Rok 2010 w działalności produkcyjnej zostanie wykorzystany na
racjonalizację kosztów oraz zmiany organizacyjne mające na celu dostosowanie potencjału
zakładu do sytuacji na rynku konstrukcji stalowych. Jednocześnie zostanie przeprowadzona
ocena moŜliwości dalszego funkcjonowania Zakładu Konstrukcji Stalowych w perspektywie
sytuacji na rynku konstrukcji stalowych.
Równolegle z rozpoczęciem działalności przez Z.K.S., rozpoczęła swoją działalność Składnica
Akt, oferująca usługi archiwizowania wszelkiego rodzaju dokumentacji. Jest to działalność na
znacznie mniejszą skalę niŜ produkcja metalowa i przychody z tej działalności obecnie jak i w
przyszłości będą stanowiły nieznaczny udział w przychodach spółki. Składnica Akt powstała na
bazie archiwum zakładowego, wykorzystując do swojej działalności obiekt, który z racji
swojego połoŜenia jak i architektury nie znajdował zainteresowania wśród potencjalnych
najemców.
Zaostrzające się przepisy dotyczące archiwizowania dokumentów oraz zwiększająca się
świadomość osób odpowiedzialnych w firmach za nadzór nad aktami, w niedalekiej przyszłości
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2009
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spowoduje

zwiększenie

zainteresowania usługami jakie oferuje składnica akt. Obecnie

prowadzone są prace mające na celu analizę moŜliwości rozszerzenia działalności
archiwizacyjnej.
W roku 2010 jak i latach następnych będą takŜe kontynuowane działania mające na celu
zwiększenie atrakcyjności nieruchomości jakimi dysponuje Zastal SA.
Nakłady na remonty jak i inwestycje zostaną w głównej mierze skierowane na obiekty
wchodzące w skład stworzonego przez Zastal „Parku Przemysłowego”. Zapewnienie
kompleksowej oferty dla przedsiębiorców szukających miejsca do prowadzenia działalności
gospodarczej powinno zapewnić wysoki wskaźnik wykorzystania powierzchni przeznaczonych
pod wynajem.
2. Działalność inwestycyjna.
W 2009 roku w Zastal S.A. na inwestycje wydano 1.041 tys. zł.
Nakłady inwestycyjne w 2009 roku były o 1.017 tys. zł. niŜsze od nakładów
inwestycyjnych poniesionych w 2008 roku. Wpłynęła na to przede wszystkim sytuacja w
segmencie produkcyjnym, w którym praktycznie zostały wyhamowane nakłady inwestycyjne.
Decyzje o ograniczeniu nakładów inwestycyjnych zostały podjęte juŜ w 2008 roku i
uwzględnione w planach na 2009. Zamierzenia inwestycyjne w roku 2009 zrealizowano w 167%
mierząc wartością pozyskanych środków trwałych. W trakcie roku obrachunkowego
zdecydowano o zwiększeniu nakładów na majątek nieruchomy, jednocześnie rezygnując z
pewnych zakupów pod potrzeby zakładu konstrukcji stalowych.
Wartość nakładów na majątek nieruchomy w 2009 roku sięgnął kwoty 755 tys. zł. Na
działalność związaną z produkcją konstrukcji stalowych w roku sprawozdawczym wydano 246
tys. zł. w tym raty leasingowe od umów zawartych w latach poprzednich 197 tys. zł.
Największe nakłady inwestycyjne spółka Zastal poniosła na:
- modernizacja obiektów

755 tys. zł

- nakłady na maszyny i urządzenia dla ZKS

48 tys. zł

- komputery, licencje

19 tys. zł

- raty leasingowe

219 tys. zł

Zestawienie rzeczowe i finansowe zrealizowanych inwestycji obrazuje tabela nr 2.
Na rok 2010 planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie 525 tys. zł., co stanowi 64% nakładów
inwestycyjnych roku 2009 (bez uwzględnienia rat leasingowych). Nakłady na działalność
produkcyjną pozostaną praktycznie na poziomie roku 2009.
Mniejsze nakłady inwestycyjne planuje się na nieruchomy majątek trwały. Ponad 70%
planowanych nakładów inwestycyjnych na majątek nieruchomy będzie dotyczyło prac
związanych z modernizacją biurowca.
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poprzednich, związanych z dostosowywanie budynku do wymogów przeciwpoŜarowych jak
i równocześnie podniesienia standardu obiektu. Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2009
zostaną w całości zrealizowane ze środków własnych spółki.
Planowane inwestycje obrazuje tabela nr 1.
3. Działalność remontowa.
Plan remontów na rok 2009 został zrealizowany w 81% tj. wydatki sięgnęły kwoty 689
tys. zł. przy planowanych 855 tys. zł., przy czym remonty zrealizowane siłami zewnętrznymi
wyniosły 325 tys. zł.
Działalność

remontowa

w

głównej

mierze

dotyczyła

majątku

nieruchomego

stanowiącego główne źródło przychodów spółki.
Zakres rzeczowy i finansowy gospodarki remontowej w roku 2009 przedstawia tabela nr 4.
W planach remontowych na rok 2010 załoŜono wydatkowanie kwoty 620 tys. zł. Ponad 90%
kwoty przeznaczonej na remonty zostanie wydana na prace remontowe w majątku
nieruchomym. Największą pozycją w planach remontowych jest kontynuacja remontów w
biurowcu.
Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów przedstawia tabela nr 3.
VI. Potencjał rzeczowy i finansowy Spółki.
Bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2009 r. stanowi zestawienie wartości majątku i
źródeł jego pochodzenia.
1. Majątek Spółki.
Majątek spółki na dzień 31.12.2009 r. zamyka się kwotą

26.509,7 tys. zł

Majątek spółki obejmuje :
• aktywa trwałe w wysokości

21.171,4 tys. zł

wzrost w stosunku do roku 2008 o 2%.
• aktywa obrotowe w wysokości

5.338,3 tys. zł

spadek w stosunku do roku 2008 o 18%.
Struktura majątku spółki w układzie procentowym przedstawia się następująco:

20%
aktywa trwałe

aktywa obrotowe

80%
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Na aktywa trwałe w spółce Zastal składają się :
• rzeczowe aktywa trwałe w wysokości

16.778,4 tys. zł

• NaleŜności długoterminowe

6,5 tys. zł

• inwestycje długoterminowe

3.965,7 tys. zł

wzrost w stosunku do roku 2008 o 7%. (Zwiększenie stanu udzielonych poŜyczek
długoterminowych.)
• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

418,3 tys. zł

wzrost o 18% w stosunku do roku poprzedniego (Głównie za sprawą wzrostu aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego)
• wartości niematerialne i prawne

2,5 tys. zł

Czynnikami mającymi wpływ na wartość netto rzeczowych aktywów trwałych są inwestycje,
sprzedaŜ, likwidacja oraz amortyzacja.
Wpływ na wzrost wartości środków trwałych w 2009 miały poczynione inwestycje zwłaszcza
w grupie budynków i budowli.
NaleŜności długoterminowe stanowią naleŜności z tytułu sprzedaŜy mieszkań zakładowych
dotychczasowym lokatorom, którzy wyrazili chęć zakupu. Zapłata za mieszkania została
rozłoŜona na dogodne dla lokatorów raty.
Inwestycje długoterminowe w przypadku Zastal S.A. to wartość nieruchomości, którą stanowi
grunt przy autostradzie w pobliŜu Braniewa, udzielone poŜyczki i przede wszystkim posiadane
udziały i akcje w podmiotach powiązanych i obcych. Spółka posiada łącznie udziały i akcje w
podmiotach powiązanych i niepowiązanych na kwotę 3.396 tys. zł. W roku 2009 nastąpiło
przeniesienie akcji siecie Delko SA w kwocie 30 tys. zł. z inwestycji długoterminowych do
krótkoterminowych.
Długoterminowe poŜyczki udzielone podmiotom powiązanym to część długoterminowa
poŜyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu, której kwota wg. stanu na 31.12.2009r. wyniosła
250 tys. zł. oraz poŜyczka udzielona w 2009 roku spółce zaleŜnej w kwocie 400,- tys. zł. z
terminem spłaty w 2012 roku
PoŜyczki długoterminowe w pozostałych podmiotach to część długoterminowa poŜyczki
udzielonej wiceprezesowi w kwocie 30,- tys. zł., spłacana w comiesięcznych ratach.
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Wartość bilansowa udziałów w poszczególnych podmiotach gospodarczych oraz zmiany jakie
się dokonały w ciągu 2009 roku obrazuje poniŜsza tabela.
w zł

Lp.

Nazwa podmiotu

Wartość

Wzrost

Spadek

Wartość

udziałów

Udziałów

Udziałów

Netto udziałów

(odpis

na 31.12.09r.

na 31.12.08r.

wartości,
sprzedaŜ)
1.

Zastal Transport

3.135.000

-

-

3.135.000,-

2.

A.O. Gama

200.000

-

-

200.000

3.

Kolmex

61.094

-

-

61.094

4.

Sieć DELKO SA

30.000

-

-

30.000

3.426.094,-

-

-

3.426.094,-

RAZEM :

Do majątku obrotowego firmy zaliczane są:
- zapasy

312,4 tys. zł

- naleŜności krótkoterminowe

1.195,6 tys. zł

- inwestycje krótkoterminowe

3.689,8 tys. zł

- krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe

140,5 tys. zł

Spadek majątku obrotowego na koniec 2009 r. o kwotę 1,2 mln zł. spowodowany jest w
głównej mierze działalnością inwestycyjną spółki w 2009 roku. Nakłady inwestycyjne w
majątek trwały w 2009 były realizowane głównie ze środków własnych spółki.
Spadek naleŜności krótkoterminowych to przede wszystkim zmniejszenie pozostałych
naleŜności, w 2009 roku wierzytelność w stosunku do Kolmex SA zmniejszyła się o kwotę 493
tys. zł. Zgodnie z zawartą umową sprzedaŜy wierzytelności spółka powinna w 2010 roku
otrzymać jeszcze 300 tys. zł.
Wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych to w głównej mierze zwiększenie z
tytułu podatku VAT podlegającego odliczeniu w kolejnym miesiącu.
Udzielone poŜyczki widniejące w inwestycjach krótkoterminowych to:
- poŜyczka w kwocie 120 tys. zł. tj. część krótkoterminowa poŜyczki udzielonej Agencji
Ochrony GAMA Sp. z o.o. z terminem spłaty luty 2012r. wg. stanu na 31.12.2009r. do spłaty
pozostało 250 tys. zł.
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- trzy poŜyczki na łączną kwotę 904 tys. zł. udzielone podmiotowi zaleŜnemu tj. Zastal
Transport Sp. z o.o.
- dwie poŜyczki udzielone pracownikom spółki. jedna z terminem spłaty w 2010 oraz cześć
krótkoterminowa poŜyczki z terminem spłaty 2011 r.

2. Źródła pochodzenia majątku.
Źródła pochodzenia majątku obejmują kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania. Kapitał własny Spółki Akcyjnej ZASTAL na koniec 2009 roku zamyka się kwotą
24.225,9 tys. zł.
Stany kapitału własnego na początek i koniec 2009 roku oraz zmiany obrazuje poniŜsza tabela :

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł wg stanu na dzień

01.01.2009r.
1.

Kapitał akcyjny

2.

Kapitał zapasowy

3.

Kapitał rezerwowy

Zmiany

31.12.2009r.

20.499.539,00

-

20.499.539,00

0,00

+22.342,91

22.342,91

10.182.634,61

-22.342,91

10.160.291,70

-11.145.301,06

+4.566.473,31

-6.578.827,75

4.566.473,31

-4.443.915,79

122.557,52

24.103.345,86

122.557,52

24.225.903,38

z aktualizacji wyceny
4.

Strata z lat ubiegłych

5.

Wynik finansowy
netto roku obrotowego

Razem kapitały własne

Zgodnie ze Statutem Spółki kapitał własny jest podzielony na kapitał akcyjny, kapitał
zapasowy, kapitał rezerwowy i kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. RównieŜ zgodnie z
przepisami do kapitału własnego zaliczany jest wynik finansowy roku obrotowego do czasu
dokonania podziału przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Wysokość kapitału akcyjnego w 2009 r. nie zmieniła się i wynosi 20.499.539,00 zł, w
bilansie wykazany jest w pozycji kapitału podstawowego. Dzieli się on na 99.539 akcji na
okaziciela I emisji, 13.123.079 akcji na okaziciela II emisji i 7.276.921 akcji na okaziciela III
emisji o wartości nominalnej jednego złotego kaŜda.
Akcjonariuszami przekraczającymi 5% kapitału akcyjnego ZASTAL S.A. wg. stanu na
31.12.2009r. są następujące podmioty:
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-“Kapitał” Spółka z o.o. posiadająca 1.451.228 szt. akcji co stanowi 7,08 % kapitału
akcyjnego ZASTAL S.A. i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
-Piaszczyński Józef posiadający 3.326.960 szt. akcji co stanowi 16,23 % kapitału akcyjnego i
tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
-Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. posiadająca 4.021.139 szt. akcji co stanowi 19,62 %
kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Spółka nie posiada Ŝadnych informacji o znaczących umowach dla działalności Zastal SA
zawartych pomiędzy akcjonariuszami ani umowach mogących w przyszłości spowodować
zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
Tworzone w Spółce kapitały zapasowe i rezerwowe zostały wygospodarowane przez
Spółkę w drodze gromadzenia zysku i przeszacowań majątku trwałego. W roku obrotowym w
związku ze zbyciem środków trwałych skutki aktualizacji majątku z 1995 roku zostały
przeniesione na kapitał zapasowy.
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych całość wyniku finansowego roku obrotowego
musi być przeznaczana na pokrycie straty z lat poprzednich do czasu rozliczenia tej straty.
Pozostała część pasywów bilansu za 2009 r. w kwocie 2.283,7 tys. zł,
dotyczy :
• rezerw na zobowiązania

445,5 tys. zł

• zobowiązania długoterminowe

436,5 tys. zł

• zobowiązań krótkoterminowych
• bierne rozliczenia międzyokresowe

1.096,8 tys. zł
304,9 tys. zł

Rezerwy na zobowiązania w kwocie 445,5 tys. zł, składają się z rezerw na odprawy emerytalne
w kwocie 165,2 tys. zł., rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów przez pracowników w
kwocie 50,7 zł. oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 229,5 tys.
zł. W roku 2009 zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesione na
wynik finansowy wyniosły 50,9 tys. zł. a zmniejszenia 23,9 tys. zł.
Zwiększenie rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów w stosunku do roku poprzedniego
wyniosło 2 tys. zł.
W roku obrotowym zmniejszono rezerwy na roboty poprawkowe w kwocie 13,4 tys. zł. z tego
11,6 tys. zł. wykorzystano a 2 tys. zł. rozwiązano jako zbędne. Zmniejszeniu uległa takŜe
rezerwa na premię dla Zarządu, którą w całości rozwiązano jako zbędną.
Zobowiązania długoterminowe w kwocie 436,5 tys. zł. to jak pisano wyŜej zobowiązania
dotyczące leasingu oraz kredytu w części wykraczającej poza rok 2010.
Długoterminowe zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu wg. stanu na 31.12.2009r. wynosi
67,8 tys. zł.
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W 2009 roku spółka spłaciła 203 tys. zł. rat kapitałowych kredytu oraz 27,7 tys. zł. odsetek
od kredytu.
Pozostałe zobowiązania długoterminowe to część długoterminowa zobowiązań wynikających z
zawartych umów leasingowych.
W roku 2009 spółka zawarła jedną umowę leasingową na leasing samochodu cięŜarowego.
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 1.096,8 tys. zł.
dotyczą:
• zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec podmiotów powiązanych w kwocie
36,9 tys. zł
• zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek w kwocie
188,0 tys. zł
• zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego

203.4 tys. zł

• zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń

303,3 tys. zł

społecznych
• zobowiązań finansowych w kwocie

276,2 tys. zł

obejmujących część krótkoterminową zobowiązań leasingowych
• innych zobowiązań krótkoterminowych w kwocie

28,1tys. zł

Spadek innych zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do roku 2008 nastąpił przede
wszystkim w wyniku zapłaty większości zobowiązań dotyczących dostawy środków trwałych.
Wzrost zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń dotyczył wypłat wynagrodzeń
grudniowych.
Fundusze specjalne

60,9 tys. zł

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 304,9 tys. zł. dotyczą:
- prawa wieczystego uŜytkowania

3,4 tys. zł

- przedpłata za usługi

1,5 tys. zł

- przychody przyszłych okresów (naleŜność z umowy

300,0 tys. zł

przelewu wierzytelności)

VII. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.
W roku 2009 spółka ograniczyła działalność inwestycyjną, skupiając swoje działania na majątku
nieruchomym będącym głównym źródłem przychodów. Ograniczono nakłady na działalność
produkcyjną, która w zamierzeniach spółki miała być działalnością wiodącą, jednakŜe sytuacja
na rynku producentów konstrukcji stalowych spowodowała powaŜne obniŜenie przychodów z tej
działalności. Brak obecnie wyraźnych przesłanek, iŜ sytuacja ta ulegnie szybkiej poprawie, co
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pozwoli na wypracowanie nadwyŜki finansowej na tej działalności. Z tego teŜ względu
zadecydowano o ograniczeniu nakładów na rozbudowę potencjału wytwórczego.
Działalność podstawowa spółki jaką jest najem powierzchni produkcyjnych, magazynowych i
biurowych nie wykazuje obecnie wraŜliwości na zjawisko spowolnienie gospodarczego w kraju.
Spółka w dalszym ciągu posiada wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni
przeznaczonych do wynajmu. Jednocześnie nie ma Ŝadnych sygnałów od dotychczasowych
najemców, Ŝe zamierzają ograniczać wynajmowane powierzchnie bądź wypowiadać umowy.
Czynsze regulowane są przez najemców terminowo bądź z niewielkim opóźnieniem, które nie
stanowi zagroŜenia dla płynności finansowej spółki.
W roku obrotowym spółka poniosła takŜe nakłady na aktywa finansowe, wzrosło zaangaŜowanie
Zastal SA w spółkę zaleŜną.
W 2009 udzielono podmiotowi zaleŜnemu dodatkowych poŜyczek na łączną kwotę 503 tys. zł.
Została takŜe ustanowiona hipoteką na nieruchomości naleŜącej do Zastal SA jako
zabezpieczenie gwarancji bankowej udzielona na zlecenie spółki zaleŜnej jako zabezpieczenie
zapłaty zobowiązań. PoŜyczki jak i gwarancja zostały przeznaczone na rozwój działalności
usługowej polegającej na prowadzeniu serwisu samochodów cięŜarowych.
Większe zaangaŜowanie w podmiot zaleŜny wiąŜe się z zaakceptowaniem w 2007 roku planów
rozwojowych tej spółki na najbliŜsze lata.
W 2009 roku wpłynęło do Zastal SA 100 tys. zł. z tytułu ugody jaka została zawarta z Kolmex
SA. W listopadzie 2009 została zawarta umowa sprzedaŜy wierzytelności przysługującej od
Kolmex SA., z tytułu zawartej umowy do spółki wpłynęło 392 tys. zł. jako pierwsza rata.
Pozostałe 300 tys. zł. wpłynie w roku 2010 w sześciu miesięcznych ratach.
W roku obrotowym spółka spłacała takŜe długoterminowy kredyt jaki w 2006 roku został
udzielony Zastal SA w kwocie 2 mln zł. na okres 10 lat. W 2008 roku okres spłaty kredytu został
skrócony do 2011 roku. W ciągu roku obrotowego spółka spłaciła 203 tys. zł. rat kapitałowych,
zapłacone odsetki wyniosły 27,7 tys. zł. Według stanu na 31.12.2009 rok do spłaty pozostało
271 tys. zł., z tego 203 tys. zł. zostanie spłacone w 2010 roku.
Spółka posiada siedem umów leasingowych z tytułu, których łączne zobowiązania na koniec
roku obrotowego wyniosły 644 tys. zł. Obsługa umów leasingowych w 2010 roku o ile nie
ulegną zmianie stopy procentowe wyniesie 276 tys. zł.
Ograniczenie nakładów inwestycyjnych w nadchodzącym roku szczególnie na działalność
produkcyjną, spowoduje Ŝe spółka w ciągu roku będzie utrzymywała wysoki stan środków
pienięŜnych, które będą lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe.
W dalszym ciągu będzie się obniŜało zaangaŜowanie kapitałów obcych w działalność spółki.
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1. Czynniki ryzyka i zagroŜenia.
Podstawowa działalność spółki polegająca na wynajmie powierzchni jest działalnością
rentowną, jednakŜe duŜy udział jednego z najemców w strukturze sprzedaŜy usług najmu,
powoduje Ŝe istnieje konieczność utrzymywania znacznych środków obrotowych. W przypadku
rezygnacji z dalszego najmu przez tego kontrahenta zaistniałaby konieczność przeznaczenia
duŜych nakładów na adaptację hal do potrzeb nowych najemców. Elementem neutralizującym w
pewien sposób to ryzyko są długie okresy wypowiedzenia, które dają kaŜdej ze stron moŜliwość
przygotowania się do zmian.
Na obniŜenie wyniku finansowego spółki moŜe wpłynąć takŜe sytuacja utrzymująca się na rynku
konstrukcji stalowych. Obecnie niewielka ilość zleceń na rynku sprawia, Ŝe konkurujące o nie
firmy walcząc o przetrwanie zgadzają się realizować zlecenia nawet poniŜej kosztów, czy na
granicy opłacalności.
Sytuacja ta sprawia, iŜ moŜe być trudne do zrealizowania załoŜenie, Ŝe w perspektywie roku
2010 uda się na tej działalności uzyskać dodatnią rentowność.
NadwyŜka generowana na działalności najmu jest na tyle duŜa, iŜ w perspektywie całej spółki
powinien zostać zachowany dodatni wynik na sprzedaŜy.
Jednocześnie posiadane przez spółkę zasoby finansowe gwarantują, Ŝe nawet w przypadku
zaistnienia łącznie przedstawionych zagroŜeń zostanie utrzymana płynność finansowa w
nadchodzącym roku obrotowym.
2. Analiza wskaźników finansowych.
Jak pokazują wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli poniŜej,

Lp.

Nazwa wskaźnika i jego wzór

1.

(kapitały własne+ zob.długoterm.)
aktywa trwałe

2.
3.
4.

Poziom
wskaźnika
typowy lub
bezpieczny

Kapitały własne x 100
Kapitał obcy
(Zapasy k.okr.- zapasy p.okr.) : 2 x 365
Przychody ze sprzed.prod.,tow. i mater.
Średni stan naleŜn. Z tytułu dost. I usł.
SprzedaŜ produkt. I towarów

Kryterium Rok 2009
prezentacji

Rok 2008 Rok 2007

100-150

%

116,49

118,30

103,94

PowyŜej 100

%

1060,75

799,81

254,30

malejący

dni

10

16

21

malejący

dni

33

30

41

Wskaźniki rentowności
1.

Rentowność majątku

2.

wynik finansowy netto x 100
aktywa ogółem
Rentowność sprzedaŜy

wynik finansowy netto x 100
przychody ogółem
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5-8

%

0,46

16,78

5,23

3-8

%

1,45

43,51

15,33
33

3.

Rentowność kapitału własnego
15-25

wynik finansowy x 100
kapitały własne

%

0,51

18,95

7,28

4,87

6,38

8,08

4,45

6,12

7,26

3,36

4,55

1,28

Wskaźniki płynności finansowej
1.

Wskaźnik płynności bieŜącej I
1,2-

aktywa obr.- naleŜn. z tyt.dost.i usł.>12 m-cy.
zob.krótkoterm.- zob.krótkoterm.>12 m-cy

2,0

2.

Wskaźnik płynności szybkiej II

3.

aktywa obr.-zapas.-k.term.RMK czynne-naleŜ.
z tyt.dost.i usł.>12 m-cy
zob.krótkoterm.- zob.z tyt.dost.i usł.>12 m-cy
Wskaźnik płynności natychmiastowej
inwestycje krótkoterminowe
zob.k.term.- zob.z tyt.dost.i usł.> 12 m-cy

krotność

krotność
1,0

0,1-

krotność

0,2

Spadek zobowiązań długoterminowych nieco pogorszył wskaźnik opisujący pokrycie aktywów
trwałych kapitałem długoterminowym. JednakŜe w dalszym ciągu wartość tego wskaźnika jest
bardzo wysoka i znaczenie przekracza 100%. Spadek kapitałów obcych w strukturze
finansowania działalności spółki wpłynął takŜe na wzrost wskaźnika opisującego pokrycie
zobowiązań kapitałem własnym. Kapitał własny ponad dziesięciokrotnie przewyŜsza
zobowiązania.

Poprawie uległy takŜe wskaźniki przedstawiające szybkość obrotu zapasami.

Nieznacznemu pogorszeniu uległ wskaźnik opisujący szybkość spływu naleŜności, zasadniczo
ściągalność naleŜności wynosi ok. jednego miesiąca. Wskaźniki rentowności uwzględniające w
swojej budowie wynik finansowy netto roku obrotowego znacznie się pogorszyły ze względu na
niewielki zysk netto jaki osiągnęła za rok obrotowy spółka.
Spadek

aktywów

obrotowych

przy

prawie

niezmienionym

poziomie

zobowiązań

krótkoterminowych spowodował obniŜenie w stosunku do roku poprzedniego wskaźnika
płynności bieŜącej I i II. Natomiast spadek inwestycji krótkoterminowych za sprawą obniŜenia
stanu środków pienięŜnych, z których finansowano inwestycje roku 2009, spowodował
obniŜenie wskaźnika szybkiej płynności do poziomu 3,36 przy którym poziom poniŜej jedności
jest uznawany za bezpieczny.
Poziom wskaźników płynności finansowej świadczy, Ŝe spółka nie ma Ŝadnych problemów z
terminowym regulowaniem zobowiązań. Utrzymywanie wysokich stanów środków pienięŜnych
uznaje się za wskazane ze względu na znaczny udział jednego z kontrahentów w sprzedaŜy
usług najmu powierzchni.
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W ocenia Zarządu obecna sytuacja finansowa Zastal SA nie stanowi zagroŜenia dla bieŜącego
funkcjonowania spółki jak i w perspektywie kolejnego roku obrotowego.

VIII. Sytuacja kadrowa.

W roku 2009 Spółką kierował Zarząd w składzie:
•

Adam LeŜański

•

Janusz Łuczyński - Wiceprezes Zarządu.

- Prezes Zarządu,

Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
W roku 2009 przeciętne zatrudnienie wynosiło 64 osoby z tego :
- na stanowiskach robotniczych 33 osób,
- na stanowiskach nierobotniczych 30 osoby,
- 1 osoba korzystająca z urlopu bezpłatnego.
Walne Zgromadzenie Akcjonariusz w czerwcu 2009 roku powołało nową Radę Nadzorczą w
skład, której weszli dotychczasowi jej członkowie:
•

Jan Olszewski

- Przewodniczący,.

•

Janusz Kruchlik

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

•

ElŜbieta Apostoluk

- Sekretarz Rady Nadzorczej

•

Bernard Ziaja

- Członek Rady Nadzorczej

•

Andrzej Hrywna

- Członek Rady Nadzorczej

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za rok 2010.
Wynagrodzenia, prowizje oraz nagrody otrzymane w 2009 roku przez osoby zarządzające i
nadzorujące działalność spółki:
Zarząd:
1/ Adam LeŜański

– Prezes Zarządu

wynagrodzenie
prowizje, nagrody

2/ Janusz Łuczyński – Wiceprezes Zarządu wynagrodzenie
prowizje, nagrody
razem Zarząd

170.100,00 zł.
68.854,77 zł.
142.680,00 zł.
47.684,55 zł.
429.319,32 zł.

3/Miron Czwojda – pełniący obowiązki Wiceprezesa do dnia 28 czerwca 2008 roku wpłacona
prowizja za 2008r. 7.429,52
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Rada Nadzorcza
1/ Jan Olszewski – Przewodniczący

63.973,00 zł.

2/ Janusz Kruchlik – Wiceprzewodniczący

39.920,70 zł.

3/ ElŜbieta Apostoluk – Sekretarz

39.920,70 zł.

4/ Bernard Ziaja – Członek

31.936,80 zł.

5/ Andrzej Hrywna – Członek

31.936,80 zł.

razem Rada Nadzorcza

207.588,00 zł.

Akcje ZASTAL SA będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę:
Zarząd Spółki
1/ Adam LeŜański
2/ Janusz Łuczyński

365.084 szt. akcji
0 szt. akcji

Rada Nadzorcza
1/Jan Olszewski
poprzez podmioty kontrolowane
2/ ElŜbieta Apostoluk
3/ Andrzej Hrywna
4/ Bernard Ziaja
5/ Janusz Kruchlik

372 szt. akcji
5.472.367 szt. akcji
21.394 szt. akcji
0 szt. akcji
161.352 szt. akcji
1.127 szt. akcji

Spółka nie posiada umów zawartych z osobami zarządzającymi przewidującymi rekompensatę
w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia ze stanowiska.
W 2009 roku udzielono poŜyczki Wiceprezesowi Zarządu w kwocie 30 tys. zł. na 21 miesięcy.
PoŜyczka oprocentowana jest w wysokości kredytu lombardowego plus 2,5% marŜy w skali
roku.
Umowę na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2009, jak i badanie
skonsolidowanego sprawozdania za rok 2009 zawarto z Biurem Usług Finansowo Księgowych
„Debet” Sp. z o.o. w dniu 06 maja 2009r.
Wynagrodzenie za badanie sprawozdań za rok 2009 przewidziane umową wynosi 23.180 zł.
brutto.
Wynagrodzenie za badanie sprawozdań za rok 2008 wyniosło

21.960,- zł. brutto.

Wynagrodzenie za przegląd sprawozdań finansowych za półrocze 2009 wyniosło 10.980 zł.
brutto.
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IX. ZDARZENIA PO DNIU

BILANSOWYM

Zarząd Zastal SA zwołał na dzień 25 marca 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki Zastal, którego porządek obrad obejmuje zmiany w statucie spółki mające
charakter porządkowy oraz uchwalenie nowego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
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WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Janusz Łuczyński

mgr Adam LeŜański
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TABELA NR 1

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010 R.
Część I. budowlana

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLANOWANE
NAKŁADY W
ZŁ.

ZAKRES PRAC

40.000,-

1.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Adaptacja WC na VII p.

2.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Wymiana dźwigu osobowego

3.

Obiekt nr 1 (Biurowiec)

Podłączenie systemu sygnalizacji poŜaru
do Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej

4.

Obiekt nr 5

Adaptacja piwnicy

5.

Obiekt nr 1 (Biurowiec)

Adaptacja pomieszczeń sanitarnych na
parterze

6.

Obiekt nr 46

Wykonanie przyłącza E.C.

250.000,5.000,-

120.000,35.000,20.000,-

Razem

470.000,-

Część II Nakłady inwestycyjne Z.K.S. planowane na rok 2010

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

PLANOWANE
NAKŁADY W ZŁ.

1.

Maszyna do ukosowania krawędzi blach grubych 6-30 mm

30.000,-

2.

ZwyŜka teleskopowa 12,5 mb- uŜywana

25.000,-

Razem

55.000,-

OGÓŁEM PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ROK 2010
Część I i II

525.000,-

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009
Część I.
Lp.

1.
2.
3.

w zł.
Nazwa przedsięwzięcia

Obiekt nr 1(Biurowiec) Adaptacja pomieszczeń
Ip.
Obiekt nr 1 (Biurowiec) Adaptacja pomieszczeń
IIp i modernizacja holu
Obiekt nr 21 Adaptacja pomieszczeń socjalnych
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Planowane
nakłady

Wartość
Poniesione
pozyskanych nakłady
środków
trwałych

180.000,- 182.544,27

182.544,27

80.000,- 71.360,19
50.000,- 108.738,73

71.360,19
108.738,73
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4.
5.
6.

Teren Zastal SA Plac przy ob.nr 21
Obiekt nr 15 Projekt techniczny rozbiórki kotłow.
Obiekt nr 1 Podłączenie systemu sygnalizacji
poŜarowej do KPSP
7.
Obiekt nr 1 modernizacja systemu p.poŜ.
8.
Obiekt nr 1 wykonanie sieci telefonicznej,
komputerowej i zasilania elektrycznego
9.
Obiekt nr 1 budowa serwerowni
10. Obiekt nr 50 adaptacja pomieszczeń socjalnych
11. Komputery, sprzęt elektroniczny
12. Składnica Akt system p.poŜ.
13. Obiekt nr 1 węzeł c.o.
14. Obiekt nr 45 odkupienie nakładów
inwestycyjnych
15. Zadaszenie węzła cieplnego teren zakładu
16. Samochód cięŜarowy - leasing
Razem
Część II Nakłady inwestycyjne ZKS
1.
Wykonanie platform szynowych do przeciągania
konstrukcji
2.
Zakup i montaŜ przeciągarki do wózków
szynowych
3.
Zakup półautomatów spawalniczych
4.
Zakup ukosowarki do blach średnich
5.
Suwnica
6.
Ubijak
7.
Opłaty leasingowe maszyny, środki transportu
Razem
Ogółem

20.000,5.000,3.000,-

0,0,0,-

0,0,0,-

35.000,-

36.679,-

36.679,-

25.000,- 36.949,40
10.000,30.000,- 24.178,22
0,- 18.891,71
0,15.500,0,- 73.102,68
0,- 196.724,93

36.949,40
24.178,22
18.891,71
15.500,73.102,68
196.724,93

0,9.221,65
0,- 95.346,97
438.000,- 869.237,75

9.221,65
21.356,36
795.247,14

12.000,-

9.321,15

9.321,15

43.000,0,28.000,0,30.000,0,0,- 33.547,40,0,5.570,0,0,113.000,- 48.438,55

0,0,0,33.547,40
5.570,197.168,09
245.606,64

551.000,-

917.676,30

1.040.853,78

TABELA NR 3
PLAN REMONTÓW NA ROK 2010.
Część I. Prace do wykonania siłami zewnętrznymi.
Lp
Obiekt
Zakres prac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obiekt nr 1
(Biurowiec)
Obiekt nr 1
(Biurowiec)
Obiekt nr 1
(Biurowiec)
Obiekt nr 9
(Drukarnia)
Teren zakładu
Obiekt nr 6
Obiekt nr 1
Obiekt nr 6
Obiekt nr 1

1. Systemy sterowania oddymianiem
2. Przeglądy i naprawa urządz., sprzętu itp.
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych
Remont korytarza na V i VI p.
Wymiana okien w obiekcie
Remont dróg i placów
Wymiana okien c.d.
Naprawa elewacji biurowca
Remont elewacji
Remont holu i klatki schodowej
Razem
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Koszty
planowne
6.000,3.000,12.000,30.000,8.000,20.000,10.000,15.000,20.000,56.000,180.000,39

Część II. Część budowlana, prace do wykonania siłami własnymi (koszt materiałów)
1.
Obiekt nr 1
Malowanie korytarza, klatki schodowej z piwnicy
10.000,na parter i pomieszczeń w piwnicy
2.
Obiekt nr 9
Wykonanie elewacji
25.000,3.
Obiekt nr 21
Naprawa miejscowa pokrycia dachu, uzupełnienie
25.000,obróbek blacharskich, uszczelnienie świetlików
4.
Obiekt nr 21
Remont elewacji (częściowo)
30.000,5.
Obiekt nr 45
Remont dachu
25.000,6.
Obiekt nr 50
Wymiana opierzeń i rynien, naprawa świetlików
10.000,7.
Zastal SA
Remonty bieŜące, naprawy awaryjne, konser.dot.:
30.000,-budynków
-budowli
8.
Obiekt nr 43
Naprawa dachu i malowanie elewacji
10.000,9.
Obiekt nr 45
Remont elewacji
15.000,10.
Obiekt nr 31
Naprawa elewacji
10.000,11.
Obiekt nr 9
Wymiana pokrycia świetlików na poliwęglan
30.000,12.
Obiekt nr 27
Naprawa dachu
5.000,13.
Obiekt nr 13
Naprawa elewacji
5.000,14.
Obiekt nr 25
Remont okien
8.000,15.
Obiekt nr 9
Wykonanie elewacji
25.000,Razem
268.000,Część III. Roboty instalacyjne do wykonania siłami własnymi (koszt materiałów)
1.
Obiekty nr
Naprawa instalacji ściekowo - burzowej
20.000,38,33,50,45,21
2.
Obiekt nr 1
Wymiana zaworów na termozawory
25.000,3.
Teren zakładu Naprawa oświetlenia
15.000,4.
Teren zakładu Remont instalacji wodociągowej
50.000,5.
Obiekt nr 45
Rozdzielenie instalacji wodnej na poszczególnych
5.000,najemców oraz olicznikowanie
6.
Obiekt nr 6 i 2 Doprowadzenie niezaleŜnego zasilania w wodę
5.000,obiektów
Razem
120.000,Część IV. Prace do wykonania siłami zewnętrznym ZKS
1.
Obiekt nr 23
Wykonanie systemów nawiewów i wyciągów
20.000,dolnych w malarni
2.
Obiekt nr 21
Wykonanie czerpni powietrza do spręŜarek
2.000,śrubowych
3.
ZKS
Remonty bieŜące sprzętu, maszyn i urządzeń
30.000,Razem
52.000,Ogółem
620.000,TABELA NR 4

WYKONANIE PLANU REMONTÓW W ROKU 2009
Część I

w zł.

L.p. Obiekt

Zakres prac

Plan

Wykonanie
(usługa
zewnętrzna)

Wykonanie
(materiał)

1.

Obiekt nr 1
(Biurowiec)

1. System sterowania oddymianiem
2. Naprawy urządzeń

8.400,-

5.340,-

0,-

2.

Obiekt nr 1

Konserwacja i naprawa urządzeń

8.000,-

13.366,56

0,-

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2009

40

(Biurowiec)

dźwigowych

3.
4.
5.

Obiekt nr 1
Obiekt nr 15
Obiekt nr 31

Remont biur I i II piętra, korytarza II p.
Elewacja
Naprawa elewacji od strony zachodniej

6.

Obiekt nr 34

7.
8.

Obiekt nr 9

350.000,15.000,10.000,-

153.116,81
0,0,-

132.140,30
0,0,-

Wykonanie elewacji części niskiej

20.000,-

0,-

0,-

Wykonanie elewacji

30.000,-

0,-

0,-

15.000,-

21.105,-

0,-

12.500,7.100,0,0,0,0,0,0,0,476.000,-

12.194,62
3.075,17
12.708,27
15.800,13.751,50
12.970,2.900,2.652,05
7.000,275.979,98

0,0,0,0,0,0,0,0,0,132.140,30

10.000,-

0,-

19.804,46

Teren zakładu

Remont dróg, placów i chodników oraz
barierek
Wymiana okien
9. Obiekt nr 6
Teren
zakładu
BieŜące remonty i naprawy
10.
Fundusz remontowy
11. Mieszkania
Obiekt
nr
4
Naprawa
elewacji
12.
Naprawa elewacji
13. Obiekt nr 6
Wymiana rozdzielni głównej
14. Obiekt nr 9
Obiekt
nr
14
Wymiana stolarki
15.
MontaŜ okien
16. Obiekt nr 34
Remont okien
17. Obiekt nr 1
Razem
Część II. Prace wykonane siłami własnymi.
1. Naprawa i malowanie ścian i sufitów
1. Obiekt nr 1
klatki schodowej

5.000,-

2. Malowanie korytarzy

2.

Obiekt nr 21

Naprawa i malowanie elewacji

40.000,-

0,-

0,-

3.

Obiekt nr 21

Naprawy miejscowe pokrycia dachu,
uzupełnienie obróbek, naprawa rynien i
rur spustowych, uzupełnienie oszklenia,
naprawa ścian

10.000,-

0,-

0,-

4.

Obiekt nr 23

Wymiana obróbek blacharskich, drobne
naprawy dachu

5.000,-

0,-

0,-

5.

Obiekt nr 23

Zamurowanie otworów okiennnych

3.000,-

0,-

0,-

6.

Obiekt nr 50

Remont dachu –wymiana pokrycia,
opierzeń i rynien

20.000,-

0,-

12.121,96

7.

Zastal SA

Remonty bieŜące, naprawy awaryjne,
konserwacje dot.; budynków i budowli

30.000,-

0,-

12.246,84

8.

Obiekt nr 30

Wymiana pokrycia i naprawa obróbek

15.000,-

0,-

0,-

9.

Wiaty

Rozbiórka obiektów

6.000,-

0,-

0,-

10. Obiekt nr 5

Naprawa dachu

0,-

0,-

1.925,61

11. Obiekt nr 6

Naprawa schodów

0,-

0,-

4.602,73

12. Obiekt nr 9

Naprawa dachu

0,-

0,-

1.441,93

13. Obiekt nr 15

Remont instalacji

0,-

0,-

6.599,98

14. Obiekt nr 18

Naprawa elewacji

0,-

0,-

1.181,39

15. Obiekt nr 21

Remont pomieszczeń

0,-

0,-

5.321,39

16. Obiekt nr 25

Remont instalacji wodnej

0,-

0,-

3.356,88

17. Obiekt nr 27

Naprawa elewacji

0,-

0,-

1.106,22
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18. Obiekt nr 30

Naprawa dachu

0,-

0,-

10.851,04

19. Obiekt nr 43

Remont dachu

0,-

0,-

1.564,44

20. Obiekt nr 50

Remont instalacji

0,-

0,-

6.134,05

21. Teren zakładu

Naprawa nawierzchni

0,-

0,-

12.246,84

10. Koszty osobowe Prace ogólnobudowlane 3 pracowników

94.000,-

0,-

111.515,-

Razem

238.000,-

0,-

212.020,76

123.100,-

0,-

19.507,59

18.000,-

0,-

0,-

Część III. Plan remontów ZKS .

1.

Hala nr 23

Malarnia konstrukcji stalowych

2.

Hala nr 21

Wymiana oświetlenia na hali
montaŜu na energooszczędne

3.

Roboty poprawkowe ZKS

0,-

24.257,89

0,-

4.

Drobne remonty, naprawy

0,-

25.248,27

0,-

Razem

141.100,-

49.506,16

19.507,59

Ogółem nakłady

855.100,-

325.486,14

363.668,65
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