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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego 
rejestr. 

IZOSTAL Spółka Akcyjna (Izostal S.A.) z siedzibą w Zawadzkiem powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 lipca 

1993 r. Rejestracji dokonał Sąd Gospodarczy w Opolu dnia 3 sierpnia 1993 r. pod numerem RHB 1899. Spółka została wpisana 

dnia 23 kwietnia 2001 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000008917 w Sądzie Rejonowym VIII 

Wydział Gospodarczy KRS w Opolu. 

Przedmiotem działania Izostal S.A. jest prowadzenie działalności produkcyjno - handlowej, a w szczególności: 

• Obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( 28.51.Z.) 

• Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z) 

• Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B) 

• Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (25.24.Z) 

• Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (25.21.Z) 

• Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (37.20.Z) 

• Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenerge-

tycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C) 

• Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenerge-

tycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D) 

• Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z).  

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco: 

• Arkadiusz Kaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Zdzisław Mendelak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• Jan Chebda - Sekretarz Rady Nadzorczej 

• Lech Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej 

• Joanna Wiszniewska - Członek Rady Nadzorczej 

Skład Zarządu Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco: 

• Władysław Mrzygłód - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

• Marek Mazurek - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 

• Jacek Podwiński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy 

 

W dniu 25 kwietnia 2007 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołano Pana Pawła Piterę oraz Pana Stanisława Szreka pełniących 

funkcję Członków Rady Nadzorczej, jednocześnie na ich miejsca powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Lecha Majchrzaka 

oraz Panią Joannę Wiszniewską. 

W dniu 25 kwietnia 2007 roku w związku z ukończeniem kadencji ze składu Zarządu Spółki odeszli Pan Adam Szafraniec, peł-

niący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Stanisław Podwiński, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie powołano 

Zarząd VI kadencji, w skład którego wchodzą Pan Władysław Mrzygłód - Prezes Zarządu, Pan Marek Mazurek– Wiceprezes 

Zarządu oraz Pan Jacek Podwiński - Wiceprezes Zarządu.  

2. Czas trwania działalności Spółki. 

Izostal S.A. rozpoczął działalność 3 sierpnia 1993 roku. 

Spółka została powołana na czas nieokreślony. 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym. 

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku oraz przedstawia w istotnych pozy-

cjach dane porównawcze za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku.   
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4. Informacja o sprawozdaniu finansowym, w skład którego wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporzą-
dzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

W skład Izostal S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

5. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego, które zostało opracowane przy założeniu kontynuowania dzia-
łalności gospodarczej przez Spółkę wraz ze wskazaniem okoliczności wskazującej na poważne zagrożenia dla 
kontynuowania działalności. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 opracowane zostało przy założeniu, że będzie kontynuowana działalność gospodarcza. 

6. Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie Spółek. 

W okresie sprawozdawczym nie miało miejsce połączenie Spółek. 

7. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości. 

Począwszy od 1 stycznia 2005 roku rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachun-

kowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi 

w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Sprawozdania 

Finansowe Spółki sporządzane są  zgodnie z wyżej wymienionymi uregulowaniami. 

W Spółce stosowane są następujące zasady wyceny: 

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie funkcjonalnej. 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji spółki. 

Kwoty w niniejszym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w tysiącach złotych, za wyjątkiem miejsc, gdzie tego nie za-

znaczono. 

  Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji, 

natomiast salda rozrachunków i środków pieniężnych na dzień bilansowy wyceniane są według kursu zamknięcia banku wiodą-

cego (aktywa według kursu kupna, pasywa według kursu sprzedaży). Różnice kursowe z tytułu wyceny wykazuje się w rachun-

ku zysków i strat. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o  skumulowaną amor-

tyzację.  

Nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntu wykazane są w gruntach i nie podlegają amortyzacji.  

Środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu ich przekazania 

do używania.  

Amortyzacja środków trwałych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania. Dla ce-

lów amortyzacji środków trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania dla poszczególnych skład-

ników środków trwałych są następujące: 

 Budynki i budowle    od 10 do 40 lat 

 Maszyny i urządzenia   od 3 do 25 lat 

 Środki transportu    od 5 do 14 lat 

 Pozostałe środki trwałe   od 5 do 10 lat 

Weryfikacja zastosowanych stawek amortyzacji jest dokonywana co roku na 31 grudnia danego roku. 

Umowy leasingu finansowego są aktywowane jako rzeczowe aktywa trwałe na dzień rozpoczęcia leasingu. 
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 Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne nabyte wykazywane są według ceny ich nabycia. Okres użytkowania dla składników wartości niemate-

rialnych i prawnych wynosi od 2 do 5 lat. 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich 

użytkowania. Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda amor-

tyzacji liniowej. 

Leasing 

Umowy leasingu finansowego przenoszące na jednostkę całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu 

leasingu są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu, w wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. 

Opłaty leasingowe są rozdzielane między koszty finansowe i część kapitałową zmniejszającą salda zobowiązań z tytułu leasingu. 

Koszty finansowe księgowane są w oparciu o zasadę memoriału w momencie poniesienia w ciężar rachunku zysków i strat. 

Aktywowane środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu są amortyzowane przez okres 3-5 lat. 

Inwestycje 

Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, 

obejmującej koszty związane z nabyciem inwestycji. 

Po początkowym ujęciu, inwestycje sklasyfikowane jako „przeznaczone do obrotu”  i „dostępne do sprzedaży” wyceniane są 

według wartości godziwej. Zyski lub straty z tytułu inwestycji przeznaczonych do obrotu i udostępnianych do sprzedaży ujmo-

wane są w rachunku zysków i strat. 

Długoterminowe aktywa finansowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, 

obejmującej koszty związane z nabyciem inwestycji, pomniejszonej o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. 

Zapasy 

Zapasy wyceniane są wg cen zakupu lub kosztu wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.  

Kwota wszelkich odpisów wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania oraz wszelkie straty w zapasach 

są ujmowane jako koszt okresu, w którym odpis lub straty miały miejsce. 

Koszt ustalany jest z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO). 

Należności  z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zwyczajowo w branży od 30 do 120 dni, są ujmowane i 

wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności wątpliwe lub 

nieściągalne. Odpisy na należności wątpliwe oszacowywane są wtedy, gdy uzyskanie pełnej kwoty należności przestało być 

prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane w straty w momencie stwierdzenia ich nieściągalności. 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krót-

koterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powy-

żej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących. 

Kredyt w rachunku bieżącym jest prezentowany w bilansie jako składnik krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ramach 

zobowiązań krótkoterminowych. 

Do środków pieniężnych wykazywanych zarówno w bilansie jak i rachunku przepływów pieniężnych nie zalicza się środków 

gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na jednostce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zda-

rzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabia-

jących korzyści ekonomiczne, oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
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Począwszy od 2005 roku Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wartość tworzonych na ten 

cel rezerw jest aktualizowana na dzień bilansowy (31 grudnia danego roku). 

Utrata wartości 

Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowej składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, 

czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich prze-

słanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. 

Wartość odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wyższa z dwóch wartości, a mianowicie: wartości godziwej pomniejszonej o 

koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, która odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych 

zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specy-

ficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa. 

Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów, wartość księgowa jest pomniejszona do 

wartości odzyskiwalnej. Strata z tego tytułu jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości. 

W sytuacji odwrócenia utraty wartości wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzy-

skiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została 

rozpoznana w poprzednich okresach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako korekta kosztów okresu, w którym ustały 

przesłanki powodujące utratę wartości.  

Przychody 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za pro-

dukty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne po-

datki związane ze sprzedażą. 

Przychody ze sprzedaży ujmuje się, jeśli zostały spełnione następujące warunki: 

• przekazano nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów i produktów, 

• Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję 

taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje się nad nimi efektywnej kon-

troli,  

• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,  

• istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną uzyskane korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz koszty poniesione oraz 

te, które zostaną poniesione w związku z transakcją można wycenić w wiarygodny sposób. 

Przychody ujmuje się tylko wtedy, jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych związanych z przeprowadzoną transakcją jest 

prawdopodobne. Momentem sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów jest przekazanie praw do nich odbiorcy. Momentem 

sprzedaży usługi jest jej wykonanie i odbiór przez kontrahenta. Jeżeli rodzi się niepewność dotycząca ściągalności należnej kwo-

ty już zaliczonej do przychodów, wówczas nieściągalną kwotę lub kwotę w odniesieniu, do której odzyskanie przestało być 

prawdopodobne, ujmuje się jako koszty, a nie jako korektę pierwotnie ujętej kwoty przychodów.  

Kwotę przychodów wynikających z transakcji określa się w drodze umowy. Jej wysokość ustala się według wartości godziwej 

zapłaty, uwzględniając kwoty rabatów handlowych. 

Wartość godziwą zapłaty ustala się, dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową. 

Różnicę między wartością godziwą i nominalną wartością zapłaty ujmuje się jako przychody z tytułu odsetek. Przychody z tytu-

łu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.  

Dywidendy 

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym jednostki w okre-

sie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki. 

Podatek dochodowy 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona w stosunku do wszystkich różnic 
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przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową 

wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 

podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. 

różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w kwocie przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 

dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy oblicze-

nia podatku dochodowego. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy 

dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowa-

nia wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodo-

wego.  

Koszty finansowania zewnętrznego  

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia według wzorcowego podejścia zgod-

nie z MSR 23. 

Zasady wyceny produkcji niezakończonej 

Produkcja niezakończona dla asortymentu „rury izolowane” wyceniana jest według rzeczywistego kosztu zużycia materiałów 

wsadowych, tj. kosztu zużycia rur czarnych. 

Produkcja niezakończona dla asortymentu „rury polietylenowe” wyceniana jest według rzeczywistego kosztu zużycia materia-

łów bezpośrednich, tj. polietylenu. 

Zasady wyceny wyrobów gotowych 

Wyroby gotowe wyceniane są według planowanego kosztu wytworzenia, określonego dla poszczególnych asortymentów. Po 

zakończeniu każdego miesiąca ustala się rzeczywiste koszty wytworzenia dla realizowanych zleceń. Powstające na wskutek tego 

odchylenia księgowane są na wyodrębnionych kontach. W trakcie miesiąca wyroby gotowe wyceniane są do rozchodów według 

planowanego kosztu wytworzenia. Po zakończeniu miesiąca dokonuje się rozliczeń odchyleń, doprowadzając tym samym war-

tość wyrobów gotowych do kosztu rzeczywistego. 

Sprawozdawczość dotycząca  segmentów 

Sprawozdawczość segmentów oparta została na segmentach terytorialnych. Spółka przedstawia podział na segment rynku: kra-

jowy i eksport. Spółka przedstawia dane dotyczące osiągniętego wyniku ze sprzedaży na tych segmentach oraz należności z ty-

tułu dostaw i usług wygenerowanych z tych segmentów. Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży dzielone są na asortymen-

ty według wartości przychodów ze sprzedaży, osiągniętych na tych asortymentach. Przedstawienie innych danych w podziale na 

segmenty nie jest możliwe ze względu na wspólne ich wykorzystanie przez obydwa segmenty.  

 

Zawadzkie, dnia 25 marca 2008 roku 
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II. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU. (W TYS. ZŁ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawadzkie, dnia 25 marca 2008 roku 

 

AKTYWA Nota
 Stan na dzień 

31.12.2006 
 Stan na dzień 

31.12.2007 
A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 9 121 10 293

1. Rzeczowe aktywa trwałe 1 8 169 10 069

2. Nieruchomości inwestycyjne 3 0 0

3. Wartość firmy 0 0

4. Inne wartości niematerialne 2 136 98

5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw 

własności
0 0

6. Inwestycje dostępne do sprzedaży 0 0

7. Długoterminowe aktywa finansowe 4 0 0

8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 767 60

9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 49 66

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 34 945 53 194

1. Zapasy 6 15 531 15 907

2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 7 19 369 37 200

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 45

4. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży 0 0

5. Walutowe kontrakty terminowe 0 0

6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 35 45 42

7. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0

Aktywa razem 44 066 63 487

PASYWA Nota
Stan na dzień 

31.12.2006
Stan na dzień 

31.12.2007
A.  Kapitał własny 16 526 28 426

1. Kapitał podstawowy 18 22 488 29 488

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0

3. Akcje własne 21 0 0

4. Kapitały rezerwowe i zapasowe 20 0 0

5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 0 0

6. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego -5 962 -1 062

7. Udziały mniejszości 0 0

B. Zobowiązania długoterminowe 334 288

1. Rezerwy 11 98 73

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 204 215

3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 8,9 0 0

4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0

5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  8,16 32 0

C. Zobowiązania krótkoterminowe 27 206 34 773

1. Rezerwy 11 960 1

2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 8,9 5 300 5 840

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 8,9 764 0

4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8,10 18 20

5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 8,16 20 164 28 912

6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0

7. Walutowe kontrakty terminowe 0 0

Pasywa razem 44 066 63 487
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU 
(WARIANT KALKULACYJNY). (W TYS. ZŁ.) 

 

Zawadzkie, dnia 25 marca 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WARIANT KALKULACYJNY  Numer noty
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007

A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 80 097 98 411

B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 25 67 084 84 803

C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 13 013 13 608

D.  Koszty sprzedaży 25 1 938 1 775

E.  Koszty ogólnego zarządu 25 5 684 6 824

F.  Pozostałe przychody 28 261 1 113

G.  Pozostałe koszty 28 872 89

H.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E+F-G) 4 780 6 033

I.  Przychody finansowe 27 174 509

J.  Koszty finansowe 27 593 562

K.  Zysk/strata brutto (H+I-J) 4 361 5 980
L.  Podatek dochodowy 30 408 1 080

M.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (K-L) 3 953 4 900
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 
2007 ROKU. (W TYS. ZŁ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawadzkie, dnia 25 marca 2008 roku 

 

 

 

Treść
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007

I. Kapitał własny na początek okresu 12 573 16 526
Saldo na początek okresu 12 573 16 526

Zmiany zasad polityki rachunkowości 0 0

Kapitał własny na początek okresu po korektach (po 
przekształceniu)

12 573 16 526

II. Kapitał podstawowy
Saldo na początek okresu 22 488 22 488

Zwiększenie z tytułu: 0 7 000

 - emisji kapitału podstawowego 0 7 000

Kapitał podstawowy na koniec okresu 22 488 29 488
III. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Saldo na początek okresu 0 0

Zwiększenie z tytułu: 0 0

 - emisji kapitału podstawowego 0 0

Zmniejszenie z tytułu: 0 0

 - pokrycia straty z lat poprzednich 0 0

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartośći nominalnej na 
koniec okresu

0 0

IV Akcje własne
Saldo na początek okresu 0 0

Zwiększenie z tytułu: 0 0

Zmniejszenie z tytułu: 0 0

Akcje własne na koniec okresu 0 0
V. Kapitały zapasowe i rezerwowe
Saldo na początek okresu 0 0

Zwiększenie z tytułu: 0 0

 - emisji kapitału podstawowego (niezarejestrowanego) 0 0

 - z likwidacji przeszacowanych środków trwałych 0 0

Zmniejszenie z tytułu: 0 0

 - pokrycia straty z lat poprzednich 0 0

 - zarejestrowania kapitału podstawowego 0 0

Kapitały zapasowe i rezerwowe na koniec okresu 0 0
VI. Kapitał rezerwowy z aktualizcji wyceny aktywów
Saldo na początek okresu 0 0

Zmiany zasad polityki rachunkowości 0 0

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu po 

korektach (po przekształceniu)
0 0

Zmniejszenie z tytułu: 0 0

 - zbycia środków trwałych 0 0

Kapitały rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
VII. Zysk/Strata z lat ubiegłych i roku bieżącego
Saldo na początek okresu -9 915 -5 962

Zmiany zasad polityki rachunkowości 0 0

Zysk/Strata z lat ubiegłych i roku bieżącego na początek okresu po 

korektach (po przekształceniu)
-9 915 -5 962

Zwiększenie z tytułu: 3 953 4 900

 - zysku/ straty za rok obrotowy 3 953 4 900

 - pokrycia straty z lat poprzednich 0 0

Zysk/Strata z lat ubiegłych i roku bieżącego na koniec okresu -5 962 -1 062
VII. Kapitał własny na koniec okresu 16 526 28 426
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V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 
2007 ROKU (METODA POŚREDNIA). (W TYS. ZŁ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawadzkie, dnia 25 marca 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007

 Zysk/ strata przed opodatkowaniem 3 953 5 263

 Korekty o pozycje: -5 699 -8 329

 Amortyzacja środków trwałych 1 212 1 195

 Amortyzacja wartości niematerialnych 35 47

 Utrata wartości firmy 0 0

 Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych 0 0

 Koszty i przychody z tytułu odsetek 235 301

 Przychody z tytułu dywidend 0 0

 Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 98 1

 Zmiana stanu rezerw 834 -973

 Zmiana stanu zapasów -7 516 -376

 Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych -4 238 -17 141

 Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 3 641 9 025

 Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy 0 -408

 Inne korekty 0 0

 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -1 746 -3 066

 Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych  21 2

 Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych 0 0

 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 0 0

 Wpływy z tytułu odsetek 0 0

 Spłaty udzielonych pożyczek 0 0

 Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 970 3 350

 Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych  0 0

 Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych 0 0

 Inne -11 1

 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -960 -3 347

 Wpływy z kredytów i pożyczek 0 0

 Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów 0 7 000

 Spłata kredytów i pożyczek 458 764

 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 76 69

 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 0

 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0 0

 Zapłacone odsetki 224 296

 Inne 0 0

 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -758 5 871

 Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -3 464 -542

 Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na 
początek okresu 

-1 792 -5 256

 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów 

środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym 
0 0

 Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na 
koniec okresu 

-5 256 -5 798

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 
2007 ROKU. 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia zakres zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych w 2007 roku (w tys. zł.): 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia zakres zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych w 2006 roku (w tys. zł.): 

Spółka nie posiada zobowiązań w stosunku do Skarbu Pastwa z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości. Wykazane 

Wyszczególnienie

Grunty w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów

Budynki lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Urządzenia 
techniczne, 

maszyny

Środki 
transportu

Inne środki 
trwałe

Razem

 Wartość brutto na początek okresu 145 5 621 21 484 782 1 361 29 393
 Zwiększenia, w tym: 1 242 292 1 351 88 138 3 111

 –  nabycie 1 242 292 1 351 88 138 3 111

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne  

 Zmniejszenia, w tym:(-) -70 -1 -26 -97

 –  likwidacja -51 -1 -26 -78

 –  aktualizacja wartości 

 –  sprzedaż -19 0 0 -19

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Wartość brutto na koniec okresu 1 387 5 913 22 765 869 1 473 32 407
 Umorzenie na początek okresu 1 357 18 228 487 1 152 21 224

 Umorzenia bieżące - zwiększenia (razem ze 

zmianami MSR) 
162 816 107 114 1 199

 Zmniejszenia, w tym:(-) -58 -1 -26 -85

 –  likwidacja -39 -1 -26 -66

 –  sprzedaż -19 -19

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Umorzenie na koniec okresu 1 519 18 986 593 1 240 22 338
 Wartość księgowa netto na początek okresu 145 4 264 3 256 295 209 8 169

 Odpis aktualizujący na początek okresu 

 Wartość netto na początek okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

145 4 264 3 256 295 209 8 169

 Wartość księgowa netto na koniec okresu 1 387 4 394 3 779 276 233 10 069

 Odpis aktualizujący na koniec okresu 

 Wartość netto na koniec okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

1 387 4 394 3 779 276 233 10 069

Wyszczególnienie

Grunty w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów

Budynki lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Urządzenia 
techniczne, 

maszyny

Środki 
transportu

Inne środki 
trwałe

Razem

 Wartość brutto na początek okresu 145 5 696 20 643 781 1 330 28 595
 Zwiększenia, w tym: 0 47 916 61 41 1 065

 –  nabycie 0 47 916 61 41 1 065

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne  

 Zmniejszenia, w tym:(-) 0 122 75 60 10 267

 –  likwidacja 122 12 1 10 145

 –  aktualizacja wartości 

 –  sprzedaż 63 59 0 122

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Wartość brutto na koniec okresu 145 5 621 21 484 782 1 361 29 393
 Umorzenie na początek okresu 1 215 17 412 420 1 113 20 160

 Umorzenia bieżące - zwiększenia (razem ze 

zmianami MSR) 
163 883 117 49 1 212

 Zmniejszenia, w tym:(-) 0 21 67 50 10 148

 –  likwidacja 21 12 1 10 44

 –  sprzedaż 55 49 104

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Umorzenie na koniec okresu 0 1 357 18 228 487 1 152 21 224
 Wartość księgowa netto na początek okresu 145 4 481 3 231 361 217 8 435

 Odpis aktualizujący na początek okresu 

 Wartość netto na początek okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

145 4 481 3 231 361 217 8 435

 Wartość księgowa netto na koniec okresu 145 4 264 3 256 295 209 8 169

 Odpis aktualizujący na koniec okresu 

 Wartość netto na koniec okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

145 4 264 3 256 295 209 8 169
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w aktywach grunty obejmują prawo użytkowania wieczystego gruntu, które to nie podlega amortyzacji. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia strukturę własnościową rzeczowych aktywów trwałych (w tys. zł.): 

W rzeczowych aktywach trwałych zostały ujęte środki trwałe użytkowane przez Spółkę na podstawie umów leasingu finansowe-

go. Wartość netto tych środków na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła: 

• środki transportu - 115 tys. zł. 

Zobowiązania umowne z tytułu środków trwałych w leasingu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 32 tys. zł.  

Zakupy inwestycyjne w 2007 roku skierowane były głównie na zwiększenie składników rzeczowego majątku trwałego i zostały 

sfinansowane ze środków własnych Spółki. Niżej zamieszczona tabela przedstawia główne inwestycje Spółki (w tys. zł.): 

Na kwotę nie oddanych do użytkowania nakładów na środki trwałe w budowie na dzień 31 grudnia 2007 roku składają się: 

• Budowa zakładu produkcyjnego w Kolonowskiem - 1.427 tys. zł. 

• modernizacja ekstrudera linii izolacji - 179 tys. zł. 

• System zasilania wydziału rur polietylenowych - 45 tys. zł. 

• inne - 6 tys. zł. 

Następujące środki trwałe stanowiły na dzień 31 grudnia 2007 roku zabezpieczenie zaciągniętych prze Spółkę kredytów: 

• linia do produkcji izolacji, której wartość netto na 31 grudnia 2007 roku wynosiła 751 tys. zł. (ustanowiony zastaw) 

• linia produkcyjna rur polietylenowych, której wartość netto na 31 grudnia 2007 roku wynosiła 886 tys. zł. (ustanowiony 

zastaw) 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia aktywa trwałe stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązań Spółki (w tys. zł.): 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2006 roku

Stan na 31.12.2007 
roku

1. Własne 8 007 9 954
2. Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy 

lub innej umowy, w tym umowy leasingu 162 115

Razem rzeczowy aktywa trwałe 8 169 10 069

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2006 
roku

Stan na 31.12.2007 
roku

Wartość zabezpieczenia (kwota do wysokości 
której ustanowiono zabezpieczenie)

Hipoteka 2 500

Zastaw i przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych 2 214 1 637

Razem 4 714 1 637
Wartość bilansowa netto
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów 145

budynki i budowle 1 967

urządzenia techniczne i maszyny 2 214 1 637

Pozostałe środki trwałe

Razem 4 326 1 637

Wyszczególnienie Za okres od 01.01 
do 31.12.2006 roku

Za okres od 01.01 do 
31.12.2007 roku

Zakup gruntów ( prawa użytkowania wieczystego) 1 242

Zakup oprogramowania komputerowego 141 6

Zakup nieruchomości 31

Zakup maszyn, urządzeń 916 1 351

Zakup środków transportu 61 88

Modernizacja obiektów biurowo-produkcyjnych 47 261

Zakup pozostałych środków trwałych 41 138

Razem 1 206 3 117
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Niżej zamieszczona tabela przedstawia rzeczowe aktywa trwałe (w tys. zł.): 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu dotyczy gruntów położonych w: 

• Zawadzkie, ul. Polna 3 

• Zawadzkie, ul. Ks. Wajdy 1 

• Kolonowskie, ul. Opolska 

W 2007 roku zakupiono działkę o numerze 402/38 o powierzchni 0,1111ha położoną w Zawadzkiem wpisaną do księgi wieczy-

stej KW nr 59207  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich oraz działki o numerach 151, 164, 165, 166-

/2,153/3, 2/6 o łącznej powierzchni 11,3851 ha położone w Kolonowskiem  wpisaną do księgi wieczystej KW nr 40617 prowa-

dzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 

Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu następuje według cen nabycia. Grunty zakupione są po 1997 roku - po okresie 

hiperinflacji. 

2. Inne wartości niematerialne 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia zakres zmian innych wartości niematerialnych w 2007 roku (w tys. zł.): 

 

 

 

 

 

Patenty,znaki 
firmowe,prace 

rozwojowe
Pozostałe

Patenty,znaki 
firmowe,prace 

rozwojowe
Pozostałe Razem

 Wartość brutto na początek okresu 989 989
 Zmiana MSR 

 Zwiększenia, w tym: 6 6

 –  nabycie 6 6

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Zmniejszenia, w tym:(-) -29 -29

 –  likwidacja -29 -29

 –  aktualizacja wartości 

 –  sprzedaż 
 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Wartość brutto na koniec okresu 966 966

 Umorzenie na początek okresu 853 853

 Umorzenia bieżące - zwiększenia (razem ze 

zmianami MSR) 
44 44

 Zmniejszenia, w tym:(-) -29 -29

 –  likwidacja -29 -29

 –  sprzedaż 
 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Umorzenie na koniec okresu 868 868
 Wartość księgowa netto na początek okresu 136 136

 Odpis aktualizujący na początek okresu 

 Wartość netto na początek okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

136 136

 Wartość księgowa netto na koniec okresu 98 98

 Odpis aktualizujący na koniec okresu 

 Wartość netto na koniec okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

98 98

Wyszczególnienie

Wartości niematerialne 
wytworzone we własnym 

zakresie

Pozostałe wartości 
niematerialne

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2006 
roku

Stan na 31.12.2007 
roku

Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania 

gruntów

145 1 387

Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 264 4 394

Urządzenia techniczne, maszyny 3 256 3 779

Środki transportu 295 276

Inne środki trwałe 209 233

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 8 169 10 069
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Niżej zamieszczona tabela przedstawia zakres zmian innych wartości niematerialnych w 2006 roku (w tys. zł.): 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku głównym składnikiem wartości niematerialnych i prawnych jest oprogramowanie 

komputerowe.   

3. Nieruchomości inwestycyjne 

Spółka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2007 roku nieruchomości inwestycyjnych. 

4.  Wartość firmy 

Wartość firmy nie występuje 

5. Długoterminowe aktywa finansowe 

Długoterminowe aktywa finansowe (w tys. zł): 

 

 

 

 

 

 

 

Patenty,znaki 
firmowe,prace 

rozwojowe
Pozostałe

Patenty,znaki 
firmowe,prace 

rozwojowe
Pozostałe Razem

 Wartość brutto na początek okresu 851 851
 Zmiana MSR 

 Zwiększenia, w tym: 141 141

 –  nabycie 141 141

 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Zmniejszenia, w tym:(-) 3 3

 –  likwidacja 3 3

 –  aktualizacja wartości 

 –  sprzedaż 
 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Wartość brutto na koniec okresu 989 989

 Umorzenie na początek okresu 821 821

 Umorzenia bieżące - zwiększenia (razem ze 

zmianami MSR) 
35 35

 Zmniejszenia, w tym:(-) 3 3

 –  likwidacja 3 3

 –  sprzedaż 
 –  przemieszczenie wewnętrzne 

 –  inne 

 Umorzenie na koniec okresu 853 853
 Wartość księgowa netto na początek okresu 30 30

 Odpis aktualizujący na początek okresu 

 Wartość netto na początek okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

30 30

 Wartość księgowa netto na koniec okresu 136 136

 Odpis aktualizujący na koniec okresu 

 Wartość netto na koniec okresu po 
uwzględnieniu odpisu aktualizującego 

136 136

Wyszczególnienie

Wartości niematerialne 
wytworzone we własnym 

zakresie

Pozostałe wartości 
niematerialne

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

a) od jednostek powiązanych 0 0

 - udziały lub akcje 0 0

 - pożyczki 0 0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

 - udziały lub akcje 0 0

 - pożyczki 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

c) odpisy aktualizujące wartość -1 406 0

Długoterminowe aktywa finansowe brutto 1 406 0
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Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych brutto (według grup rodzajowych) (w tys. zł.): 

Udziały i inne aktywa finansowe (struktura walutowa) (w tys. zł.): 

Udziały i inne aktywa finansowe (według zbywalności) (w tys. zł.): 

Izostal S.A. posiadał do 09 października 2007 roku pakiet 140.000 sztuk akcji Spółki Eurotube Izostal & Partnerzy S.A. Jest to 

pakiet dający 46,67% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki. Akcje stanowiły do dnia 09 sierpnia 

2007 zabezpieczenie zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. kredytu. W 2002 roku Spółka ze względu na trudną sytuację 

ekonomiczno - finansową Spółki Eurotube Izostal & Partnerzy S.A. dokonała aktualizacji wyceny posiadanych akcji w wysoko-

ści 1.406 tys. zł. (tj. 100% ich wartości). Po dokonanej wycenie wartość netto wymienionych aktywów wynosi 0,00 zł. Spółka 

Eurotube Izostal & Partnerzy S.A. nie prowadzi działalności. Dnia 09 października 2007 roku Spółka sprzedała wszystkie posia-

dane akcje  Eurotube Izostal & Partnerzy S.A.  

6. Zapasy 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia zestawienie zapasów Izostal S.A. na 31 grudnia 2007 roku (w tys. zł.): 

 

Wyszczególnienie Za okres od 01.01 
do 31.12.2006

Za okres od 01.01 
do 31.12.2007

a) stan na początek okresu 1 406 1 406

   - udziały lub akcje 1 406 1 406

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

   - udziały lub akcje 0 0

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 406

   - udziały lub akcje (sprzedaż) 0 1 406

   - spłata udzielonej pożyczki 0 -

d) stan na koniec okresu 1 406 0

   - udziały lub akcje 1 406 0

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

a) w walucie polskiej 1 406 0

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 

finansowe, razem

1 406 0

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 0 0

        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

        - wartość na początek okresu 0 0

        - wartość według cen nabycia 1 406 0

    b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

        - wartość na początek okresu 0 0

        - wartość według cen nabycia 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 1 406 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

Wyszczególnienie
Materiały   

podstawowe
Materiały 

pomocnicze
Produkty w 

toku
Wyroby gotowe Towary RAZEM

Wycena według ceny nabycia/kosztu 

wytworzenia 10 005 189 0 4 010 1 722 15 926

Wycena według wartości netto możliwej do 

uzyskania 0 0 0 0 0 0

Kwota odpisów aktualizujących wartości 

zapasów na początek okresu 0 0 0 2 0 2

Kwoty odwrócenia odpisów aktualizujących 

zapasy ujęte jako pomniejszenie tych 

odpisów w okresie 0 0 0 0 0 0

Kwoty odpisów aktualizujących wartości 

zapasów ujętych w okresie jako koszt 1 0 0 15 1 17

Kwota odpisów aktualizujących wartości 

zapasów na koniec okresu 1 0 0 17 1 19

Wartość zapasów ujętych jako koszt w 

okresie 0 0 21 459 81 082

Wartość bilansowa zapasów na koniec 

okresu 10 004 189 0 3 993 1 721 15 907

Wartość zapasów stanowiących 

zabezpieczenie zobowiązań 9 000

59 623

9 000
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Niżej zamieszczona tabela przedstawia zestawienie zapasów Izostal S.A. na 31 grudnia 2006 roku (w tys. zł.): 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zapasy na łączną kwotę 9.000 tys. zł. stanowiły na podstawie umowy o kredyt wielocelowy 

udzielony przez Fortis Bank Polska S.A. oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez ING Bank Śląski S.A. 

zabezpieczenie zaciągniętych przez Spółkę kredytów. 

Dokonane odpisy aktualizujące odnoszone są w koszty działalności operacyjnej (wyroby gotowe) lub pozostałe koszty 

(pozostałe składniki zapasów). Odwrócone odpisy aktualizujące odnoszone są w koszty działalności operacyjnej lub pozostałe 

przychody. 

7. Należności i rozliczenia międzyokresowe 

Odpisami aktualizującymi objęte są należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących 

należności, a także w innych wypadkach, gdy ocena sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotu wskazuje, że spłata należności 

w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna. Należności na drodze sądowej obejmowane są w 100% odpisem.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Spółka dokonała odpisów aktualizacyjnych na wszystkie należności zagrożone.  

W stosunku do swoich należności Spółka ma prawo, w przypadku zwłoki dłużnika w wywiązywaniu się ze spłaty, naliczyć od-

setki  na warunkach określonych w przepisach prawnych i według określonej w nich stopy procentowej, która na 31 grudnia 

2007 roku wynosiła 11,50%. 

Spółka w przypadku należności eksportowych stosuje 30 - 120 dniowy termin płatności, natomiast w przypadku sprzedaży kra-

jowej 30 - 90 dniowy termin. W 2007 roku nie wystąpiły istotne odstępstwa od tych terminów płatności.  

Niżej zamieszczona tabela przedstawia szczegółową strukturę należności Spółki (w tys. zł.): 

Wyszczególnienie
Materiały   

podstawowe
Materiały 

pomocnicze
Produkty w 

toku
Wyroby gotowe Towary RAZEM

Wycena według ceny nabycia/kosztu 

wytworzenia 11 282 133 0 3 668 450 15 533

Wycena według wartości netto możliwej do 

uzyskania 0 0 0 0 0 0

Kwota odpisów aktualizujących wartości 

zapasów na początek okresu 41 0 0 0 0 41

Kwoty odwrócenia odpisów aktualizujących 

zapasy ujęte jako pomniejszenie tych 

odpisów w okresie 41 0 0 0 0 41

Kwoty odpisów aktualizujących wartości 

zapasów ujętych w okresie jako koszt 0 0 0 2 0 2

Kwota odpisów aktualizujących wartości 

zapasów na koniec okresu 0 0 0 2 0 2

Wartość zapasów ujętych jako koszt w 

okresie 0 0 11 643 64 979

Wartość bilansowa zapasów na koniec 

okresu 11 282 133 0 3 666 450 15 531

Wartość zapasów stanowiących 

zabezpieczenie zobowiązań 6 000

53 336

6 000

Wyszczególnienie
Stan na dzień 

31.12.2006 roku
Stan na dzień 

31.12.2007 roku

Należności z tytułu dostaw i usług wobec jednostek nie powiązanych: 17 124 32 825
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 17 124 32 825

Należności od jednostek zależnych: 0 0
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 0 0

Należności od jednostek powiązanych: 1 786 2 916
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 1 786 2 916

Przedpłaty: 0 0
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 0 0

Pozostałe należności: 808 1 431
   - część długoterminowa 0 2

   - część krótkoterminowa 808 1 429

Rozliczenia międzyokresowe czynne: 147 357
   - część długoterminowa 49 66

   - część krótkoterminowa 98 291

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu 696 447
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 141 164
Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 390 393
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu 447 218
RAZEM 19 418 37 311
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Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) (w tys. zł.): 

Należności z tytułu dostaw i usług brutto o pozostałym  od dnia bilansowego okresie spłaty (w tys. zł.): 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) z podziałem na należności nie spłacone w okresie (w tys. zł.): 

Na dzień 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wynosił odpowied-

nio 49 tys. zł i 66 tys. zł. i dotyczył głównie kosztów uzyskanych certyfikatów.  

Według stanu na 31 grudnia 2006 roku nie istniały należności długoterminowe, natomiast według stanu na 31 grudnia 2007 roku 

stan należności długoterminowych wynosił 2 tys. zł i dotyczył należności powstałych z tytułu sprzedaży długoterminowych ak-

tywów finansowych. 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą głównie kosztów uzyskanych certyfikatów (53 tys. zł.) oraz 

kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego (193 tys. zł.). 

Wykazana według stanu na 31 grudnia 2007 roku kwota pozostałych należności w wysokości 1.431 tys. zł. dotyczy głównie 

należności z tytułu podatków (995 tys. zł.), oraz złożonych do depozytów sądowych kwot związanych ze spłatą zobowiązań ob-

jętych postępowaniem układowym (383 tys. zł.) 

8.  Należności z tytułu podatku dochodowego 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły należności z tytułu podatku dochodowego w wysokości 45 tys. zł. Na 31 grudnia 2006 

roku należności z tytuł podatku dochodowego nie występowały. 

9.  Krótkoterminowe aktywa finansowe 

Spółka na dzień 31 grudnia 2007 roku nie posiadała  krótkoterminowych aktywów finansowych. 

10. Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 

Zobowiązania jednostki z tytułu dostaw i usług oprocentowane są na zasadach określonych w odpowiednich przepisach praw-

nych. Wyjątek stanowią zobowiązania z tytułu umów leasingowych, wobec których umowy przewidują oprocentowanie w przy-

padku wystąpienia przeterminowania w wysokości 2-krotności odsetek ustawowych. Nie występuje dodatkowe, prócz wcześniej 

wspomnianego, oprocentowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług. W stosunku do zobowiązań zagranicznych Spółka uzyskuje 

terminy płatności od 30 do 60 dni od wystawienia faktury. W stosunku do zobowiązań krajowych Spółka uzyskuje terminy płat-

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

a) w walucie polskiej 16 319 32 592

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 399 4 719

    b1. jednostka/waluta EURO 906 1 340

         po przeliczeniu na tys. zł 3 399 4 719

Należności krótkoterminowe, razem 19 718 37 311

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

a) do 1 miesiąca 7 253 9 983

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 479 16 345

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 40

d) powyżej 1 roku 0 0

e) należności przeterminowane 3 179 9 373

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 18 911 35 741
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 447 217

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 18 464 35 524

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

a) do 1 miesiąca 2 298 4 433

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 550 3 422

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 23 1 449

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 18 61

e) powyżej 1 roku 290 8

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 179 9 373
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 

przeterminowane 

307 68

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 872 9 305
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ności od 7 do 90 dni od daty wystawienia faktury. Wyjątki stanowią przedpłaty lu b płatności przy odbiorze w stosunku do no-

wych kontrahentów.   

Zobowiązania Spółki z tytułu podatków (w przypadku opóźnienia w ich uregulowaniu) oprocentowane są w wysokości określo-

nej w obowiązujących przepisach podatkowych. 

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń na koniec 2006 i 2007 roku wyniosły odpowiednio 588 tys. zł i 1.181 tys. zł. 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na koniec 2006 i 2007 roku wyniosły odpowiednio 77 tys. zł i 26 tys. zł.  

Niżej zamieszczona tabela przedstawia szczegółową strukturę zobowiązań Spółki (w tys. zł.): 

Zobowiązania krótkoterminowe brutto - struktura walutowa (w tys. zł.): 

11. Kredyty i pożyczki 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Spółka nie udzieliła ani nie udzielono Spółce pożyczek. 

Spółka według stanu na 31 grudnia 2007 roku posiadała następujące kredyty: 

• Kredyt wielocelowy zaciągnięty w Fortis Bank Polska S.A. na kwotę 6.500 tys. zł. Umowa przewiduje możliwość wyko-

rzystania kwoty kredytu do wysokości 4.500 tys. zł. jako kredyt w rachunku bieżącym oraz do wysokości 2.000 tys. zł. na 

linię akredytyw lub gwarancji bankowych. Kredyt został udzielony do dnia 27 czerwca 2008 roku z możliwością przedłu-

żenia okresu udostępnienia. Oprocentowanie dla kwoty kredytu w rachunku bieżącym wynosi WIBOR 1M powiększony 

o 0,75 punktu procentowego marży, natomiast dla kwoty wykorzystanej w linii akredytyw i gwarancji oprocentowanie 

wynosi podwojony WIBOR 1M powiększony o 1,50 punktu procentowego. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw reje-

strowy na linii do produkcji rur polietylenowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do tejże linii, oraz prze-

właszczenie zapasów magazynowych o wartości nie niższej niż 4.000 tys. zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenio-

wej do tychże zapasów, cesja generalna należności z tytułu istniejących i przyszłych należności handlowych. 

• Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. na kwotę 4.000 tys. zł. Kredyt został udzielony do 

13 czerwca 2008 roku. Kredyt jest oprocentowany w wysokości stopy WIBOR 1M powiększonej o 0,80 punktu procento-

wego marży. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych na wartość 5.000 tys. zł. wraz z 

cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tychże zapasów oraz zestaw rejestrowy na linii do nakładania izolacji 

Wyszczególnienie
Stan na dzień 

31.12.2006 roku
Stan na dzień 

31.12.2007 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek nie powiązanych: 8 086 18 987
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 8 086 18 987

Zobowiązania wobec jednostek zależnych: 0 0
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 0 0

Zobowiązania od jednostek powiązanych: 11 174 8 630
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 11 174 8 630

Przedpłaty: 0 0
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 0 0

Pozostałe zobowiązania: 936 1 295
   - część długoterminowa 32 0

   - część krótkoterminowa 904 1 295

Rozliczenia międzyokresowe bierne: 0 0
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 0 0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 0 0
   - część długoterminowa 0 0

   - część krótkoterminowa 0 0

RAZEM 20 196 28 912

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

a) w walucie polskiej 23 233 30 102

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 013 4 670

    b1. jednostka/waluta EURO 772 1274

         po przeliczeniu na tys. zł 3 013 4 670

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 26 246 34 772
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zewnętrznej 3LPE wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 

W 2007 roku Spółka ostatecznie spłaciła zaciągnięty 20 października 2000 roku kredyt długoterminowy. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia stan kredytów na 31 grudnia 2007 roku (w tys. zł.): 

12. Pozostałe zobowiązania finansowe 

Kwota pozostałych krótkoterminowych zobowiązań finansowych wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz na 31 

grudnia 2006 roku wynosi odpowiednio 20 tys. zł. i 18 tys. zł. Kwota ta stanowi wartość zobowiązania terminowego Izostal S.A. 

z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego. Zobowiązanie zostało uregulowane w kolejnym roku obrotowym.  

13.  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

W Spółce według stanu na 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie 

występują. 

14. Rezerwy. 

Na początek roku obrotowego występowały rezerwy na łączną kwotę 1.058 tys. zł. Składały się na nie następujące pozycje: 

• rezerwa utworzona w 2004 roku w wysokości 238 tys. zł. na ewentualne odsetki z tytułu opóźnień w regulowaniu przez 

Spółkę zobowiązań objętych postępowaniem układowym. Rezerwa została w 2007 rozwiązana. 

• rezerwa na pokrycie ewentualnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wartości 98 tys. zł. Wartość ta zosta-

ła oszacowana na dzień 31 grudnia 2006 roku przez wyspecjalizowany podmiot. Cała kwota stanowi rezerwę długotermi-

nową. Rezerwa została w 2007 roku rozwiązana w wysokości 24 tys. zł.  

• rezerwa utworzona w 2006 roku w wysokości 124 tys. zł. na wynagrodzenia (wraz z narzutami) z tytułu przyznania przez 

Radę Nadzorczą premii Członkom Zarządu za IV kwartał 2006 roku. Rezerwa została wykorzystana w wysokości 119 

tys. zł., pozostała kwota rezerwy została rozwiązana. 

• rezerwa utworzona w 2006 roku w wysokości 598 tys. zł. na pokrycie ewentualnych kar z tytułu zwłoki w wykonaniu 

umowy. Kwota wynika z wystawionych przez kontrahenta Spółki not obciążeniowych za opóźnienie w wykonaniu kon-

traktu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Opolu, dnia 20 lutego 2007 roku  

nie uznał zasadności kar, co podtrzymał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 roku. Rezerwa 

ta została rozwiązana w 2007 roku. 

W 2007 roku wykorzystano rezerw (łącznie z utworzonymi i wykorzystanymi w tym okresie) na łączną kwotę 559 tys. zł. Nie 

wykorzystano natomiast części rezerwy na pokrycie odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 

Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe ustalone zostały zgodnie z MSR 19. Na koniec każdego roku obroto-

wego wielkość rezerw jest aktualizowana. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku kwota utworzonych rezerw wynosiła 74 tys. zł. Na kwotę tą składały się następują-

ce rezerwy: 

• rezerwa na pokrycie ewentualnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wartości 74 tys. zł. Wartość ta zosta-

ła oszacowana na dzień 31 grudnia 2007 roku przez wyspecjalizowany podmiot. Z kwoty tej 73 tys. zł. stanowi rezerwa 

długoterminowa, natomiast 1 tys. zł. stanowi rezerwę krótkoterminową. 

 

 

 

 

Razem w tym: krótkoterm. w tym: długoterm.

Kredyt w rachunku bieżącym Fortis Bank Polska S.A. 3 084 3 134 3 134 0

Kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej 0 0 0 0

Kredyt bankowy inwest. ING BSK S.A. 764 0 0 0

Kredyt w rachunku bankowym ING Bank Śląski S.A. 2 216 2 706 2 706 0

6 064 5 840 5 840 0

Stan na 30.12.2006 
roku

Stan na 31.12.2007 roku
Wyszczególnienie

Razem
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Niżej zamieszczona tabela przedstawia stan rezerw na początek oraz koniec 2007 roku obrotowego (w tys. zł.): 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia stan rezerw na początek oraz koniec 2006 roku obrotowego (w tys. zł.): 

15.  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne  

Zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem wynagradzania pracownikom przysługuje prawo do premii uznaniowych, 

odprawa emerytalna lub rentowa w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe. 

Szacunki rezerw z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dokonywane są przez aktuariusza.  

Wyniki tych szacunków  zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w następujących wielkościach: 

Rezerwa na dzień 31 grudnia 2007 roku oszacowana została na podstawie danych na 31 grudnia 2007 roku, natomiast na dzień 

31 grudnia 2006 roku  na podstawie danych na 31 grudnia 2006 roku. 

Dla oszacowania rezerwy na dzień 31 grudnia 2007 roku aktuariusz przyjął poniższe założenia: 

• stopa wzrostu wynagrodzeń – Spółka przewiduje, że wynagrodzenia wzrosną o 3% w roku 2008; 

• prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę i rentę - zostało oszacowane w oparciu o dane dotyczące poszczególnych 

Wyszczególnienie
Rezerwy na 

naprawy 
gwarancyjne

Rezerwy 
restrukturyzac

yjne

Rezerwy na 
świadczenia 

pracownicze i 
tym podobne

Pozostałe 
rezerwy

Razem

Wartość na początek okresu, w tym: 0 0 222 836 1 058
-krótkoterminowe na początek okresu 0 0 124 836 960

-długoterminowe na początek okresu 0 0 98 0 98

Zwiększenia 0 0 453 0 453

-utworzone w okresie i zwiększenie 

istniejących
0 0 453 0 453

-nabyte w ramach połączeń 

jedn.gospodarczych
0 0 0 0 0

Zmniejszenia 0 0 601 836 1 437

-wykorzystane w ciągu roku 0 0 559 0 559

-rozwiązane ale niewykorzystane 0 0 42 836 878

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z 

przeliczenia
0 0 0 0 0

Korekta stopy dyskontowej 0 0 0 0 0

Wartość na koniec okresu w tym: 0 0 74 0 74
-krótkoterminowe na koniec okresu 0 0 1 0 1

-długoterminowe na koniec okresu 0 0 73 0 73

Wyszczególnienie
Rezerwy na 

naprawy 
gwarancyjne

Rezerwy 
restrukturyzac

yjne

Rezerwy na 
świadczenia 

pracownicze i 
tym podobne

Pozostałe 
rezerwy

Razem

Wartość na początek okresu, w tym: 0 0 174 254 428
-krótkoterminowe na początek okresu 0 0 101 254 355

-długoterminowe na początek okresu 0 0 73 0 73

Zwiększenia 0 0 556 598 1 154

-utworzone w okresie i zwiększenie 

istniejących
0 0 556 598 1 154

-nabyte w ramach połączeń 

jedn.gospodarczych
0 0 0 0 0

Zmniejszenia 0 0 508 16 524

-wykorzystane w ciągu roku 0 0 505 16 521

-rozwiązane ale niewykorzystane 0 0 3 0 3

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z 

przeliczenia
0 0 0 0 0

Korekta stopy dyskontowej 0 0 0 0 0

Wartość na koniec okresu w tym: 0 0 222 836 1 058
-krótkoterminowe na koniec okresu 0 0 124 836 960

-długoterminowe na koniec okresu 0 0 98 0 98

Wyszczególnienie Stan na 
30.12.2006 roku

Stan na 
31.12.2007 roku

Odprawy emerytalne 48 8

Nagrody jubileuszowe 50 66

Razem 98 74
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pracowników takie jak : płeć, wiek, dane dotyczące wieku emerytalnego (wiek w którym pracownik spółki może przejść 

na emeryturę), oraz dane dotyczące ruchu załogi przedsiębiorstwa w ostatnich co najmniej trzech latach. Te ostatnie dane 

obejmują informacje o przyczynach odejść pracowników z przedsiębiorstwa w tym m.in. z przyczyn naturalnych takich 

jak zgon. 

• mobilność – względne miary mobilności oszacowano w oparciu o zaobserwowaną w ostatnich latach w Spółce mobilność 

załogi; 

• techniczna stopa procentowa – zgodnie z MSR 19 używana stopa dyskontowa przyszłych płatności powinna być ustalona 

w wielkości nominalnej (pkt 76 MSR 19). Zgodnie z pkt 78 MSR 19 „stopa stosowana do dyskontowania zobowiązań z 

tytułu świadczeń (…) powinna być ustalona na podstawie występujących na dzień bilansowy rynkowych stóp zwrotu z 

wysoko ocenionych obligacji przedsiębiorstwa. W krajach, w których brak jest rozwiniętego rynku takich obligacji, nale-

ży zastosować występujące na ten dzień bilansowy stopy zwrotu z obligacji skarbowych”. Data wykupu obligacji powin-

na być zbliżona do daty wypłaty świadczeń. Zobowiązania rozpatrywane w szacunku obejmują okres około 40 lat. Jed-

nakże na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rynek obligacji o długoletnim czasie życia jest dość płytki. 

Aktuariusz przyjął stopę zwrotu z wieloletnich obligacji Skarbu Państwa na poziomie 5,4% do dyskontowania przyszłych 

płatności na 31 grudnia 2007 roku.  

• wiek przejścia na emeryturę – 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiety (dla wszystkich osób założono, że w tym wieku 

nabędą prawo do emerytury).  

Przyjęta przez aktuariusza metoda wyceny jest następująca: 

• zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19, do wyznaczenia rezerwy użyto metody Prognozowa-

nych Uprawnień Jednostkowych. Rezerwa została wyznaczona w oparciu o przekazane informacje i jej prawidłowość jest 

uzależniona od ich prawidłowości, 

• dla wszystkich świadczeń przyjęto, że nabywanie uprawnień do świadczenia przebiega liniowo od momentu zatrudnienia 

do chwili uzyskania świadczenia, 

• obliczanie rezerwy na przyszłe zobowiązania dokonano na bazie osób zatrudnionych w Spółce według stanu na dzień 

bilansowy. Rezerwa nie uwzględnia osób, które zostaną przyjęte do pracy po dniu bilansowym ani zmian zasad wypłaca-

nia świadczeń, jakie mogą nastąpić w przyszłości. 

16.  Gwarancje 

Spółka a swoje wyroby i usługi udziela nieograniczonej gwarancji na czas określony w umowie (np. 24 lub 36 miesiące liczone 

od daty odbioru towaru poprzez klienta. Przy czym słowo nieograniczonej nie oznacza nieograniczonego czasu, lecz nieograni-

czony w zakresie dostawy i świadczeń IZOSTAL S.A.) lub prawie budowlanym (24 miesiące). Gwarancja obejmuje: 

• użycie prawidłowych i przeznaczonych do tego celu materiałów, 

• dostarczenie towarów o odpowiedniej jakości i parametrach, 

• zachowanie urzędowych przepisów, 

• wymianę partii towaru lub wykonanie na nowo usługi w przypadku udowodnienia winy – błędów wykonawczych. 

W ostatnich latach Spółka z uwagi na wysoką jakość oferowanych wyrobów nie odnotowała napraw gwarancyjnych swoich wy-

robów, toteż nie tworzono rezerw na nie. 
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17. Pozycje pozabilansowe, w tym: zobowiązania warunkowe 

Niżej zamieszczona tabela prezentuje zobowiązania warunkowe Spółki (w tys. zł.): 

Spółka Izostal S.A. udzieliła w 1999 roku poręczenia zaciągniętej przez Hutę Ferrum S.A. (obecnie - Ferrum S.A.) pożyczki na 

kwotę 2.500.000,00 zł. Beneficjentem poręczenia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako 

zabezpieczenie udzielonego poręczenia ustalono przejęcie długu wobec Ferrum S.A. z tytułu zakupionych przez Izostal S.A. rur 

stalowych. Zgodnie z utrzymaną informacją od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 05 

marca 2008 roku, zadłużenie z tytułu poręczonej przez Izostal S.A. pożyczki wynosi 343 tys. zł., a termin całkowitej spłaty po-

życzki upływa 30 czerwca 2008 roku. 

Główną pozycję zabezpieczeń na majątku Spółki stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. 

18. Umowy leasingu operacyjnego 

W dniu 1 marca 1996 roku Emitent zawarł umowę dzierżawy hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 5.400 m², pomieszczeń 

maszynowni o powierzchni 429 m² oraz pomieszczeń zaplecza socjalnego o powierzchni 251 m².  Umowa została zawarta na 

okres do dnia 31 grudnia 2023 roku. Czynsz jest płatny miesięcznie do 7 dnia każdego miesiąca. 

W dniu 11 kwietnia 2005 roku Emitent zawarł umowę dzierżawy hali o łącznej powierzchni 2.500 m² oraz niektórych maszyn i 

urządzeń.  Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Czynsz jest płatny miesięcznie do 14 dnia każdego miesiąca. 

W dniu 1 grudnia 2005 roku Emitent zawarł umowę dzierżawy elektrycznych urządzeń przesyłowo-rozdzielczych. Umowa zo-

stała zawarta na czas nieokreślony. Czynsz jest płatny miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. 

19. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

Według stanu na 31 grudnia 2007 roku Izostal S.A. jest stroną 3 umów leasingu finansowego (Spółka jako korzystający). Są to 

następujące umowy: 

• umowa z dnia 30 maja 2005 roku na leasing samochodu. Płatność ostatniej raty leasingowej przypada na lipiec 2008 ro-

ku. Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu umowy za cenę wykupu. Wartość netto raty miesięcznej 

wynosi 1,7 tys. zł 

• umowa z dnia 23 maja 2005 roku na leasing samochodu. Płatność ostatniej raty leasingowej przypada na kwiecień 2008 

roku. Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu umowy za cenę wykupu. Wartość netto raty miesięcznej 

wynosi 1,8 tys. zł. 

• umowa z dnia 23 maja 2005 roku na leasing samochodu. Płatność ostatniej raty leasingowej przypada na kwiecień 2008 

roku. Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu umowy za cenę wykupu. Wartość netto raty miesięcznej 

wynosi 1,8 tys. zł. 

 

 

 

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2006 roku

Stan na dzień 
31.12.2007 roku

 1. Zobowiązania warunkowe 2 500 2 500
 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu ) 0 0

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

  - cesje wierzytelności z umów handlowych na zabezpieczenie kredytów 0 0

 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu ) 2 500 2 500

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 500 2 500

 - wekslowe 0 0

 - cesje wierzytelności z umów handlowych na zabezpieczenie kredytów 0 0

 2. Inne 13 180 10 637
 - nie uznane roszczenia skierowane przez kontrahenta na drogę postępowania sądowego 0 0

 - zabezpieczenie na majątku (hipoteki, zastawy, przewłaszczenia na zabezpieczenie) 13 180 10 637

 Pozycje pozabilansowe razem 15 680 13 137
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Zawarte umowy nie przewidują zabezpieczenia. Finansujący ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy Leasingo-

wej w przypadku opóźnienia Korzystającego z zapłatą zakładowi ubezpieczeń należności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu 

leasingu albo opóźnienia  z zawarciem umowy ubezpieczenia, opóźnienia z zapłatą przynajmniej jednej opłaty leasingowej, jeże-

li pomimo pisemnego wyznaczenia przez Finansującego dodatkowego terminu do zapłaty zaległości, Korzystający nie dokonana 

spłaty całego zadłużenia wraz z należnymi opłatami windykacyjnymi oraz odsetkami karnymi w wysokości podwójnych odsetek 

ustawowych. W takim przypadku Korzystający ma obowiązek zwrócić Finansującemu niezwłocznie przedmiot leasingu. Korzy-

stającemu nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy leasingu. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia przyszłe minimalne opłaty leasingowe oraz ich wartość bieżącą według stanu                

na 31 grudnia 2007 roku (w tys. zł.):  

20. Obligacje zamienne na akcje 

Spółka w 2007 roku nie dokonała emisji obligacji zamiennych na akcje. 

21. Kapitał podstawowy. 

Kapitał akcyjny Spółki na 31 grudnia 2006 roku wynosił 22.488 tys. zł. i składał się z 224.880 sztuk akcji zwykłych na okazicie-

la o wartości nominalnej 100,00 zł za akcję i składał się z następujących emisji: 

Dnia 25 lipca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższe-

nia kapitału zakładowego poprzez emisję 70.000 sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 100,00 zł. zwykłych na okaziciela z 

wyłączeniem prawa poboru. Akcje te zostały na podstawie przytoczonej uchwały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej 

spółce Stalprofil S.A. Cena emisyjna została ustalona na wysokości ich wartości nominalnej (100,00 zł za akcję). Akcje zostały 

objęte za wkłady pieniężne.  

Dnia 05 października 2007 roku Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1 w sprawie po-

działu akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wyso-

kości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:50 (split). Na mocy niniejszej uchwały dokonano podziału wszystkich dotych-

czas wyemitowanych akcji Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł. każda w stosunku 1:50. W wyniku podziału w miejsce każ-

dej dotychczasowej akcji Spółki o wartości 100,00 zł. powstało 50 nowych akcji o wartości 2,00 zł. każda. Podział ten nie wpły-

wa na wysokość kapitału zakładowego Spółki a jedynie na ilość wyemitowanych akcji i ich wartość nominalną.  

Dnia 19 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1/2007 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczaso-

wych akcjonariuszy, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu a rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J 

Wartość bieżąca 
minimalnych opłat

Minimalne opłaty
Wartość bieżąca 

minimalnych opłat
Minimalne opłaty

w okresie do 1 roku 69 74 31 32

w okresie od 1 roku do 5 lat 31 32 0 0

w okresie powyżej 5 lat 0 0

Razem 100 106 31 32

Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2006 roku Stan na dzień 31.12.2007 roku

Rodzaj akcji Rodzaj 
uprzywilejow. 

akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba 
akcji

Wartość 
nominalna jednej 

akcji (w zł.)

Wartość serii / emisji wg 
wartości nominalnej (w 

tys. zł.)

Sposób pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

Seria A Na okaziciela brak brak 1 000                  100,00 zł 100 wkłady pieniężne 1993-08-03 -

Seria B Na okaziciela brak brak 23 000                  100,00 zł 2 300

21 850 - wkłady 

pieniężne, 1 150 – 

wkłady 

niepieniężne 1994-02-28 1993-11-30

Seria C Na okaziciela brak brak 3 000                  100,00 zł 300 wkłady pieniężne 1995-03-07 -

Seria D Na okaziciela brak brak 4 500                  100,00 zł 450 wkłady pieniężne 1999-09-19 -

Seria E Na okaziciela brak brak 20 500                  100,00 zł 2 050 wkłady pieniężne 2003-03-24 2003-03-24

Seria F Na okaziciela brak brak 39 000                  100,00 zł 3 900

zamiana obligacji 

na akcje 2004-02-19 -

Seria G Na okaziciela brak brak 68 250                  100,00 zł 6 825

zamiana obligacji 

na akcje 2005-03-21 2005-01-01

Seria H Na okaziciela brak brak 65 630                  100,00 zł 6 563

zamiana obligacji 

na akcje 2005-03-21 2005-01-01

224 880
22 488

Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy, razem
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oraz zmiany Statutu. Na mocy niniejszej uchwały podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 29.488 tys. zł. do kwoty nie większej 

niż 44.488 tys. zł., to jest o kwotę nie większą niż 15.000 tys. zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną 

emisję obejmującą nie więcej niż 7.500.000 nowych akcji serii J o wartości 2 zł każda. 

Do dnia 31 grudnia 2007 roku akcje serii J nie zostały wyemitowane.  

Kapitał akcyjny Spółki (zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym) na 31 grudnia 2007 roku wynosi 29.488 tys. zł. i 

składa się z 14.744.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł za akcję i składał się z następujących 

emisji: 

Strukturę akcjonariatu Spółki według stanu na 31 grudnia 2007 roku (zgodnie z posiadaną przez Zarząd, a wynikającą z zapisów 

w księdze akcyjnej wiedzą) przedstawia niżej zamieszczona tabela oraz wykres. 

 

 

 

 

22. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

W 2007 roku nie dokonano sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

23. Kapitał rezerwowy i zapasowy 

W 2007 roku nie odnotowano zmian w kapitałach zapasowym i rezerwowym Spółki. 

24. Akcje własne 

Spółka nie posiadała w 2007 roku akcji własnych. 

25. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 

Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zysk netto wyniósł 4.900 tys. zł. 

Proponuje się przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat poprzednich.  

Jan Lemmens
1,87%

Janusz Tokarzewski
0,17%

Edward Bargieła
0,17%

Józef Hołownia
0,17%

STALPROFIL S.A.
93,01%

PGNiG S.A.
4,61%

  Akcjonariusze Ilość posiadanych 
akcji

Udział w kapitałe 
w %

STALPROFIL S.A. Dąbrowa Górnicza 13 714 000 93,01%

PGNiG S.A. Warszawa 680 000 4,61%

Jan Lemmens 275 000 1,87%

Janusz Tokarzewski 25 000 0,17%

Józef Hołownia 25 000 0,17%

Edward Bargieła 25 000 0,17%

Razem 14 744 000 100,00%

Rodzaj akcji Rodzaj 
uprzywilejow. 

akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba 
akcji

Wartość 
nominalna jednej 

akcji (w zł.)

Wartość serii / emisji wg 
wartości nominalnej (w 

tys. zł.)

Sposób pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

Seria A Na okaziciela brak brak 50 000                      2,00 zł 100 wkłady pieniężne 1993-08-03 -

Seria B Na okaziciela brak brak 1 150 000                      2,00 zł 2 300

21 850 - wkłady 

pieniężne, 1 150 – 

wkłady 

niepieniężne 1994-02-28 1993-11-30

Seria C Na okaziciela brak brak 150 000                      2,00 zł 300 wkłady pieniężne 1995-03-07 -

Seria D Na okaziciela brak brak 225 000                      2,00 zł 450 wkłady pieniężne 1999-09-19 -

Seria E Na okaziciela brak brak 1 025 000                      2,00 zł 2 050 wkłady pieniężne 2003-03-24 2003-03-24

Seria F Na okaziciela brak brak 1 950 000                      2,00 zł 3 900

zamiana obligacji 

na akcje 2004-02-19 -

Seria G Na okaziciela brak brak 3 412 500                      2,00 zł 6 825

zamiana obligacji 

na akcje 2005-03-21 2005-01-01

Seria H Na okaziciela brak brak 3 281 500                      2,00 zł 6 563

zamiana obligacji 

na akcje 2005-03-21 2005-01-01

Seria I Na okaziciela brak brak 3 500 000                      2,00 zł 7 000 wkłady pieniężne 2007-08-22 2008-01-01

14 744 000
29 488

Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy, razem
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26. Dywidendy 

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym w okresie, w któ-

rym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku nie występowały przedłożone do zatwierdzenia na Walnym Zgroma-

dzeniu Akcjonariuszy dywidendy z akcji zwykłych nie ujęte jako zobowiązania.  

W latach 2006 – 2007 Spółka nie wypłacała dywidendy.  

27.  Niepewność kontynuacji działalności 

Spółce nie są znane przesłanki wskazujące na niepewność kontynuowania działalności. 

28.  Połączenie jednostek gospodarczych 

W latach 2006 - 2007 nie miała miejsca sytuacja połączenia Spółek.  
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29. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia przychody ze sprzedaży Izostal S.A. w podziale na podstawowe asortymenty (w tys. zł.): 

W 2007 roku udział przychodów z eksportu w ogóle przychodów Spółki wyniósł 14,85%.  

Głównymi odbiorcami usług i towarów eksportowanych w 2007 roku były firmy z krajów należących do Unii Europejskiej. Naj-

większa wartość sprzedaży została zrealizowana na Węgry (73,06% eksportu), oraz do Niemiec (11,71% eksportu). 

W 2007 roku rentowność sprzedaży na eksport wyniosła 2,1% 

Ceny produktów i usług stanowią tajemnicę handlową i są indywidualnie ustalane z kontrahentami (za wyjątkiem zamówień o 

niewielkiej wartości).  

Izostal S.A. bazuje współpracy z długoletnimi partnerami. Przy każdym przedsięwzięciu, którego wartość przekracza 500 tys. zł. 

sporządzana jest odrębna umowa, natomiast do wartości 500 tys. zł. stosuje się zamówienie klienta i emitowane przez Spółkę 

potwierdzenia jego przyjęcia. 

30. Dane dotyczące kosztów rodzajowych oraz kosztów zatrudnienia 

Podstawowe dane dotyczące kosztów rodzajowych oraz ich porównania do kosztów w układzie kalkulacyjnym przedstawionym 

w rachunku zysków i strat przedstawia niżej zamieszczona tabela (w tys. zł.): 

Na wymienioną w wyżej przedstawionej tabeli kwotę kosztów świadczeń pracowni. składają się następujące pozycje (w tys. zł.): 

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o pracę z poszczególnymi pracow-

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 

do 31.12.2006
Za okres od 01.01 

do 31.12.2007
Koszty wynagrodzeń 4 157 5 134

Koszty ubezpieczeń społeczych 705 804

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69 78

Pozostałe 88 107

RAZEM 5 019 6 123

Wyszczególnienie

Kwota Struktura Kwota Struktura

Rury izolowane 53 470 66,8% 61 350 62,3%

   w tym: sprzedaż na eksport 13 480 8 834

Usługi izolacji 1 826 2,3% 938 1,0%

   w tym: sprzedaż na eksport 374 253

Rury polietylenowe 12 104 15,1% 13 342 13,6%

   w tym: sprzedaż na eksport 481 698

Towary, materiały 12 470 15,6% 22 534 22,9%

   w tym: sprzedaż na eksport 3 581 4 782

Pozostała sprzedaż 227 0,3% 247 0,3%

   w tym: sprzedaż na eksport 65 51

Razem 80 097 100,0% 98 411 100,0%
   w tym: sprzedaż na eksport 17 981 14 618

Za okres                                                                   
od 01.01 do 31.12.2006

Za okres                                                       
od 01.01 do 31.12.2007

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 

do 31.12.2006
Za okres od 01.01 

do 31.12.2007
Amortyzacja środków trwałych 1 212 1 199

Amortyzacja wartości niematerialnych 35 44

Koszty świadczeń pracowniczych 5 019 6 123

Zużycie surowców, materiałów pomocniczych i energii 54 324 60 579

Koszty usług obcych 3 235 3 482

Koszty podatków i opłat 218 266

Pozostałe koszty 438 394

Koszty marketingu 281 215

Zmiana stanu produktów -1 691 -355

Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jedn. -7 -4

RAZEM 63 064 71 943
Koszty sprzedanych produktów , towarów i materiałów 67 084 84 803

Koszty sprzedaży 1 938 1 775

Koszty ogólnego zarządu 5 684 6 824

RAZEM 74 706 93 402
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nikami. Koszty ubezpieczeń społecznych obejmują świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego 

oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy. 

Spółka zobowiązana jest do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Odpisy na powyższy fundusz 

obciążają koszty działalności Spółki i powodują konieczność zablokowania środków funduszu na wydzielonym rachunku banko-

wym. W sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowiązania funduszu wykazywane są w wartości netto.  

Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zostały szczegółowo opisane w nocie dotyczącej tych rezerw. 

31. Podstawowe dane dotyczące zatrudnienia 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawo-

dowe. 

32. Koszty i przychody finansowe 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia główne pozycje kosztów i przychodów finansowych (w tys. zł.): 

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu odsetek, odwrócenie odpisów aktualizujących należności z 

tytułu odsetek oraz rozwiązane rezerwy finansowe.  

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania, odsetki płatne z 

tytułu umów leasingu finansowego, odpis aktualizujący na należności z tytułu odsetek oraz straty z tytułu różnic kursowych. 

Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego obejmują odsetki wynikające z umowy. 

Wyszczególnienie
Stan na dzień 

31.12.2006 roku
Stan na dzień 

31.12.2007 roku

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 55 53

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 39 47

   w tym Członkowie Zarządu 2 3

Uczniowie 0 0

Zatrudnienie ogółem 94 100

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007

Koszty finansowe
Koszty odsetek, w tym dotyczące: 269 331

- kredytów bankowych 241 315

- opóżnień w realizowaniu płatności zobowiązań 17 11

- zobowiązań budżetowych 0 0

- odsetki z tytułu umów leasingowych 11 5

Koszt emisji obligacji 0 0

Straty z tytułu różnic kursowych 119 0

Rezerwy na koszty finansowe 0 0

Odpisy aktualizacyjne należności (odsetkowych) 139 149

Prowizje bankowe 56 29

Pozostałe 10 53

RAZEM 593 562

Przychody finansowe
Przychody z tytułu odsetek 150 222

 - bankowe 1 0

 - handlowe 149 222

Umorzenie odsetek bankowych 0 0

Różnice kursowe 0 35

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Anulacja odsetek otrzymanych 1 0

Rozwiązanie rezerw na koszty finansowe 0 238

Pozostałe 23 14

RAZEM 174 509

Wynik na działalności finansowej -419 -53
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Różnice kursowa ujmowane są w przychodach lub kosztach finansowych saldem zysków i strat z tytułu różnic kursowych w 

danym raku obrotowym. 

33.  Dotacje państwowe 

Spółka zawarła umowę o dotacje Nr DIW-I-WKP_1/2.2.2/2006/1072/3605 z dnia 21 sierpnia 2006 roku o wykonanie projektu o 

nazwie „udział jako wystawca w MT TUBE Duesseldorf, Niemcy, 24-28 kwietnia 2006 roku”.  

Umowa zawarta pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Izostal S.A.  

W ramach umowy Spółka otrzymała dofinansowanie w I półroczu 2007 roku na kwotę 13 tys. zł. 

W roku 2007 nastąpiło zakończenie i końcowe rozliczenie projektu. 

34. Pozostałe koszty i przychody operacyjne 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia główne pozycje pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych (w tys. zł.): 

Do pozostałych kosztów Spółka zalicza koszty i straty nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną. Kategoria 

ta obejmuje głównie utworzone rezerwy na koszty działalności operacyjnej, rezerwy na ryzyko przegranych spraw sądowych, 

odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych oraz koszty z tytułu zapłaconych odszkodowań. 

Do pozostałych przychodów Spółka zalicza przychody i zyski nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną. 

Do tej kategorii zaliczane są przede wszystkim przychody z tytułu odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

należności, otrzymane dotacje rządowe, odszkodowania i kary umowne oraz  rozwiązane rezerwy. 

Odpisy aktualizujące utworzono w momencie powstania ryzyka nieotrzymania należności od kontrahenta. Odwrócenie odpisów 

aktualizujących z tytułu utraty wartości należności nastąpiło w momencie zapłaty należności przez kontrahenta lub w wyniku 

egzekucji należności na drodze komorniczej.  

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007

Pozostałe koszty operacyjne
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności 0 14

Rezerwa na przyszłe koszty z działalności operacyjnej 746 0

Odszkodowania, kary, grzywny 0 1

Strata na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych 98 1

Koszty postępowań sądowych 2 39

Przekazane darowizny 10 17

Niezawinione niedobory i szkody w składnikach majątku 6 11

Pozostałe 10 6

RAZEM 872 89

Pozostałe przychody operacyjne
Dotacje państwowe 0 0

Zysk na sprzedaży aktywów trwałych 0 0

Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności 118 281

Kary umowne 0 0

Rozwiązanie rezerw 70 747

Odpisanie przedawnionych zobowiązań 65 23

Pozostałe 8 62

RAZEM 261 1 113

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -611 1 024
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35. Podatek dochodowy 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia główne składniki obciążenia/uznania podatkowego w rach. zysków i strat (w tys. zł.): 

  Bieżący podatek dochodowy 
Bieżące obciążenie podatkowe obliczane jest na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie tych przepi-

sów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów nie podlega-

jących opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które 

nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w  oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 

danym roku obrotowym. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodo-

wym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (w tys. zł.): 

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007

Bieżący podatek dochodowy 0 363

- bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 0 363

- korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat 

ubiegłych
0 0

Odroczony podatek dochodowy 408 717

- obciążenie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotyczące 

powstawiania i odwracania się różnic przejściowych
408 717

- obciążenie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotyczące 

zmian stawek podatkowych
0 0

Obciążenie/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków 
i strat, w tym:

408 1 080

- przypisane działalności kontynuowanej 408 1 080

- przypisane działalności zaniechanej 0 0

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności 

kontynuowanej
4 361 5 980

Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 0 0

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 4 361 5 980

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 1 540 669

- rezerwy na przyszłe koszty 746 0

- odpisy aktualizacyjne należności 139 164

- różnice kursowe z wyceny 157 0

- PFRON 66 74

- odsetki 17 27

- ZUS niewypłacony 84 66

- kary umowne 0 0

-niewypłacone wynagrodzenia 72 0

- pozostałe 259 338

Doliczenia do kosztów 416 1 949
- zapłacone odsetki z lat ubiegłych 85 65

- raty kapitałowe leasingowe 70 60

- doliczenie różnic kursowych (zmiana ustawy o CIT) 0 158

- wypłacone w okresie wynagrodzenia z roku poprzedniego 134 72

- wypłacone w okresie składki ZUS z roku poprzedniego 77 84

- koszt sprzedanych aktywów finansowych 1 406

- pozostałe 50 104

Przychody nie podlegające opodatkowaniu 399 1 471
- różnice kursowe z wyceny 61 0

- umorzenie odsetek bankowych 0 0

- rozwiązanie rezerw 71 985

- odsetki niezapłacone 139 204

- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (poprzednio NKUP) 0 282

- pozostałe 128 0

Doliczenia do przychodów 0 0
- różnice kursowe (zmiana ustawy o CIT) 0 0

Wynik po odliczeniach 5 086 3 229
Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych 5 086 1 320

Wynik po odliczneniach 0 1 909
Stawka podatkowa (w %) 19,00% 19,00%

Obciążenie/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków 
i strat

0 363
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Różnice kursowe 0 0 0 0

Wycena środków trwałych 916 174 965 10

Wartość środków trwałych w leasingu 162 30 115 -9

Odsetki nie objęte aktualizacją 0 0 55 10

Rezerwa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 078 204 1 135 11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Odpis aktualizacyjny naleznosci 290 55 18 -52

Utrata wartości aktywów finansowych 1 406 267 0 -267

Różnice kursowe 158 30 0 -30

Zarachowane odsetki 78 15 41 -7

Rezerwy na świadczenia pracownicze 98 19 74 -5

Rezerwa na odsetki 238 45 0 -45

Wartość zobowiązań z tytułu leasingu 101 19 31 -13

Niewypłacone wynagrodzenia 228 43 26 -38

Niezafakturowane koszty 33 6 15 -3

Niezapłacony ZUS 84 16 66 -3

Pozostałe 5 1 47 8

Strata podatkowa możliwa do odliczenia 1 320 -720 0 -251

Aktywa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 039 -204 318 -706

Obciążenie/uznanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 408 717

Bilans na dzień 
31.12.2006

Rachunek zysków i 
strat za okres od 

01.01 do 31.12.2006

Bilans na dzień 
31.12.2007

Rachunek zysków i 
strat za okres od 

01.01 do 31.12.2007
Wyszczególnienie

kraj eksport wyłączenia
przychody i 

koszty/aktywa i 
pasywa  wspólne

razem 

Przychody

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 83 793 14 618 0 0 98 411 0 98 411

Sprzedaż między segmentami 0 0 0 0 0 0 0

Przychody segmentu ogółem 83 793 14 618 0 0 98 411 0 98 411
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 71 690 13 113 0 0 84 803 0 84 803

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 12 104 1 505 0 0 13 608 0 13 608
Koszty sprzedaży 1 554 221 0 0 1 775 0 1 775

Koszty ogólnego zarządu 5 847 977 0 0 6 824 0 6 824

Wynik na działalności 4 702 307 0 0 5 009 0 5 009
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 0 0 0 1 024 1 024 0 1 024

Wynik na działalności finansowej 0 0 0 -53 -53 0 -53

Zysk/strata brutto 0 0 0 0 5 980 0 5 980
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) 0 0 0 1 080 1 080 0 1 080

Zysk netto za rok obrotowy 0 0 0 0 4 900 0 4 900

Aktywa i pasywa
Aktywa segmentu 30 929 4 595 0 0 35 525 0 35 525

Aktywa nieprzypisane 0 0 0 27 962 27 962 0 27 962

Aktywa ogółem 30 929 4 595 0 27 962 63 487 0 63 487

Pasywa segmentu 0 0 0 0 0 0 0

Pasywa nieprzypisane 0 0 0 63 487 63 487 0 63 487

Pasywa ogółem 0 0 0 63 487 63 487 0 63 487

Działalność                                                                                                                                       
ogółem

Wyszczególnienie

Za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

Działalność kontynuowana
Działalność 
zaniechana

Odroczony podatek dochodowy 

Niżej zamieszczona tabela przedst. odroczony podatek dochodowy wykazany w bilansie i rachunku zysków i strat (w tys. zł.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Umowy o budowę 

Spółka w latach 2007 i 2006 nie realizowała umów o budowę. 

37. Segmenty działalności 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i pasywów poszczegól-

nych segmentów geograficznych za 2007 rok (w tys. zł.): 
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Niżej zamieszczona tabela przedstawia dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i pasywów poszczegól-

nych segmentów geograficznych za 2006 rok (w tys. zł.): 

38. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Jednostką sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest: 

Stalprofil S.A. 

41-308 Dąbrowa Górnicza 

ul. Roździeńskiego 11a 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka Izostal S.A. nie udzieliła pożyczek ani innych świadczeń o 

podobnym charakterze zarówno Członkom Zarządu jak i Członkom Rady Nadzorczej. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia dane dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu (w tys. zł.): 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia dane dotyczące wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej (w tys. zł.): 

kraj eksport wyłączenia
przychody i 

koszty/aktywa i 
pasywa  wspólne

razem 

Przychody

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 62 116 17 981 0 0 80 097 0 80 097

Sprzedaż między segmentami 0 0 0 0 0 0 0

Przychody segmentu ogółem 62 116 17 981 0 0 80 097 0 80 097
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 51 925 15 159 0 0 67 084 0 67 084

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 10 191 2 822 0 0 13 013 0 13 013
Koszty sprzedaży 1 558 380 0 0 1 938 0 1 938

Koszty ogólnego zarządu 4 412 1 272 0 0 5 684 0 5 684

Wynik na działalności 4 221 1 170 0 0 5 391 0 5 391
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 0 0 0 -611 -611 0 -611

Wynik na działalności finansowej 0 0 0 -419 -419 0 -419

Zysk/strata brutto 0 0 0 0 4 361 0 4 361
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) 0 0 0 408 408 0 408

Zysk netto za rok obrotowy 0 0 0 0 3 953 0 3 953

Aktywa i pasywa
Aktywa segmentu 15 065 3 399 0 0 18 464 0 18 464

Aktywa nieprzypisane 0 0 0 25 602 25 602 0 25 602

Aktywa ogółem 15 065 3 399 0 25 602 44 066 0 44 066

Pasywa segmentu 0 0 0 0 0 0 0

Pasywa nieprzypisane 0 0 0 44 066 44 066 0 44 066

Pasywa ogółem 0 0 0 44 066 44 066 0 44 066

Wyszczególnienie

Za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Działalność kontynuowana
Działalność 
zaniechana

Działalność                                                                                                                                       
ogółem

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007
Wypłacone w 2007 roku krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

za okres obrotowy 2007
663 1 257

Wypłacone w 2007 roku krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

z lat ubiegłych
58 102

Zawiązane na koniec okresu rezerwy na wynagrodzenia 102 0

Niewypłacone wynagrodzenia 0 0

Pozostałe świadczenia długoterminowe 0 0

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 0 223

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych 0 0

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 do 

31.12.2007
Wypłacone w 2007 roku krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

za okres obrotowy 2007
166 169

Wypłacone w 2007 roku krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

z lat ubiegłych
0 0

Zawiązane na koniec okresu rezerwy na wynagrodzenia 0 0

Niewypłacone wynagrodzenia 0 0

Pozostałe świadczenia długoterminowe 0 0

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 0 0

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych 0 0
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Poniżej zamieszczone tabele przedstawiają podstawowe wielkości transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi                 

(w wartościach netto) (w tys. zł.): 

Kwoty rozrachunków z podmiotami powiązanymi (w wartościach brutto) (w tys. zł.): 

Transakcje z jednostką dominującą 

Przedstawione w tabelach transakcje z jednostką dominującą dotyczą spółki Stalprofil S.A. 

Spółka dokonywała zakupów od jednostki dominującej w głównej mierze rur stalowych, oraz wyrobów hutniczych. 

Zobowiązania Spółki z tytułu zakupu od jednostki dominującej wyrobów hutniczych zabezpieczone są wystawionym wekslem 

‘in blanco’ wraz z deklaracją wekslową. Sprzedaż na rzecz Stalprofil S.A. dotyczyła rur izolowanych. 

W 2007 roku Izostal S.A. dokonywał transakcji z jednostką dominującą o charakterze wynikającym z bieżącej działalności, na 

warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. 

Pozostałe podmioty powiązane 

Przedstawione dane w pozycji „Pozostałe podmioty powiązane” dotyczą transakcji dokonanych między Spółką a podmiotem 

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, który to razem ze Spółką wchodzi w skład grupy kapitałowej Stalprofil S.A. 

Spółka sprzedawała na rzecz ZRUG Zabrze Sp. z o.o. w głównej mierze rury izolowane oraz rury polietylenowe. Zakupy od 

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. dotyczyły rura stalowych i rur izolowanych.  

W 2007 roku Izostal S.A. dokonywał transakcji z pozostałymi podmiotami powiązanymi o charakterze wynikającym z bieżącej 

działalności, na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. 

39. Zysk przypadający na jedną akcję 

Informacje niezbędne do wyliczenia zysku na jedną akcję i zysku rozwodnionego przedstawiają niżej zamieszczone tabele. 

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 

do 31.12.2007
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej              3 952 869,29          4 899 521,12 

Zysk/strata na działalności zaniechanej                               -                             -   

Zysk/strata netto              3 952 869,29          4 899 521,12 

Zysk/strata netto zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję              3 952 869,29          4 899 521,12 

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 

do 31.12.2007
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego 

zysku/straty na jedną akcję
                     224 880             12 500 164 

Wpływ rozwodnienia                 11 000 000               7 500 000 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego 

zysku/straty na jedną akcję
                22 244 000             20 000 164 

Wyszczególnienie
Za okres od 01.01 do 

31.12.2006
Za okres od 01.01 

do 31.12.2007
Obliczenie podstawowego zysku/straty netto na jedną akcję                          17,58                        0,39 

Obliczenie rozwodnionego zysku/straty netto na jedną akcję                            0,18                        0,24 

Za rok 
obrotowy 2006

Za rok 
obrotowy 2007

Za rok 
obrotowy 2006

Za rok 
obrotowy 2007

Za rok 
obrotowy 2006

Za rok 
obrotowy 2007

31.12.2006 31.12.2007

Jednostka dominująca 2 501 1 752 20 286 15 532 418 0 4 234 1 080

Podmioty wywierające znaczący wpływ 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki zależne 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki stowarzyszone 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe podmioty powiązane 1 631 4 346 0 1 123 0 0 1 111

Sprzedaż na rzecz podmiotów 
powiązanych

Podmiot powiązany

Zakupy od podmiotów 
powiązanych

Przelew wierzytelności
Wartość zapasów według 

stanu na dzień

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007

Jednostka dominująca 0 2 138 11 174 7 938

Podmioty wywierające znaczący wpływ 0 0 0 0

Jednostki zależne 0 0 0 0

Jednostki stowarzyszone 0 0 0 0

Pozostałe podmioty powiązane 1 786 778 0 692

Podmiot powiązany

Należności od podmiotów 
powiązanych na dzień

Zobowiązania wobec 
podmiotów powiązanych na 
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Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za rok obrotowy przypadającego na zwykłych 

akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku obrotowego. 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję obliczono poprzez podzielenie zysku netto za rok obrotowy przypadającego na 

zwykłych akcjonariuszy Spółki przez sumę średniej ważonej liczby wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu 

roku obrotowego, zarejestrowanych po dniu bilansowym akcji Emitenta oraz maksymalnej liczby oferowanych akcji w ofercie 

publicznej. 

Dla potrzeb wyliczenia podstawowego zysku na jedną akcję, wyliczono średnią ważoną ilość akcji zwykłych w poszczególnych 

okresach sprawozdawczych, biorąc pod uwagę zmiany w ilości akcji zwykłych, w poszczególnych latach.  

40. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia dane dotyczące posiadanych przez Spółkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (w 

tys. zł.): 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia dane dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazanych w rachunku prze-

pływów pieniężnych (w tys. zł.): 

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdanie przepływy pieniężne nie wykazują transakcji niepieniężnych wyłączonych z dzia-

łalności inwestycyjnej i finansowej. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie występują środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. 

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. 

Emitent posiada kredyty w rachunku bieżącym. Limit kredytowy w Fortis Bank Polska S.A. na kwotę 4.500 tys. zł. 

(niewykorzystana kwota kredytu wynosiła 1.366 tys. zł.) oraz kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w ING Banku Śląskim 

S.A. na kwotę 4.000 tys. zł. (niewykorzystana kwota kredytu wynosiła 1.294 tys. zł.).  

Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest równa ich wartości bilansowej.  

41.  Polityka zarządzania ryzykiem 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka należą kredyty bankowe, środki pieniężne oraz leasing fi-

nansowy. Głównym celem korzystania z tych instrumentów jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na działal-

ność jednostki. Spółka posiada także inne instrumenty finansowe, do których należą należności i zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług, które jednak powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności. Główne ryzyka wynikające z instrumentów finan-

sowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe oraz kredytowe. 

Ryzyka finansowe związane z instrumentami finansowymi:  

• w związku z prowadzoną działalnością eksportową  Spółka narażona jest głównie na ryzyko walutowe (kursowe). Pozy-

skiwane przez Spółkę środki w walucie obcej pochodzące ze sprzedaży eksportowej równoważą potrzeby związane z 

wydatkowaniem kwot walut obcych. W związku z tym Zarząd Spółki nie widzi potrzeby stosowania instrumentów zabez-

pieczających. 

• innego rodzaju ryzyka finansowe tj. kredytowe i  przepływu środków pieniężnych - na które może być narażona Spółka z 

uwagi na rodzaj prowadzonej działalności - ograniczane są poprzez przyjętą politykę współpracy z kontrahentami krajo-

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2006 Stan na 31.12.2007

Środki pieniężne w banku i w kasie 45 42

Lokaty krótkoterminowe 0 0

Inne 0 0

Razem, w tym: 45 42

- środki pieniężne w banku i w kasie przypisane działalności zaniechanej 0 0

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2006 Stan na 31.12.2007

Środki pieniężne w banku i w kasie 45 42

Lokaty krótkoterminowe 0 0

Kredyty w rachunkach bieżących -5 301 -5 840

Razem -5 256 -5 798
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wymi i zagranicznymi. Generalnie należności objęte są ubezpieczeniem Coface Poland. Przy współpracy z nowymi kon-

trahentami, zapisy kontraktowe przewidują płatności zaliczek lub płatności przy odbiorze oraz stosowane są zabezpiecze-

nia. Spółka nie jest narażona na szczególnie wysoką koncentrację ryzyka kredytowego i ryzyko przepływu środków pie-

niężnych. 

• ryzyko stopy procentowej występuje głównie z uwagi na zaciągnięte kredyty bankowe oraz umowy leasingu finansowe-

go. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy, z uwagi  na niewielkie wahania w tym zakresie 

(stabilność stopy), jednocześnie Spółka w ramach znaczących wahań stóp ma możliwość zastosowania odpowiednich 

instrumentów zabezpieczających.  

42.  Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe z podziałem na: 

• środki pieniężne - patrz nota środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

• zobowiązania z tytułu kredytów - patrz nota kredyty i pożyczki 

• zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - patrz nota zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

W poniższych tabelach przedstawiono wartości bilansową instrumentów finansowych Spółki narażonych na ryzyko stopy pro-

centowej w podziale na poszczególne kategorie wiekowe (w tys. zł.) odpowiednio według stanu na 31 grudnia 2007 roku i 31 

grudnia 2006 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Objaśnienia dotyczące stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz informa-
cja o porównywalności przedstawionych danych. 

Spółka począwszy od 2005 roku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A. prowadzi rachunko-

wość zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan-

sowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie ure-

gulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

Dane liczbowe zawarte w niniejszym Sprawozdaniu Finansowym zapewniają porównywalność ze Sprawozdaniem Finansowym 

za rok obrotowy 2006. 

44. Zdarzenia po dacie bilansu 

Po dacie bilansu nie wystąpiły zdarzenia nie mające odbicia w sprawozdaniu finansowym za rok 2007.  

 

 

Zawadzkie, dnia 25 marca 2008 roku 

 

 

 

 

Wyszczególnienie do 1 roku od 1 do 2 lat od 2 do 3 lat od 3 do 4 lat Razem
Oprocentowanie stałe
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 32 0 0 0 32

Oprocentowanie zmienne
- kredyty bankowe 5 840 0 0 0 5 840

Wyszczególnienie do 1 roku od 1 do 2 lat od 2 do 3 lat od 3 do 4 lat Razem
Oprocentowanie stałe
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 69 32 0 0 101

Oprocentowanie zmienne
- kredyty bankowe 6 064 0 0 0 6 064
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VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2007 ROKU. 

1. Ważniejsze wydarzenia w Spółce w 2007 roku 

Rok 2007 był rokiem ugruntowania silnej i stabilnej pozycji finansowej Spółki. Zysk netto wyniósł 4.900 tys. zł., a suma kapita-

łów własnych na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęła 28.426 tys. zł., stanowiąc przyrost do roku ubiegłego o 11.900 tys. 

zł. 

W roku 2007 Akcjonariusze Spółki podjęli znaczące decyzje dotyczące przyszłości Spółki. 

Dnia 25 lipca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na naby-

cie nieruchomości położonej w Kolonowskiem o łącznej powierzchni 11,3851 ha. Na nieruchomości tej Izostal S.A. planuje 

wybudować nowoczesny zakład produkcyjny wraz z powierzchniami magazynowymi. 

Tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło również uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na podjęcie przez Zarząd działań mających na celu dopuszczenie akcji Spółki do obrotu publicznego. 

Te, jak i pozostałe ważniejsze wydarzenia w Spółce w 2007 roku zostaną omówione poniżej. 

Zmiany kapitału zakładowego 

Dnia 25 lipca 2007 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez emisję akcji serii I zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru. 

NWZA postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.000 tys. zł. z dotychczasowej kwoty 22.488 tys. zł. do 

kwoty 29.488 tys. zł. poprzez emisję 70.000 akcji z serii I zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł. Emisja skie-

rowana była do spółki Stalprofil S.A.  

Dnia 05 października 2007 roku Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1 w sprawie po-

działu akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wyso-

kości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:50 (split). Na mocy niniejszej uchwały dokonano podziału wszystkich dotych-

czas wyemitowanych akcji Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł. każda w stosunku 1:50. W wyniku podziału w miejsce każ-

dej dotychczasowej akcji Spółki o wartości 100,00 zł. powstało 50 nowych akcji o wartości 2,00 zł. każda. Podział ten nie wpły-

wa na wysokość kapitału zakładowego Spółki a jedynie na ilość wyemitowanych akcji i ich wartość nominalną.  

Dnia 19 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1/2007 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczaso-

wych akcjonariuszy, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu a rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J 

oraz zmiany Statutu. Na mocy niniejszej uchwały podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 29.488 tys. zł. do kwoty nie większej 

niż 44.488 tys. zł., to jest o kwotę nie większą niż 15.000 tys. zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną 

emisję obejmującą nie więcej niż 7.500.000 nowych akcji serii J o wartości 2 zł każda. 

Obecnie trwa procedura ubiegania się Spółki o dopuszczenie do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowej w Warszawie, w 

związku z czym akcje serii J nie zostały do dnia 31 grudnia 2007 roku wyemitowane. 

Kapitał zakładowy Spółki (zarejestrowany na dzień 31 grudnia 2007 roku) wynosi 29.488 tys. zł. i dzieli się na 14.744.000 sztuk 

akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł. każda. Akcje nie są uprzywilejowane co do prawa wykonywania głosu. 

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu Spółki oraz na podstawie wpisów w Księdze Akcyjnej na 31 grudnia 2007 roku, struktura 

akcjonariatu przedstawiała się następująco:  

 

Jan Lemmens
1,87%

Janusz Tokarzewski
0,17%

Edward Bargieła
0,17%

Józef Hołownia
0,17%

STALPROFIL S.A.
93,01%

PGNiG S.A.
4,61%

  Akcjonariusze Ilość posiadanych 
akcji

Udział w kapitałe 
w %

STALPROFIL S.A. Dąbrowa Górnicza 13 714 000 93,01%

PGNiG S.A. Warszawa 680 000 4,61%

Jan Lemmens 275 000 1,87%

Janusz Tokarzewski 25 000 0,17%

Józef Hołownia 25 000 0,17%

Edward Bargieła 25 000 0,17%

Razem 14 744 000 100,00%
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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

Akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2007 roku dokonali zmian w składzie Rady Nad-

zorczej. 

Ze składu Rady Nadzorczej ustąpili: 

• Paweł Pitera     - Członek Rady Nadzorczej 

• Stanisław Szrek   - Członek Rady Nadzorczej 

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: 

• Lech Majchrzak     - Członek Rady Nadzorczej 

• Joanna Wiszniewska   - Członek Rady Nadzorczej  

Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco: 

• Arkadiusz Kaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Zdzisław Mendelak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• Jan Chebda - Sekretarz Rady Nadzorczej 

• Lech Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej 

• Joanna Wiszniewska - Członek Rady Nadzorczej 

Zmiany w składzie Zarządu. 

Nowo powołana Rada Nadzorcza w dniu 25 kwietnia 2007 roku dokonała zmian w składzie Zarządu. 

Do dnia 25 kwietnia 2007 roku skład Zarządu V kadencji  przedstawiał się następująco: 

• Adam Szafraniec      - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

• Stanisław Podwiński    - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 

W skład  Zarządu VI kadencji zostali wybrani: 

• Władysław Mrzygłód     - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

• Marek Mazurek     - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 

• Jacek Podwiński     - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy 

Działania inwestycyjne. 

W 2007 roku pojęto decyzje o wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego. Dotychczas działalność Izostal S.A. prowadzona 

była głównie na dzierżawionych od innych podmiotów nieruchomościach. Sytuacja taka nie dawała Spółce oczekiwanych per-

spektyw rozwojowych. Po uzyskaniu odpowiednich zgód Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy Spółka w lipcu 2007 roku kupiła 

nieruchomość położoną w Kolonowskiem o łącznej powierzchni 11,3851 ha. Zgodnie z przyjętą strategią na nieruchomości wy-

budowany zostanie nowoczesny zakład produkcyjny. Docelowo na terenie nowego zakładu wybudowane zostaną dwie nowo-

czesne hale produkcyjne i usytuowane w nich zostaną linie produkcyjne. Oprócz hal produkcyjnych na terenie zakładu powsta-

nie plac składowy o powierzchni około 10.000 m2 wyposażony w suwnicę wraz z estakadą oraz bocznicę kolejową połączoną z 

węzłem w Fosowskiem. Teren zostanie wyposażony w system dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych. Zakład będzie 

stanowił nowoczesny kompleks produkcyjny zaspokajający potrzeby logistyczne Spółki.  

Zarząd opracowując koncepcję działalności firmy opartą na budowie nowego zakładu produkcyjnego w Kolonowskiem dokonał  

zmianę planu inwestycyjnego Spółki na 2007 rok dostosowując go do nowej sytuacji ekonomicznej. Główne zmiany dotyczą 

zmiany nakładów na linię do malowania wewnętrznego, która pierwotnie miała być uruchomiona w roku 2007 na terenie do-

tychczasowego miejsca działalności. Jednakże zakup atrakcyjnego inwestycyjnie gruntu położonego w Kolonowskiem spowo-

dował opóźnienie realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z planem inwestycyjnym Spółki na rok 2007 kwota zatwierdzo-

nych w planie Spółki wydatków inwestycyjnych miała sięgnąć wartości 5.662 tys. zł. Po skorygowaniu zadań inwestycyjnych, 

kwota zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu  w dniu 01 października 2007 roku nakładów inwestycyjnych wy-

niosła 4.676 tys. zł .Ostatecznie kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2007 roku wyniosła sięgnęła 3.117 tys. zł. 

 
 Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

W związku w podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na podję-
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cie przez Zarząd działań mających na celu dopuszczenie akcji Spółki do obrotu publicznego Zarząd Izostal S.A. zawarł umowy 

stosowne umowy z podmiotami biorącymi udział w upublicznieniu akcji, tj.: 

• umowa z domem maklerskim na przeprowadzenie publicznej subskrypcji akcji nowej emisji 

• umowa z kancelarią prawną na świadczenie usług kompleksowego doradztwa prawnego przy transakcji wprowadzania 

akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

• umowa z kancelarią biegłych rewidentów na przygotowanie informacji do sporządzenia prospektu emisyjnego 

• umowa na opracowanie i realizację kampanii public relations na rynku polskim 

W związku z planowanym debiutem giełdowym dnia 19 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J. Szczegóły 

uchwały zostały opisane we wcześniejszej części sprawozdania. 

Według stanu na 31 grudnia 2007 roku Spółka finalizowała opracowywanie prospektu emisyjnego. Dnia 22 stycznia 2008 roku 

do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony prospekt emisyjny Spółki. Planowany debiut giełdowy ma mieć miejsce w II 

kwartale 2008 roku.  

Działalność gospodarcza  Spółki  za  rok 2007. 

Izostal S.A. mając pełny dostęp do zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału, oraz w oparciu o kapitały własne, prowadził 

działalność gospodarczą, gdzie podstawowymi rodzajami działalności były: 

• produkcja izolacji polietylenowej i polipropylenowej na rurach stalowych 

• produkcja rur polietylenowych 

• handel  rurami stalowymi i pozostałymi wyrobami stalowymi (stal budowlana, armatura gazowa) 

Firma osiągnęła przychody na poziomie 98.411 tys. zł., zysk brutto w wysokości 5.980 tys. zł., zysk netto 4.900 tys. zł. 

Na wykresie poniżej przedstawiono planowane wielkości przychodów ze sprzedaży i zysku netto oraz wielkości wykonane w 

latach 2006 i 2007 (w tys. zł.). 

Współpraca z kontrahentami. 

Izostal S.A.  w 2007 roku intensywnie  współpracował  z dostawcami rur stalowych takimi jak: Mittal Steel Ostrava a.s.,  Vit-

kovice Valcovna Trub a.s.,  Uniset Rury Stalowe (generalny przedstawiciel na Polskę U.S. Steel Koszyce, s.r.o.), ISD Trade 

Warszawa S.A. Współpraca odbywa się na zasadzie kredytu kupieckiego. Silna pozycja finansowa Izostal S.A. pozwoliła na-

szym kontrahentom na ubezpieczenie swoich należności, oraz na ugruntowanie zaufania w stosunku do Spółki. Warto w tym 

miejscu nadmienić, że Spółka podjęła starania zmierzające do zamknięcia postępowania układowego otwartego w roku 2003. Na 

stan 31 grudnia 2007 roku wszelkie zobowiązania układowe zostały przez Spółkę spłacone, lub kwoty należne zostały złożone 

do depozytu sądowego. Aktualnie Spółka oczekuje na wydanie postanowienia sądowego kończącego postępowanie układowe.  

 

2.  Realizacja działań w zakresie jakości 
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Jakość wyrobów   Izostal S.A. poświadczana jest przez krajowe i zagraniczne upoważnione jednostki, przeprowadzające procesy 

zgodności  wyrobów z wymaganiami norm i  przepisów. 

W Spółce  obowiązuje zasada, dostarczania klientowi tylko wyroby i usługi o oczekiwanym standardzie oraz zgodnie z wymaga-

niami  klienta i obowiązującymi przepisami.  

W roku 2007 potwierdzeniem  przestrzegania wymagań przy stosowaniu uzyskanych certyfikatów systemu oraz wyrobów były  

pozytywne wyniki audytów przeprowadzonych  przez jednostki  nadające certyfikaty tj.:  

• audyt kontrolny Systemu Jakości wg   ISO 9001 – 2000  - Biuro  Veritas Certyfication  

• audyt INiG w Krakowie  celem przedłużenia certyfikatu zgodności  rur PE  GAZ  z PN EN 1555-2 oraz uzyskania certy-

fikatu zgodności rur PE WODA z PN-EN 12201-2 

• nadzór  nad  znakiem bezpieczeństwa rur PE GAZ – ZETOM Katowice 

• recertyfikacja Systemu Jakości dla wytwórców materiałów wg  dyrektywy 97/23/WE UDT- CERT.  

Ponadto został przeprowadzony przez Centralne Laboratorium UDT audyt kontrolny w laboratorium Spółki celem przedłużenia 

ważności uznania stopnia I. 

Działalność Spółki w 2007 roku, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich była oparta  na następujących zasadach: 

• klient określa miarę jakości naszych wyrobów i usług, 

• ocena klienta jest dla nas rozstrzygająca, 

• klientowi należy dostarczać tylko wyroby i usługi o oczekiwanym standardzie i zgodne z wymaganiami obowiązujących 

przepisów oraz o maksymalnym stopniu komplementarności, 

• system jakości musi być systematycznie ulepszany i wymaga ciągłego doskonalenia, 

• budowanie wzajemnego zaufania wymaga otwartości i szczerości. 

Izostal S.A. zapewnia, że funkcjonujący System Jakości wg ISO 9001-2000 jest nadzorowany i monitorowany, czego potwier-

dzeniem jest realizacja nałożonych przez Zarząd zadań jakościowych. 

 

W roku 2008 przewidywane są  audyty  w  ramach  nadzoru  nad stosowaniem  certyfikatów  wyrobów i audyty Systemu Jako-

ści: 

• nadzór  nad  znakiem bezpieczeństwa rur PE GAZ  - ZETOM Katowice 

• nadzór nad certyfikatem zgodności rur PE GAZ, WODA oraz  3 LPE  i 3 LPP – INiG Kraków  

• przedłużenie certyfikatu zgodności dla izolacji 3 LPE  - INiG Kraków 

• nadzór nad certyfikatem zgodności dla  3 LPE i 3 LPP - Instytut TSUS  Słowacja 

• recertyfikacja  Systemu  Jakości  wg ISO 9001-2000 - Bureau Veritas Certyfication    

• audyt kontrolny Systemu Jakości wg ISO 9001-2000  i  spełnienia  dyrektywy 97/23/WE – UDT CERT 

• audyt  kontrolny  w   ramach   nadzoru   nad  świadectwem  Uznania I stopnia  - Centralne Laboratorium UDT  laborato-

rium Spółki. 

 

W związku z planowanym uruchomieniem linii malowania wewnętrznego powierzchni rur stalowych Spółka będzie ubiegać się 

o certyfikat zgodności  powłoki wewnętrznej z  normą PN-EN 10301. 

 

Surowce użyte do produkcji wyrobów  w Izostal S.A. posiadają certyfikaty producentów z wynikami badań potwierdzonymi w 

niezależnych laboratoriach  dopuszczających materiał do stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

3.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki 

Analizując wielkości przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2007 rok w porównaniu do lat poprzednich należy stwier-

dzić, iż sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki uległa w 2007 roku dalszemu polepszeniu w stosunku do okresów poprzed-

nich, a wskaźniki rentowności oraz płynności są na zadowalającym ekonomicznie poziomie, co można zaobserwować w nastę-

pujących płaszczyznach:  

• w roku 2007 kapitał własny Spółki osiągnął wartość 28.426 tys. zł. co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 

72%. 

• wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 22,9% wskazuje na dużą aktywność Spółki na rynku. Związane 
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jest to również z generowaniem kolejnych  środków obrotowych umożliwiających realizację udzielonych Spółce zamó-

wień i kontraktów, oraz intensyfikacją działań w zakresie handlu towarami. 

• wzrost poziomu zysku netto w stosunku do roku ubiegłego o 24% 

• Wzrost marży zysku brutto  z uzyskanego w 2006 roku poziomu 5,44% do wysokości 6,08% osiągniętej w 2007 roku. 

• Poprawie uległa również płynność finansowa Spółki. Można to stwierdzić porównując wskaźnik płynności bieżącej, któ-

ry za 2007 rok wyniósł 1,52 natomiast w 2006 roku wynosił 1,33. 

Warta zauważenia jest również progresja dotycząca sprzedaży produkowanych przez Izostal S.A. rur polietylenowych. W 2006 

roku sprzedano 1.856 ton rur polietylenowych, natomiast w 2007 roku 1.994 tony co stanowi przyrost o 7,4%. 

Reasumując należy stwierdzić iż aktualna sytuacja przedsiębiorstwa jest dobra i stabilna.  

Analizując czynniki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne (możliwe do przewidzenia) stwierdza się, iż sytuacja Spółki będzie 

ulegała dalszej poprawie. Posiadana wiedza na temat rynków zbytu pozwala zakładać, iż dalszy popyt na produkty przedsiębior-

stwa  ulegnie znacznemu zwiększeniu.. Dlatego opracowana przez Zarząd  Strategia Rozwoju  będzie kontynuowana w najbliż-

szej do określenia przyszłości. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia plan rachunku zysków i strat Spółki na rok 2008.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia plan bilansu Spółki na rok 2008. 

4.  Strategia rozwoju  

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem
1 2 4 5 6 7 8

I Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 025 28 469 37 465 40 335 130 293

II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 20 196 24 340 32 962 34 622 112 119

III Wynik brutto ze sprzedaży 3 829 4 129 4 503 5 714 18 174

IV Koszty sprzedaży 448 499 583 601 2 131

V Koszty ogólnego zarządu 1 778 1 821 1 877 1 802 7 279

VI Wynik ze sprzedaży 1 602 1 809 2 043 3 310 8 764

VII Pozostałe przychody operacyjne 190 20 20 20 250

VIII Pozostałe koszty operacyjne 185 15 15 230 445

IX Zysk z działalności operacyjnej 1 607 1 814 2 048 3 100 8 569

X Przychody finansowe 35 341 98 98 571

XI Koszty finansowe 123 87 15 14 238

XII Zysk z działalności gospodarczej 1 519 2 068 2 131 3 184 8 902

XIII Straty / zyski nadzwyczjne 0 0 0 0 0

XIV Zysk brutto 1 519 2 068 2 131 3 184 8 902

XV Obowiązkowe obciążenie wyniku 319 434 448 669 1 869

XVI Zysk netto 1 200 1 634 1 684 2 515 7 033

Plan na 2008 rok
Lp. Wyszczególnienie
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Zarząd Izostal S.A., dostrzegając ogromny potencjał rynku gazowniczego i petrochemicznego w Polsce, oraz w pozostałych 

krajach Unii Europejskiej, podjął działania zmierzające do budowy najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego w Europie 

Środkowo - Wschodniej – Centrum Izolacji Antykorozyjnych – opracowując i wdrażając tym samym Strategię Rozwoju na naj-

bliższe lata. Budowa zakładu, realizującego kompleksowe dostawy rur na rynek gazowniczy i petrochemiczny, ma na celu stwo-

rzenie najsilniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej lidera w dziedzinie izolacji antykorozyjnych rur stalowych. 

Strategia rozwoju Izostal S.A. zakłada stworzenie najsilniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej lidera w dziedzinie izolacji 

antykorozyjnej rur stalowych. 

Strategia zmierza do utworzenia nowego zakładu produkcyjnego – Centrum Izolacji Antykorozyjnych – obsługującego kom-

pleksowo w dostawy produktów na rynek gazowniczy i petrochemiczny. 

Podstawową ofertą usługą oferowaną przez Izostal S.A. pozostaną rury stalowe powlekane zewnętrznie izolacją polietylenową 

lub polipropylenową. Jednakże zostanie zwiększony zakres realizowanych średnic z obecnego od fi 33 mm do 610 mm do za-

mierzonego zakresu od fi 33 do fi 1220 mm Oferowany wachlarz wyrobów zostanie poszerzony również o wewnętrzne izolowa-

ne antykorozyjnie rur stalowych do średnicy fi 1220 mm. 

Zakładana Strategia Rozwoju Spółki ma na celu uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego na terenie zakupionego w dniu 

27 lipca 2007 roku gruntu o powierzchni 11,3851 ha, w miejscowości Kolonowskie, gdzie docelowo będą zainstalowane trzy 

31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 31.12.2008

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 12 475 34 578 53 807 56 212

1. Rzeczowe aktywa trwałe 12 056 23 169 42 407 44 781

2. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0

3. Wartość firmy 0 0 0 0

4. Inne wartości niematerialne 179 169 159 151

5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą 

praw własności
0 0 0 0

6. Inwestycje dostępne do sprzedaży 0 0 0 0

7. Długoterminowe aktywa finansowe 0 11 000 11 000 11 000

8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 180 180 220

9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 60 60 60 60

II. Aktywa obrotowe 41 104 88 384 77 305 78 417

1. Zapasy 12 500 21 500 26 500 26 500

2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 24 575 29 093 38 239 41 158

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 0

4. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0

5. Walutowe kontrakty terminowe 0 0 0 0

6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 029 37 791 12 565 10 760

7. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży
0 0 0 0

A k t y w a  r a z e m 53 579 122 962 131 112 134 629

PASYWA

I. Kapitał własny 29 785 102 419 104 102 106 617

1. Kapitał podstawowy 29 488 44 488 44 488 44 488

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 56 000 56 000 56 000

3. Akcje własne 0 0 0 0

4. Kapitały rezerwowe i zapasowe 0 0 0 0

5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 0 0 0 0

6. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego 297 1 931 3 614 6 129

II. Zobowiązania długoterminowe 315 315 315 325

1. Rezerwy 110 110 110 120

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 205 205 205 205

3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 0 0 0 0

4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0

5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  0 0 0 0

III. Zobowiązania krótkoterminowe 23 479 20 229 26 695 27 687

1. Rezerwy 293 263 263 308

2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 6 000 0 0 0

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i 

pożyczek
0 0 0 0

4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 21 0 0 0

5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 16 841 19 607 26 066 26 946

6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 94 129 136 203

7. Walutowe kontrakty terminowe 0 0 0 0

8. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 230 230 230 230

P a s y w a  r a z e m 53 579 122 962 131 112 134 629

Wyszczególnienie                                                                                                             
Plan na 2008 rok
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linie produkcyjne: 

• linia do izolacji wewnętrznej rur stalowych – kontrakt na dostawę linii podpisano w listopadzie 2007 roku – dostawa  

będzie miała miejsce na przełomie III i IV kwartału 2008, 

• linia do izolacji zewnętrznej średnic od fi 219 mm do fi 1220 mm – planowane podpisanie kontraktu na dostawę linii w 

połowie roku 2008, 

• przeniesienie dotychczasowej linii powlekającej z dzierżawionej od Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. w Zawadzkiem hali 

do nowo wybudowanych hal produkcyjnych w Kolonowskiem. 

W obrębie tego Zakładu zlokalizowane będą również nowe powierzchnie magazynowe, usprawniając tym samym procesy logi-

styczne i produkcyjne. 

Wyżej opisana strategia będzie realizowana ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego zgodnia z uchwałą 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lipca 2007 roku (podwyższenie poprzez emisję prywatną 

skierowaną do Strategicznego Akcjonariusza - Stalprofil S.A. Na kwotę 7 mln zł.). Równocześnie Zarząd Izostal S.A. podjął 

wszelkie konieczne działania zmierzające do kolejnej emisji akcji. Emisja, ta zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicz-

nej. Akcje te, jak i akcje dotychczas będące w posiadaniu Akcjonariuszy będą notowane na rynku regulowanym Giełdy Papie-

rów Wartościowych w Warszawie. 

W dniu 19 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie: podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariu-

szy, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii 

A,B,C,D,E,F,G,H,I, J oraz zmiany Statutu (uchwała nr 1/2007). Przewidywana data giełdowego debiutu to II kwartał 2008r. 

Jednocześnie przy pozyskaniu środków z emisji nie wystarczających do budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnych, Zarząd 

dopuszcza częściowe sfinansowanie inwestycji w ramach zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Wszystkie te działania mają 

służyć zapewnieniu Akcjonariuszom zadawalającego poziomu zysku i wartości Spółki. Szczególnie, gdy Spółka będzie notowa-

na na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Akcjonariusze mają uzyskiwać korzyści z wysokiego poziomu wyceny akcji oraz dywidendy z wypracowywanego w przyszło-

ści przez Spółkę zysku. 

  

 

 

 

 

Zawadzkie, dnia 25 marca 2008 roku 

 

 

 

 

 

 


