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Szanowni Państwo, 

 

Przekazujemy na Państwa ręce raport grupy Elemental Holding S.A. za czwarty kwartał 

2012 roku.  

 

Rok 2012 był okresem działań związanych z dołączeniem spółki Syntom S.A. do grupy 

kapitałowej Elemental Holding S.A. oraz przygotowaniem całej organizacji do kolejnych 

etapów budowania holdingu. Wynikająca z tego integracja spółek Grupy z największą w 

Polsce siecią zakupową metali nieżelaznych jaką jest Syntom S.A., była wielkim 

wyzwaniem, wymagającym intensywnego zaangażowania wszystkich uczestników 

procesu operacyjnego. W czwartym kwartale zakończyliśmy z powodzeniem ten etap 

rozwoju Elemental Holding S.A.,, co uwidocznione jest w znaczącym wzroście skali 

działalności, zawarciu długoterminowych umów i nawiązaniu nowych relacji 

handlowych. 

 

W czwartym kwartale 2012 r. zakończyliśmy z sukcesem proces pozyskiwania 

środków finansowych drogą podwyższenia kapitału zakładowego, co umożliwiło nam 

przygotowanie i częściowe zabezpieczenie środków finansowych pod planowane 

przejęcie spółki Terra Recycling S.A. W przypadku realizacji akwizycji, w sposób 

znaczący zmieni się kształt holdingu., który zostanie uzupełniony o podmiot będący 

liderem wśród podmiotów działających na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

 

Jednocześnie w tym samym okresie przygotowywany był program emisji obligacji 

Elemental Holding S.A., który umożliwi nam pozyskanie brakujących środków, jak i da 

szansę na podjęcie nowych działań inwestycyjnych w przyszłości. 

 

Kolejnym efektem działań Zarządu w ostatnim kwartale roku 2012, było uzyskanie 

przez spółkę Syntom S.A. informacji o otrzymaniu w styczniu 2013 roku, w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż "Wsparcie na pierwsze 

wdrożenie wynalazku"), dofinansowania projektu: Pierwsze wdrożenie wynalazku 

"Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Kwota 

przyznanej dotacji wynosi 11 000 500,00 PLN, (jedenaście milionów pięćset złotych), 

co stanowi ponad 55% kosztów kwalifikowanych projektu. 
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Ostatni kwartał 2012 roku to jednak nie tylko powyższe zdarzenia - nasze prace 

skupiały się również na dalszym poszerzaniu skali działalności spółki Tesla Recycling, 

która, obok Syntom S.A., stała się jednym z największych graczy na rynku metali 

nieżelaznych. Osiągnięcie takiej pozycji było efektem otwierania nowych oddziałów 

oraz realizacji związanych z tym inwestycji , w szczególności w zakresie nowej bazy 

maszynowo-transportowej. Tesla Recycling rozpoczęła też proces inwestycyjny 

związany z rozbudową oraz dodaniem nowych modułów do instalacji recyklingowej. 

Inwestycja ta zakończy się w drugim kwartale 2013 i od tego momentu będzie można 

oczekiwać jej pierwszych wymiernych efektów ekonomicznych i operacyjnych.  

 

  

 

Paweł Jarski      Jarosław Michalik 

 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu 
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Spis treści 

 

 

1. Podstawowe informacje o Emitencie 

2. Skonsolidowane dane finansowe za okres 1.10.2012 do 31.12.2012 oraz 

dane porównywalne 

3. Jednostkowe dane finansowe za okres 1.10.2012 do 31.12.2012 oraz 

dane porównywalne 

4. Komentarz Zarządu nt. czynników i zdarzeń które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

5. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta 

na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

8. Stanowisko dotyczące prognoz finansowych 

9. Oświadczenie zarządu 
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1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 
 

Firma:     Elemental Holding Spółka Akcyjna 

Siedziba:   Grodzisk Mazowiecki 

Adres:    05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42 

Telefon:   +48 22 390 91 35 

Faks:    +48 22 390 91 36 

Adres poczty elektronicznej: inwestor@elemental.biz 

Strona internetowa:  http://www.elemental-holding.pl/ 

NIP:    5291756419 

REGON:   141534442 

 
 

Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, której celem biznesowym jest 

konsolidacja przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami 

nieżelaznymi oraz recyklingu. Poprzez ciągłe procesy akwizycyjne spółka dąży do 

zbudowania największej na rynku grupy kapitałowej, a dobór podmiotów 

reprezentujących komplementarne części tego rynku, pozwala zwielokrotniać osiągane 

korzyści, zarówno dla spółki jako grupy kapitałowej, jak i dla poszczególnych 

współpracujących w holdingu jednostek. Założeniem modelu biznesowego grupy jest 

maksymalne wykorzystanie efektu synergii na wszystkich płaszczyznach współpracy, 

jako podstawowego środka pozwalającego na zwiększenie skali działania, zmniejszenie 

kosztów działalności oraz maksymalizację osiąganych zysków. 

 
W skład Zarządu Elemental Holding S.A. wchodzą: 

1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu od 14.12.2010 (kadencja upływa 14.12.2013) 

2. Jarosław Michalik – Członek Zarządu od 3.10.2011 (kadencja upływa 

3.10.2014) 

Radę Nadzorczą stanowią: 

1. Agata Jarska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

2. Sylwia Błaszczak – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)  

3. Paweł Gajewski – Sekretarz Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

4. Karol Kuch – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

5. Tomasz Malinowski – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 
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6. Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

2. Skonsolidowane dane finansowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

oraz za okres od 1.10.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz dane porównywalne 

 

Skonsolidowane wybrane dane finansowe pochodzące z rachunku zysków i strat  

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

IV kwartał 
2012 

IV kwartał 
2011 

2012 narastająco 2011 narastająco 

od 1.10.2012 

do 

31.12.2012 

od 1.10.2011 

do  

31.12.2011 

od 1.01.2012  

do  

31.12.2012 

od 1.01.2011 

 do  

31.12.2011 

Amortyzacja 707 616 2 413 1 658 
Przychody ze 
sprzedaży 

226 479 178 719 895 039 507 274 

Zysk ze sprzedaży 7 540 3 520 25 090 13 422 
Zyska z działalności 
operacyjnej 

8 317 3 473 26 698 14 151 

Zysk brutto 7 355 2 706 22 514 11 657 
Zysk netto  6 431 2 149 19 200 9 501 
Zysk netto 
przypadający 
akcjonariuszom 
jednostki dominującej 

5 721 594 18 490 7 946 

 

Skonsolidowane wybrane dane finansowe pochodzące z bilansu 

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
2012 2011 

Na dzień 31.12.2012 Na dzień 31.12.2011 

Kapitał własny 124 930 85 390 

Należności długoterminowe 99 97 

Należności krótkoterminowe 60 580 36 839 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 

4 659 2 432 

Zobowiązania 

długoterminowe 

13 594 16 772 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

57 918 51 130 
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Skonsolidowany bilans 

(dane w tys. zł)  

Wyszczególnienie 
na dzień 

31.12.2012 31.12.2011 
A. AKTYWA TRWAŁE 90 973 78 556 
I. Wartości niematerialne i prawne 1 258 1 806 

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych   

2. Wartość firmy 1240 1 754 
3. Inne wartości niematerialne i 

prawne 18 52 
4. Wartości niematerialne i prawne w 

trakcie realizacji   
5. Zaliczki na wartości niematerialne i 

prawne   
II. Wartość firmy jednostek 

podporządkowanych 70 015 59 673 
1. Wartość firmy - jednostki zależne  70 015 59 673 
2. Wartość firmy - jednostki 

współzależne    
III. Rzeczowe aktywa trwałe 18 328 16 722 
1. Środki trwałe 17 338 15 383 

  a) grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczystego 
gruntu) 3 965 3 445 

  b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 4 496 4 628 

  c) urządzenia techniczne i 
maszyny 4 023 2 478 

  d) środki transportu 4 736 4 676 
  e) inne środki trwałe 117 156 

2. Środki trwałe w budowie 990 1 334 
3. Zaliczki na środki trwałe w 

budowie  5 
IV. Należności długoterminowe 99 97 
1. Od jednostek powiązanych   
2. Od pozostałych jednostek 99 97 
V. Inwestycje długoterminowe 1 019  
1. Nieruchomości   
2. Wartości niematerialne i prawne   
3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 019  

  a) w jednostkach zależnych i 
współzależnych nie objętych 
konsolidacją 1 019  

  - udziały lub akcje 1 019  
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne długoterminowe 

aktywa finansowe   
  b)  w jednostkach zależnych, 

współzależnych i 
stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności   

  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
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  - udzielone pożyczki   
  - inne długoterminowe 

aktywa finansowe   
  c) w pozostałych jednostkach   
  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne długoterminowe 

aktywa finansowe   
4. Inne inwestycje długoterminowe   

VI. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 254 258 

1. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 254 254 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  4 
B. AKTYWA OBROTOWE 106 339 79 181 

I. Zapasy 40 742 39 216 
1. Materiały  2 817 
2. Półprodukty i produkty w toku   
3. Produkty gotowe   
4. Towary 40 025 35 923 
5. Zaliczki na dostawy 717 476 
II. Należności krótkoterminowe 60 580 36 839 
1. Należności od jednostek 

powiązanych   
  a) z tytułu dostaw i usług, o 

okresie spłaty:   
  - do 12 miesięcy   
  - powyżej 12 miesięcy   
  b) inne   

2. Należności od pozostałych 
jednostek 60 580 36 839 

  a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 58 384 35 041 

  - do 12 miesięcy 58 384 35 041 
  - powyżej 12 miesięcy   
  b) z tytułu podatków, dotacji, 

ceł, ubezp. społ. i zdrow. 1 113 1 019 
  c) inne 1 083 779 
  d) dochodzone na drodze 

sądowej   
III. Inwestycje krótkoterminowe 4 827 2 962 
1. Krótkoterminowe aktywa 

finansowe 4 827 2 962 
  a) w jednostkach zależnych i 

współzależnych   
  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe   
  b) w jednostkach 

stowarzyszonych   
  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne krótkoterminowe   
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Wyszczególnienie 
na dzień 

31.12.2012 31.12.2011 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 124 930 85 390 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 103 164 89 498 
II Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy (-)   
III Udziały (akcje) własne (-)   
IV Kapitał (fundusz) zapasowy 19 614 4 413 
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny   
VI Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe   
VII Różnice kursowe z przeliczenia    

VIII Zysk (strata) z lat ubiegłych 36 -93 
IX Zysk (strata) netto 18 490 7 946 
X Inne kapitały z tytułu korekt 

konsolidacyjnych -16 374 -16 374 
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI  3 648 
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY 

JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH   
I. Ujemna wartość firmy - jednostki 

zależne    
II. Ujemna wartość firmy - jednostki 

współzależne    
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 72 382 68 699 
I. Rezerwy na zobowiązania 785 741 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 230 230 

2. Rezerwy na świadczenia 
pracownicze 417 416 

  - długoterminowe 300 178 
  - krótkoterminowe 117 238 

3. Pozostałe rezerwy 138 96 
  - długoterminowe   
  - krótkoterminowe 138 96 

II. Zobowiązania długoterminowe 13 594 16 772 

aktywa finansowe 
  c) w pozostałych jednostkach 168 530 
  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe 168 530 
  d) środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 4 659 2 432 
  - środki pieniężne w kasie i 

na rachunkach 4 659 2 432 
  - inne środki pieniężne   
  - inne aktywa pieniężne   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   
IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 191 164 
AKTYWA RAZEM    197 312 157 737 
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1. Wobec jednostek powiązanych   
2. Wobec pozostałych jednostek 13 594 16 772 

  a) kredyty i pożyczki 11 000 13 704 
  b) z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych   
  c) inne zobowiązania 

finansowe 2 594 3 068 
  d) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 57 918 51 130 
1. Wobec jednostek powiązanych   

  a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności:   

  - do 12 miesięcy   
  - powyżej 12 miesięcy   
  b) inne   

2. Wobec pozostałych jednostek 57  801 51 014 
  a) kredyty i pożyczki 32 105 26 649 
  b) z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych 1 708 1 278 
  c) inne zobowiązania 

finansowe 8 459 8 427 
  d) z tytułu dostaw i usług, o 

okresie wymagalności: 
13 504 12 795 

  - do 12 miesięcy 13 504 12 795 
  - powyżej 12 miesięcy   
  e) zaliczki otrzymane na 

dostawy   
  f) zobowiązania wekslowe   
  g) z tytułu podatków, ceł, 

ubezpieczeń i innych świadcz. 1 213 1 040 
  h) z tytułu wynagrodzeń 686 691 
  i) inne 126 134 

3. Fundusze specjalne 117 116 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 85 56 
1. Ujemna wartość firmy   
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 85 56 

  - długoterminowe   
  - krótkoterminowe 85 56 
  PASYWA RAZEM    197 312 157 737 

 

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (dane w tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 
za okres za okres 

od 01.10 do 
31.12.2012 

od 01.10 do 
31.12.2011 

od 01.01 do 
31.12.2012 

od 01.01 do 
31.12.2011 

A. PRZYCHODY NETTO ZE 
SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w 
tym: 

226 480 178 719 895 040 507 274 

  - od jednostek 
powiązanych 

    

I. Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

404 810 1 584 1 742 

II. Zmiana stanu produktów 
(zwiększ. "+", zmniejsz."-

14 -93 105 26 
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")  
III. Koszt wytw. produktów 

na własne potrzeby 
jednostki 

    

IV. Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

226 062 178 002 893 351 505 506 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

218 940 175 199 869 950 493 852 

I. Amortyzacja 707 616 2 413 1 658 
II. Zużycie materiałów i 

energii 
2 449 2 405 8 463 5 402 

III. Usługi obce 4 308 3 052 12 375 6 515 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 334 321 1 405 864 

  - podatek akcyzowy     
V. Wynagrodzenia 2 936 3 390 11 430 8 043 

VI. Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia 

610 651 2 307 1 491 

VII
. 

Pozostałe koszty 
rodzajowe 

392 415 1 383 968 

VII
I 

Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 

207 203 164 349 830 173 468 911 

C. ZYSK (STRATA) ZE 
SPRZEDAŻY (A-B) 

7 540 3 520 25 090 13 422 

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY 
OPERACYJNE 

1 130 450 2 506 1 582 

I. Zysk ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

98 -332 98 19 

II. Dotacje     
III. Inne przychody 

operacyjne 
1 032 782 2 408 1 563 

E. POZOSTAŁE KOSZTY 
OPERACYJNE 

352 497 897 853 

I. Strata ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

    

II. Aktualizacja wartości 
aktywów niefinansowych 

    

III. Inne koszty operacyjne 352 497 897 853 
F. ZYSK (STRATA) Z 

DZIAŁALN. OPERACYJNEJ 
(C+D-E) 

8 318 3 473 26 699 14 151 

G. PRZYCHODY FINANSOWE 7 376 694 597 
I. Dywidendy i udziały w 

zyskach, w tym: 
    

  - od jednostek 
powiązanych 

    

II. Odsetki, w tym: 0 12 117 61 
  - od jednostek 

powiązanych 
    

III. Zysk ze zbycia inwestycji   195  
IV. Aktualizacja wartości 

inwestycji 
    

V. Inne 7 364 382 536 
H. KOSZTY FINANSOWE 970 1 143 4 879 3 091 
I. Odsetki, w tym: 891 1 043 3 659 2 932 
  - dla jednostek     
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powiązanych 
II. Strata ze zbycia 

inwestycji 
    

III. Aktualizacja wartości 
inwestycji 

    

IV. Inne 79 98 1 220 159 
I. ZYSK (STRATA) NA 

SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB 
CZĘŚCI UDZIAŁÓW 
JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 

    

J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. 
GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-
I) 

7 355 2 706 22 514 11 657 

K. WYNIK ZDARZEŃ 
NADZWYCZAJNYCH (K.I.-
K.II.) 

    

I. Zyski nadzwyczajne     
II. Straty nadzwyczajne     
L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY     
I. Odpis wartości firmy - 

jednostki zależne 
    

II. Odpis wartości firmy - 
jednostki współzależne 

    

M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI 
FIRMY 

    

I. Odpis ujemnej wartości 
firmy - jednostki zależne 

    

II. Odpis ujemnej wartości 
firmy - jednostki 
współzależne 

    

N. ZYSK (STRATA) Z 
UDZIAŁÓW W 
JEDNOSTKACH 
PODPORZĄDKOWANYCH 
WYCENIANYCH METODĄ 
PRAW WŁASNOŚCI 

    

O. ZYSK (STRATA) BRUTTO 
(J+/-K-L+M+/-N) 

7 355 2 706 22 514 11 657 

P. PODATEK DOCHODOWY 924 557 3 314 2 156 
I. Część bieżąca  397 3 314 1 996 

II. Część odroczona  160  160 
Q. POZOSTAŁE 

OBOWIĄZKOWE 
ZMNIEJSZENIA ZYSKU 

    

R. ZYSKI (STRATY) 
MNIEJSZOŚCI 

910 1 555 710 1 555 

S. ZYSK (STRATA) NETTO (O-
P-Q)  

6 431 2 149 19 200 9 501 

T. ZYSK (STRATA) NETTO 
PRZYPADAJĄCA 
AKCJONARIUSZOM 
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 
(O-P-Q-+R) 

5 721 594  18 490 7 946 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia - (dane w 

tys. zł) 

Wyszczególnienie  za okres 
od 01.01  

do 
31.12.2012 

od 01.01  
do 

31.12.2011 
A. 
I. Zysk (strata) netto 18 490 7 946 

II. Korekty razem  -10 769 
1. Zyski (straty) mniejszości 710 1 555 
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w 

jednostkach wycenianych metodą 
praw własności 

  

3. Amortyzacja 2 413 1 658 
4. Odpisy wartości firmy   
5. Odpisy ujemnej wartości firmy   
6. Zyski (straty) z tytułu różnic 

kursowych 
-979 447 

7. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 

2509 2 429 

8. Zysk (strata) z działalności 
inwestycyjnej 

 -21 

9. Zmiana stanu rezerw 3683 -409 
10. Zmiana stanu zapasów -1526 -10 496 
11. Zmiana stanu należności -23741 -5 156 
12. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

1215 -1 442 

13. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

130 159 

14. Inne korekty z działalności 
operacyjnej 

385 506 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I±II) 

3 289 -2 823 

B. 
I. Wpływy 939 786 

1. Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

84 499 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości 
oraz wartości niematerialne i 
prawne 

  

3. Z aktywów finansowych, w tym: 855 287 
  a) w jednostkach powiązanych 0 287 
  - zbycie aktywów 

finansowych 
0 13 

  - dywidendy i udziały w 
zyskach 

  

  - spłata udzielonych 
pożyczek długoterminowych 

  

  - odsetki   
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  - inne wpływy z aktywów 
finansowych 

0 274 

  b) w pozostałych jednostkach 855  
  - zbycie aktywów 

finansowych 
855  

  - dywidendy i udziały w 
zyskach 

  

  - spłata udzielonych 
pożyczek długoterminowych 

  

  - odsetki   
  - inne wpływy z aktywów 

finansowych 
  

4. Inne wpływy inwestycyjne   
II. Wydatki 18 013 2 085 
1. Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

16 985 1 771 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

  

3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 028 155 
  a) w jednostkach powiązanych   
  - nabycie aktywów 

finansowych 
  

  - udzielone pożyczki 
długoterminowe 

  

  b) w pozostałych jednostkach 1 028 155 
  - nabycie aktywów 

finansowych 
1 028 155 

  - udzielone pożyczki 
długoterminowe 

  

4. Dywidendy i inne udziały w 
zyskach wypłacone udziałowcom 
(akcjonariuszom) 
mniejszościowym 

  

5. Inne wydatki inwestycyjne 0 15 
III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) 
-17 074 -1 298 

C. 
I. Wpływy 54 259 15 945 

1. Wpływy netto z wydania udziałów 
(emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału 

22 155 974 

2. Kredyty i pożyczki 32 104 14 970 
3. Emisja dłużnych papierów 

wartościowych 
  

4. Inne wpływy finansowe   
II. Wydatki 38 079 10 062 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 13 666  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli 
  

3. Inne, niż wypłaty na rzecz 
właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku 

  

4. Spłaty kredytów i pożyczek 19 202 4 950 
5. Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 
1 000 700 

6. Z tytułu innych zobowiązań   
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finansowych 
7. Płatności zobowiązań z tytułu 

umów leasingu finansowego 
1 541 1 206 

8. Odsetki 2 670 3 206 
9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

16 180 5 882 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
RAZEM (A.III±B.III±C.III) 

2 395 1 761 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 

 1 761 

  - zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych 

  

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU 

2 432 671 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 
OKRESU (F±D), W TYM 

4 827 2 432 

  - o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

132 112 

 

Zestawienie zmian w skonsolidowanym Kapitale własnym (dane w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 
za okres 

od 01.01 do 
31.12.2012 

od 01.01 do 
31.12.2011 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 390 11 258 
  - korekty błędów podstawowych   
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 
korektach 

85 390 11 258 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu 89 498 6 000 
1.1. Zmiany kapitału podstawowego 13 666 83 498 

  a) zwiększenie (z tytułu) 13 666  
  - wydania udziałów / emisji akcji   
  -korekty konsolidacyjne  83 498 
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
  - umorzenia udziałów / akcji   
     

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 103 164 89 498 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

początek okresu 
  

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy   
  a) zwiększenie (z tytułu)   
     
     
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
     
     

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
koniec okresu 

  

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu   
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych   

  a) zwiększenie   
  b) zmniejszenie   

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu   
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 413 1 053 
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4.1. Zmiany kapitału zapasowego  3 360 
  a) zwiększenie (z tytułu) 15 201 4 363 
  - emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej 
6 315  

  - podziału zysku 7 816 4 319 
  - kapitał zapasowy ZFRON  44 
     
  b) zmniejszenie (z tytułu)  1 003 
  - pokrycia straty   
  - korekty konsolidacyjne –przeniesienie 

na kapitał mniejszości 
 1 003 

     
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 614 4 413 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -16 374  
  - korekty błędów podstawowych    
  - skutki zmian zasad (polityki) 

rachunkowości 
  

5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, 
po korektach 

  

5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   
  a) zwiększenie (z tytułu)   
     
     
     
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
  - zbycia środków trwałych   
     
     

5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -16 374  
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów  z tytułu korekt 
konsolidacyjnych 

 -16 374 

  a) zwiększenie (z tytułu)   
     
     
  .   
  b) zmniejszenie (z tytułu)  16 374 
  - korekty konsolidacyjne  16 374 
  .   
     

6.2 Pozostałe kapitały z tytułu korekt 
konsolidacyjnych na koniec okresu 

 -16 374 

7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu   
  - korekty błędów podstawowych    
  - skutki zmian zasad (polityki) 

rachunkowości 
  

7.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, 
po korektach 

  

7.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia   
  a) zwiększenie   
  b) zmniejszenie   

7.3. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu   
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 853 4 205 

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 946 4 319 
  - korekty błędów podstawowych    
  - skutki zmian zasad (polityki) 

rachunkowości 
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8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

7 946 4 319 

8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych  -4 319 
  a) zwiększenie (z tytułu)   
  - podziału zysku z lat ubiegłych   
     
  b) zmniejszenie (z tytułu) 7 909 4 319 
  -przeniesienie na kapitał zapasowy 

spółek 
7 909 4 319 

     
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 37  
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 93 114 

  - korekty błędów podstawowych    
  - skutki zmian zasad (polityki) 

rachunkowości 
  

8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

 114 

8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych  -21 
  a) zwiększenie (z tytułu)   
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do 

pokrycia 
  

     
  b) zmniejszenie (z tytułu) 93 21 
  -korekty konsolidacyjne –przeniesienie 

na kapitał mniejszości 
 21 

  - pokrycie z zysku  93  
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  93 
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 37 -93 

9. Wynik netto 18 490 7 946 
  a) zysk netto 18 490 7 946 
  b) strata netto   
  c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 124 930 85 390 
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3. Jednostkowe dane finansowe za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 

oraz za okres od 1.10.2012 do 31.12.2012 oraz dane porównywalne 

 

Jednostkowe wybrane dane finansowe pochodzące z rachunku zysków i strat 

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

IV kwartał 2012 IV kwartał 2011 2012 
narastająco 

2011 
narastająco 

od 1.10.2012 do 
31.12.2012 

od 1.10.2011 do 
31.12.2011 

od 1.01.2012 do 
31.12.2012 

od 1.01.2011 do 
31.12.2011 

Amortyzacja 12 13 54 26 
przychody ze 
sprzedaży 

422 272 1 256 692 

zysk ze 
sprzedaży 

-144 -95 -391 -109 

zyska z 
działalności 
operacyjnej 

-145 -128 -392 -142 

zysk brutto 105 -128 -85 -144 
zysk netto 104 -119 -86 -135 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe pochodzące z bilansu 

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2012 2011 
Na dzień 31.12.2012 Na dzień 31.12.2011 

Kapitał własny 141 263 120 299 
Należności długoterminowe 0 0 
Należności krótkoterminowe 860 274 
Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

2 036 472 

Zobowiązania 
długoterminowe 

0  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

302 480 

 

 

Jednostkowy Bilans (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie na dzień 
31.12.2012 31.12.20 

A. AKTYWA TRWAŁE 135 154 119 866 
I. Wartości niematerialne i prawne 15 35 

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

  

2. Wartość firmy   
3. Inne wartości niematerialne i 

prawne 
15 35 

4. Wartości niematerialne i prawne 
w trakcie realizacji 

  

5. Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

  

II. Wartość firmy jednostek   
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podporządkowanych 
1. Wartość firmy - jednostki zależne    
2. Wartość firmy - jednostki 

współzależne  
  

III. Rzeczowe aktywa trwałe 34 39 
1. Środki trwałe 34 39 

  a) grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczystego 
gruntu) 

  

  b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

  

  c) urządzenia techniczne i 
maszyny 

13 11 

  d) środki transportu 21 28 
  e) inne środki trwałe   

2. Środki trwałe w budowie   
3. Zaliczki na środki trwałe w 

budowie 
  

IV. Należności długoterminowe 135 095 119  777 
1. Od jednostek powiązanych   
2. Od pozostałych jednostek   
V. Inwestycje długoterminowe   
1. Nieruchomości   
2. Wartości niematerialne i prawne   
3. Długoterminowe aktywa 

finansowe 
135 095 119 777 

  a) w jednostkach zależnych i 
współzależnych nie objętych 
konsolidacją 

135 095 119 777 

  - udziały lub akcje 135 095 119 376 
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki  401 
  - inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
  

  b)  w jednostkach zależnych, 
współzależnych i 
stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności 

  

  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne długoterminowe 

aktywa finan 
  

  c) w pozostałych jednostkach   
  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
  

4. Inne inwestycje długoterminowe   
VI. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
10 14  

1. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

10 10 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  4 
B. AKTYWA OBROTOWE 6 537 973 
I. Zapasy   
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1. Materiały   
2. Półprodukty i produkty w toku   

          
3. 

Produkty gotowe   

4. Towary   
5. Zaliczki na dostawy   
II. Należności krótkoterminowe 860 274 

1. Należności od jednostek 
powiązanych 

165 17 

  a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 

165 17 

  - do 12 miesięcy 165 17 
  - powyżej 12 miesięcy   
  b) inne   

2. Należności od pozostałych 
jednostek 

695 257 

  a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 

318 220 

  - do 12 miesięcy 318 220 
  - powyżej 12 miesięcy   
  b) z tytułu podatków, dotacji, 

ceł, ubezp. społ. i zdrow. 
44 11 

  c) inne 333 26 
  d) dochodzone na drodze 

sądowej 
  

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 674 695 
1. Krótkoterminowe aktywa 

finansowe 
5674 695 

  a) w jednostkach zależnych i 
współzależnych 

3 638 67 

  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe 1 224  
  - udzielone pożyczki 2 414 67 
  - inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe 
  

  b) w jednostkach 
stowarzyszonych 

  

  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe 
  

  c) w pozostałych jednostkach  155 
  - udziały lub akcje   
  - inne papiery wartościowe   
  - udzielone pożyczki   
  - inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe 
 155 

  d) środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

2 036 472 

  - środki pieniężne w kasie i 
na rachunkach 

136 472 

  - inne środki pieniężne   
  - inne aktywa pieniężne 1 900  

2. Inne inwestycje 
krótkoterminowe 

  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 3 4 
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międzyokresowe 
AKTYWA RAZEM    141 691 120 839 

 

Wyszczególnienie 
na dzień 

31.12.2012 31.12.2011 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 141 263 120 299 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 103 164 89 498 

II. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (-) 

  

III. Udziały (akcje) własne (-)   
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 38 186 30 947 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny 
  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

  

VII. Różnice kursowe z przeliczenia    
VIII Zysk (strata) z lat ubiegłych  -11 

IX. Zysk (strata) netto -86 -135 
X. Inne kapitały z tytułu korekt 

konsolidacyjnych 
  

B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI   
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY 

JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 

  

I. Ujemna wartość firmy - jednostki 
zależne  

  

II. Ujemna wartość firmy - jednostki 
współzależne  

  

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

427 540 

I. Rezerwy na zobowiązania 71 56 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
2 2 

2. Rezerwy na świadczenia 
pracownicze 

23 31 

  - długoterminowe  4 
  - krótkoterminowe 23 27 

3. Pozostałe rezerwy 46 23 
  - długoterminowe   
  - krótkoterminowe 46 23 

II. Zobowiązania długoterminowe   
1. Wobec jednostek powiązanych   
2. Wobec pozostałych jednostek   

  a) kredyty i pożyczki   
  b) z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych 
  

  c) inne zobowiązania 
finansowe 

  

  d) inne   
III. Zobowiązania krótkoterminowe 302 480 
1. Wobec jednostek powiązanych  102 

  a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności: 

  

  - do 12 miesięcy   
  - powyżej 12 miesięcy   
  b) inne  102 

2. Wobec pozostałych jednostek 302 379 
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  a) kredyty i pożyczki   
  b) z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych 
 205 

  c) inne zobowiązania 
finansowe 

  

  d) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności: 

177 77 

  - do 12 miesięcy 177 77 
  - powyżej 12 miesięcy   
  e) zaliczki otrzymane na 

dostawy 
  

  f) zobowiązania wekslowe   
  g) z tytułu podatków, ceł, 

ubezpieczeń i innych 
świadcz. 

69 56 

  h) z tytułu wynagrodzeń 56 40 
  i) inne   

3. Fundusze specjalne   
IV. Rozliczenia międzyokresowe 54 4 
1. Ujemna wartość firmy   
2. Inne rozliczenia 

międzyokresowe 
54 4 

  - długoterminowe   
  - krótkoterminowe 54 4 
  PASYWA RAZEM    141 691 120 839 

 

 

Jednostkowy rachunek zysków i strat (dane w tys .PLN) 

Wyszczególnienie za okres za okres 
od  

01.10.2012 
do  

do 31.12.2012 

od 
01.10 2011  

Do 
 31.12.2011 

od 
01.01.2012  

do 
31.12.2012 

Od 
01.01.2011  

Do 
31.12.2011 

A. PRZYCHODY 
NETTO ZE SPRZ. I 
ZRÓWN. Z NIMI, 
w tym: 

422 272 1 256 692 

  - od 
jednostek 
powiązanych 

280 97 719 97 

I. Przychody 
netto ze 
sprzedaży 
produktów 

422 272 1 256 692 

II. Zmiana stanu 
produktów 
(zwiększ. "+", 
zmniejsz. "-")  

    

III
. 

Koszt wytw. 
produktów na 
własne 
potrzeby 
jednostki 

    

IV
. 

Przychody 
netto ze 
sprzedaży 
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towarów i 
materiałów 

B. KOSZTY 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

566 367 1 647 801 

I. Amortyzacja 12 13 54 26 
II. Zużycie 

materiałów i 
energii 

11 4 17 7 

III
. 

Usługi obce 244 145 457 310 

IV
. 

Podatki i 
opłaty, w tym: 

13 0 23 2 

  - podatek 
akcyzowy 

    

V. Wynagrodzenia 216 147 893 315 
VI

. 
Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia 

43 58 135 138 

VI
I. 

Pozostałe 
koszty 
rodzajowe 

27 0 68 3 

VI
II. 

Wartość 
sprzedanych 
towarów i 
materiałów 

    

C. ZYSK (STRATA) 
ZE SPRZEDAŻY 
(A-B) 

-144 -95 -391 -109 

D. POZOSTAŁE 
PRZYCHODY 
OPERACYJNE 

31 2 31 2 

I. Zysk ze zbycia 
niefinansowych 
aktywów 
trwałych 

    

II. Dotacje     
III

. 
Inne przychody 
operacyjne 

31 2 31 2 

E. POZOSTAŁE 
KOSZTY 
OPERACYJNE 

23 34 23 34 

I. Strata ze zbycia 
niefinansowych 
aktywów 
trwałych 

    

II. Aktualizacja 
wartości 
aktywów 
niefinansowych 

    

III
. 

Inne koszty 
operacyjne 

23 34 23 34 

F. ZYSK (STRATA) Z 
DZIAŁALN. 
OPERACYJNEJ 
(C+D-E) 

-136 -128 -383 -142 

G. PRZYCHODY 
FINANSOWE 

257 7 318 8 
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I. Dywidendy i 
udziały w 
zyskach, w tym: 

    

  - od 
jednostek 
powiązanych 

    

II. Odsetki, w tym: 61 7 122 8 
  - od 

jednostek 
powiązanych 

34 4 50 4 

III
. 

Zysk ze zbycia 
inwestycji 

195  195  

IV
. 

Aktualizacja 
wartości 
inwestycji 

    

V. Inne 1  1  
H. KOSZTY 

FINANSOWE 
16 7 20 10 

I. Odsetki, w tym: 16 7 20 10 
  - dla 

jednostek 
powiązanych 

2 2 4 2 

II. Strata ze zbycia 
inwestycji 

    

III
. 

Aktualizacja 
wartości 
inwestycji 

    

IV
. 

Inne     

I. ZYSK (STRATA) 
NA SPRZEDAŻY 
CAŁOŚCI LUB 
CZĘŚCI 
UDZIAŁÓW 
JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKO
WANYCH 

    

J. ZYSK (STRATA) Z 
DZIAŁ. 
GOSPODARCZEJ 
(F+G-H+/-I) 

105 -128 -85 -144 

K. WYNIK ZDARZEŃ 
NADZWYCZAJNY
CH (K.I.-K.II.) 

    

I. Zyski 
nadzwyczajne 

    

II. Straty 
nadzwyczajne 

    

L. ODPIS 
WARTOŚCI 
FIRMY 

    

I. Odpis wartości 
firmy - 
jednostki 
zależne 

    

II. Odpis wartości 
firmy - 
jednostki 
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współzależne 
M

. 
ODPIS UJEMNEJ 
WARTOŚCI 
FIRMY 

    

I. Odpis ujemnej 
wartości firmy - 
jednostki 
zależne 

    

II. Odpis ujemnej 
wartości firmy - 
jednostki 
współzależne 

    

N. ZYSK (STRATA) Z 
UDZIAŁÓW W 
JEDNOSTKACH 
PODPORZĄDKO
WANYCH 
WYCENIANYCH 
METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI 

    

O. ZYSK (STRATA) 
BRUTTO (J+/-K-
L+M+/-N) 

105 -128 -85 -144 

P. PODATEK 
DOCHODOWY 

1 -9 1 -9 

I. Część bieżąca 1  1  
II. Część 

odroczona 
 -9  -9 

Q. POZOSTAŁE 
OBOWIĄZKOWE 
ZMNIEJSZENIA 
ZYSKU 

    

R. ZYSKI (STRATY) 
MNIEJSZOŚCI 

    

S. ZYSK (STRATA) 
NETTO (O-P-Q+/-
R) 

104 
 

-119 -86 -135 

 

 

 Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia  (dane w tys PLN) 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) 
Wyszczególnienie Dodatkow

e 
informacje 

 za okres 
od 01.01 

do 
30.12.2012 

od 01.01  
do  

31.12.2011 
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
I. Zysk (strata) netto   -86 -135 

II. Korekty razem  -747 -1 
1. Zyski (straty) mniejszości     
2. Zysk (strata) z udziałów 

(akcji) w jednostkach 
wycenianych metodą praw 
własności 

    

3. Amortyzacja   54 26 
4. Odpisy wartości firmy     
5. Odpisy ujemnej wartości     
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firmy 
6. Zyski (straty) z tytułu 

różnic kursowych 
    

7. Odsetki i udziały w 
zyskach (dywidendy) 

  -56 3 

8. Zysk (strata) z działalności 
inwestycyjnej 

    

9. Zmiana stanu rezerw   15 56 
10. Zmiana stanu zapasów     
11. Zmiana stanu należności   -585 -242 
12. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

  -178 171 

13. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

  3 -14 

14. Inne korekty z działalności 
operacyjnej 

    

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 
(I±II) 

  -833 -136 

B.  
I. Wpływy   634  

1. Zbycie wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych aktywów 
trwałych 

    

2. Zbycie inwestycji w 
nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i 
prawne 

    

3. Z aktywów finansowych, w 
tym: 

  634  

  a) w jednostkach 
powiązanych 

    

  - zbycie aktywów 
finansowych 

    

  - dywidendy i udziały 
w zyskach 

    

  - spłata udzielonych 
pożyczek 
długoterminowych 

  400  

  - odsetki   14  
  - inne wpływy z 

aktywów 
finansowych 

  220  

  b) w pozostałych 
jednostkach 

    

  - zbycie aktywów 
finansowych 

    

  - dywidendy i udziały 
w zyskach 

    

  - spłata udzielonych 
pożyczek 
długoterminowych 

    

  - odsetki     
  - inne wpływy z     
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aktywów 
finansowych 

4. Inne wpływy inwestycyjne     
II. Wydatki   19 370 725 
1. Nabycie wartości 

niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych aktywów 
trwałych 

  32  

2. Inwestycje w 
nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i 
prawne 

    

3. Na aktywa finansowe, w tym:   19 338 560 
  a) w jednostkach 

powiązanych 
  19 338 405 

  - nabycie aktywów 
finansowych 

  19 338 5 

  - udzielone pożyczki 
długoterminowe 

   400 

  b) w pozostałych 
jednostkach 

   155 

  - nabycie aktywów 
finansowych 

   155 

  - udzielone pożyczki 
długoterminowe 

    

4. Dywidendy i inne udziały 
w zyskach wypłacone 
udziałowcom 
(akcjonariuszom) 
mniejszościowym 

   65 

5. Inne wydatki inwestycyjne     
III. Przepływy pieniężne netto 

z działalności inwestycyjnej 
(I-II) 

  -18 736 -729 

C.  
I. Wpływy   21 444 1 274 

1. Wpływy netto z wydania 
udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału 

  21 134 974 

2. Kredyty i pożyczki     
3. Emisja dłużnych papierów 

wartościowych 
  250 300 

4. Inne wpływy finansowe   60  
II. Wydatki   311  
1. Nabycie udziałów (akcji) 

własnych 
    

2. Dywidendy i inne wypłaty 
na rzecz właścicieli 

    

3. Inne, niż wypłaty na rzecz 
właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

    

4. Spłaty kredytów i 
pożyczek 

    

5. Wykup dłużnych papierów 
wartościowych 

  300  
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6. Z tytułu innych 
zobowiązań finansowych 

    

7. Płatności zobowiązań z 
tytułu umów leasingu 
finansowego 

    

8. Odsetki   12  
9. Inne wydatki finansowe     

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej (I-

II) 

  21 132 1 274 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 
NETTO RAZEM 

(A.III±B.III±C.III) 

  1 564 413 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W 

TYM 

  1 564 413 

  - zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych 

    

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
POCZĄTEK OKRESU 

  472 59 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
KONIEC OKRESU (F±D), W 

TYM 

 2 036 472 

  - o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

    

 
 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym (dane w tys PLN) 

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM 
Wyszczególnienie za okres 

od 
01.01.2012 

do 
31.12.2012 

od 
01.01.2011 

do 
31.12.2011 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 120 299 89 128 
  - korekty błędów podstawowych   
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 
korektach 

120 299 89 128 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu 89 498 00 
1.1. Zmiany kapitału podstawowego 13 666 89 398 

  a) zwiększenie (z tytułu) 13 666 89 398 
  - wydania udziałów / emisji akcji 13 666  
  -korekty konsolidacyjne   
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
  - umorzenia udziałów / akcji   

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 103 164 89 498 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

początek okresu 
  

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy   
  a) zwiększenie (z tytułu)   
  b) zmniejszenie (z tytułu)   

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
koniec okresu 

  



 

 

Sprawozdanie finansowe – Q4 2012 

Strona | 29 Strona | 29 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu   
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych   

  a) zwiększenie   
  b) zmniejszenie   

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu   
4. Kapitał zapasowy na początek okresu   

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 30 948 30 948 
  a) zwiększenie (z tytułu) 7 238 30 948 
  - emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej 
7 238 30 948 

  - podziału zysku   
  - kapitał zapasowy ZFRON   
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
  - pokrycia straty   
  - korekty konsolidacyjne –przeniesienie 

na kapitał mniejszości 
  

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 186 30 948 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   

  - korekty błędów podstawowych    
  - skutki zmian zasad (polityki) 

rachunkowości 
  

5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, 
po korektach 

  

5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   
  a) zwiększenie (z tytułu)   
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
  - zbycia środków trwałych   

5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów  z tytułu korekt 
konsolidacyjnych 

  

  a) zwiększenie (z tytułu)   
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
  - korekty konsolidacyjne   

6.2 Pozostałe kapitały z tytułu korekt 
konsolidacyjnych na koniec okresu 

  

7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu   
  - korekty błędów podstawowych    
  - skutki zmian zasad (polityki) 

rachunkowości 
  

7.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, 
po korektach 

  

7.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia   
  a) zwiększenie   
  b) zmniejszenie   

7.3. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu   
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   
  - korekty błędów podstawowych    
  - skutki zmian zasad (polityki) 

rachunkowości 
  

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

  

8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych   
  a) zwiększenie (z tytułu)   
  - podziału zysku z lat ubiegłych   
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
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  -przeniesienie na kapitał zapasowy   
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   

  - korekty błędów podstawowych    
   

- skutki zmian zasad (polityki) 
rachunkowości 

  

8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

  

8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych   
  a) zwiększenie (z tytułu)   
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do 

pokrycia 
  

     
  b) zmniejszenie (z tytułu)   
  -korekty konsolidacyjne –przeniesienie 

na kapitał mniejszości 
  

  - pokrycie z zysku    
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   

9. Wynik netto (86) (11) 
  a) zysk netto   
  b) strata netto (86) (135) 
  c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 141 263 120 299 
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
  

 

 

W opinii Zarządu Elemental Holding S.A. powyższe dane finansowe oraz dodatkowe 

informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym w sposób rzetelny i 

kompletny przedstawiają sytuację finansową, majątkową. 

 

 

4. Komentarz Zarządu nt. czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 
Najistotniejszym czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe grupy kapitałowej 

Elemental Holding S.A. było połączenie struktur zakupowych i sprzedażowych 

wszystkich spółek wchodzących w jej skład. Pierwszym efektem wspólnych działań 

spółek Grupy było zawarcie w dniu 2 stycznia 2012 przez spółkę Tesla Recycling S.A. 

długoterminowej umowy ze spółką KGHM Metraco S.A. zobowiązującej do dostarczania 

określonych klas złomu miedzi, w ilości kilkuset ton miesięcznie.  

 

Zawarcie umowy ze spółką KGHM Metraco S.A. jest wymiernym wyrazem skuteczności 

przyjętej przez Zarząd strategii. Jej realizacja powinna w sposób istotny wpłynąć na 
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zwiększenie sprzedaży spółki Tesla Recycling S.A. oraz zwiększenie udziału w rynku 

obrotu metalami nieżelaznymi, co tym samym potwierdzi pozycję Grupy jako lidera. 

 

Realizacja znaczącego wzrostu skali działalności operacyjnej spółki Tesla Recycling 

wymagała zapewnienia finansowania zwiększonych zakupów. W związku z tym, w dniu 

9 marca 2012 roku spółka zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 7 

mln zł. 

 

W celu zwiększenia możliwości zakupu surowców, spółka Tesla Recycling S.A. 

otworzyła dwa nowe oddziały: w Warszawie oraz w Białymstoku, które stanowią 

kolejne źródła zaopatrzenia spółki w metale nieżelazne. Warto podkreślić, iż po 

otwarciu nowych oddziałów przez Teslę Recycling, Grupa posiada sieć zakupową 

składającą się z 39 oddziałów. 

 

W zakresie odzysku elementów elektronicznych i elektrycznych Tesla Recycling 

kontynuowała proces zmierzający do pełniejszego wykorzystania mocy posiadanej 

instalacji. W tym też celu, dział handlowy skupił się na zwiększeniu wolumenu 

pozyskiwanych materiałów od zakładów przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz stacji demontażu pojazdów. Podjęte działania 

zaowocowały zwiększoną ilością otrzymywanych z instalacji frakcji a tym samym 

zwiększeniem sprzedaży wytworzonych asortymentów towarowych. 

 

Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju Grupy, było rozpoczęcie w drugiej 

połowie marca działalności operacyjnej przez spółkę Tesla Metal Sp. z o.o.. Czwarty 

kwartał potwierdził umacnianie pozycji spółki na rynkach międzynarodowych. 

Skuteczna działalność spółki na europejskich rynkach półproduktów metali 

nieżelaznych jest jednym z celów strategicznych Emitenta, wskazywanym w 

Dokumencie Informacyjnym jako kierunek ekspansji Grupy. W połączeniu ze sprzedażą 

eksportową realizowaną przez pozostałe spółki, osiągnięcie zakładanych jako cel 

strategiczny 20-30% przychodów Grupy pochodzących z handlu międzynarodowego, 

zostało zrealizowane i potwierdzone wynikami sprzedaży. 

 

Jednym z najważniejszych procesów zachodzącym w okresie objętym sprawozdaniem 

finansowym były przygotowania do procesu pozyskania środków finansowych 

niezbędnych do zakupu pozostałego pakietu akcji Syntom S.A. (18,52%). 
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Zakończona na początku kwietnia prywatna emisja akcji pozwoliła zawrzeć w dniu 1 

czerwca 2012 roku umowę zakupu 11 111 akcji spółki Syntom S.A.. Przed transakcją 

Elemental Holding S.A. posiadał 48 889 akcji Syntom S.A., stanowiących 81,48 % akcji w 

kapitale Syntom S.A.. – w wyniku umowy, z dniem transakcji Elemental Holding S.A. stał 

się właścicielem wszystkich 60 000 akcji stanowiących 100% akcji Syntom S.A. . 

Zgodnie z zawartym porozumieniem, należna kwota  za wskazaną transakcję, została 

podzielona na dwie transze, przy czym  3,99 mln zł., powinna zostać uiszczona do 31 

grudnia 2012 roku,. 

 

W celu uregulowania powyższego zobowiązania na przełomie lipca i sierpnia została 

przeprowadzona prywatna emisja akcji serii G, która zakończyła się 3 sierpnia 2012 

roku zawarciem umów objęcia akcji. W wyniku tej emisji Elemental Holding pozyskał 

środki w wysokości 5,16 mln zł. W dniu 9 sierpnia 2012 roku dokonano zapłaty 3,99 

mln zł co oznacza ostateczne rozliczenie ceny zakupu za akcje Syntom S.A. przed 

ustalonym uprzednio terminem. 

 

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z posiadania 100% akcji spółki Syntom S.A. 

są: 

a. Tworzenie wspólnej wizji i strategii działania spółek Grupy; 

b. Większa masa krytyczna połączonych w Grupie podmiotów, niezbędna dla 

zapewnienia efektu skali; 

c. Synergie przychodowe w skali Grupy, m. in. wzajemne powiększanie bazy 

klientów, tworzenie łączonych ofert, etc.; 

d. Synergie kosztowe w skali Grupy, m. in. większa siła w negocjacjach zakupowych, 

niższe koszty eksploatacji zasobów dzięki skali działania, zminimalizowanie 

kosztów handlowych dzięki współużytkowaniu kanałów dystrybucji, uzyskanie 

przez Teslę Recycling S.A. pełnego dostępu do imponującej sieci dystrybucji 

Syntom S. A.. 

 

Czwarty kwartał 2012 była etapem dalszego rozwoju spółki Syntom S.A.. W okresie od 

początku roku, uruchomione zostały dwa, kolejne oddziały w Olsztynie i Opolu oraz 

przejęty został już istniejący oddział w Rzeszowie. W związku z dynamicznym 

rozwojem i zwiększaniem kupowanych wolumenów spółka dokonała szeregu 

inwestycji wspierających działalność operacyjną nowych oddziałów. 

 

W styczniu 2012 r. wykupiono na własność grunt w Konstantynowie Łódzkim, 
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znajdujący się dotychczas w wieczystym użytkowaniu przez spółkę Syntom S.A.. 

Rozbudowano także bazę transportową firmy o kolejne trzy specjalistyczne, 

samozaładowcze pojazdy ciężarowe typu „hakowiec”, naczepy oraz kilka nowych 

wózków widłowych. W czerwcu 2012 roku Spółka nabyła 4 działki w Tomaszowie 

Mazowieckim, położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, na których znajduje się 

centralny magazyn firmy, otwierając tym sobie drogę do rozbudowy istniejącego 

zakładu. 

 

Aby zapewnić Spółce płynny rozwój, wiosną 2012 roku Zarząd Spółki zawarł umowy 

kredytów obrotowego oraz inwestycyjnego z BRE Bank S.A.. 

 

W ciągu ostatnich miesięcy znacząco zwiększyła się baza odbiorców oraz dostawców 

spółki, m.in. podpisana została długoterminowa umowa z jednym z wiodących w kraju 

przetwórców złomu aluminium. Pozyskano szereg nowych odbiorców złomu w krajach 

Unii Europejskiej, w tym na rynkach, na których spółka nie była dotychczas obecna. 

Dynamicznie wzrósł także eksport spółki na rynki krajów Dalekiego Wschodu, w 

szczególności do Indii, Chin oraz Korei Południowej. 

 

W celu zrealizowania inwestycji infrastrukturalnych w spółce Syntom S.A. oraz Tesla 

Recycling S.A. w okresie od września do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego przeprowadzone zostały emisje w trybie subskrypcji prywatnej. 

Pozyskane z emisji akcji środki Zarząd spółki Elemental Holding S.A. planuje dołączyć 

do już zgromadzonych funduszy i przeznaczyć je na zagospodarowanie posiadanych 

przez Syntom S.A. gruntów przemysłowych, na terenie istniejącego zakładu przy ul. 

Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz akwizycje.  

 

Obecnie spółka Syntom S.A. wykorzystuje tam jedynie 2 ha z posiadanych 3,5 ha. Zakres 

inwestycji,  jakie mają zostać przeprowadzone to: budowa hali o powierzchni 1000m2, 

utwardzenie gruntu o powierzchni 15 000 m2 dla potrzeb transportu ciężkiego i 

składowania metali, w sposób uwzględniający wymagania środowiskowe przy tego 

typu inwestycjach,  budowa tzw. wysokich murów oporowych do przestrzennego 

przechowywania materiałów  oraz budowa instalacji do recyclingu aluminium.  

 

Kluczowym zdarzeniem było powzięcie informacji w dniu 21 stycznia 2013 roku przez 

spółkę Syntom S.A. o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż "Wsparcie na 
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pierwsze wdrożenie wynalazku") dofinansowania projektu - Pierwsze wdrożenie 

wynalazku "Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Kwota 

przyznanej dotacji wynosi 11 000 500,00 PLN, (jedenaście milionów pięćset złotych) co 

stanowi ponad 55% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

Zawarcie ostatecznych umów oraz otrzymanie dofinansowania spowoduje realokację 

środków finansowych na kolejne inwestycje realizowane w Grupie Elemental Holding, 

w tym realizowany obecnie proces nabycia akcji spółki Terra Recycling S.A.. 

 

W przypadku pozytywnego wyniku due dilligence spółki Terra Recycling zebrane 

środki zostaną przeznaczone na ten cel. 

 
5. Informacja zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie 

objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie. 

 
Zarząd Elemental Holding S.A. skupiał swoją uwagę na pełnej integracji poszczególnych 

spółek grupy kapitałowej. Począwszy od dnia 7 listopada 2011 roku grupa Elemental 

Holding powiększyła się o spółkę Syntom S.A., stając się posiadaczem 81,49% akcji 

spółki, działającej w oparciu o unikalny model biznesowy, posiadający największą w 

Polsce sieć pozyskania odpadów, z możliwością dotarcia do małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

 

Zarząd Elemental Holding skupił swoje działania na:  

a. Pełniejszym wykorzystaniu kilkuset osobowego zespołu składającego się z 

personelu handlowego, zakupowego w celu osiągnięcia wspólnych synergii w 

zakresie zakupu surowców. 

b. Wprowadzeniu wspólnej polityki zakupowej poprzez rozszerzenie asortymentu 

zakupów poszczególnych spółek o pozycje zakupowe dotychczas niepokrywane 

przez zespoły handlowe pojedynczych podmiotów. 

c. Realizacji polityki maksymalizacji ceny sprzedaży metali nieżelaznych poprzez 

koordynację sprzedaży przez jedną osobę zarządzającą sprzedażą Grupy 

Kapitałowej. 

d. Pełniejsze wykorzystanie posiadanej przez każdą ze spółek własnej floty 

samochodowej pozwala na coraz większy stopień wykorzystania bazy 



 

 

Sprawozdanie finansowe – Q4 2012 

Strona | 35 Strona | 35 

transportowej. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Elemental Holding S.A. posiada 

100% akcji spółki Syntom S.A. (od 1 czerwca 2012 roku) co pozwoli w przyszłości na 

realizowanie planu inwestycyjnego zgodnego z wizją Zarządu Elemental Holding. S.A.. 

 

W dniu 26 września 2012 roku zarząd Tesla Recykling S.A. dokonał zamówienia 

instalacji do recyklingu o łącznej wartości 710 000 euro. Uzgodnione warunki 

przewidują, że zamówiona linia będzie dostarczona w terminie ok. 16 tygodni od 

momentu złożenia zamówienia. Nowa linia rozszerzy możliwości istniejącej już 

instalacji do recyklingu układów drukowanych o dodatkowy granulator wraz z 

separatorami prądowo-wirowymi i powietrznymi, pozwalający na otrzymanie frakcji o 

zdecydowanie mniejszej ziarnistości. Rozbudowa ta zostanie przeprowadzona w taki 

sposób, aby, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć możliwości 

przerobowe instalacji z uwagi na bardzo wysoką efektywność zastosowanego 

urządzenia oraz spodziewaną wydajność linii na najbardziej popularnym typie 

odpadów zdemontowanych układów drukowanych, pochodzących z telewizorów i 

monitorów. Z kolei zastosowanie w ciągu produkcyjnym dodatkowych separatorów 

prądowo-wirowych przy frakcji surowca poniżej 2,5 mm, pozwoli na zdecydowanie 

podniesienie efektywności separacji dla otrzymywanej frakcji metali nieżelaznych i 

szlachetnych. Będzie to możliwe dzięki sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia 

odpadów frakcji zawierającej tworzywa sztuczne o dużej gęstości własnej. 

 

W ramach optymalizacji i maksymalizacji przepływów finansowych mocą 

Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS z dnia 21 września 2012 roku nastąpiło przekształcenie spółki Tesla 

Metal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną 

działającą pod firmą Tesla Metals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowo akcyjna. Jedynym akcjonariusze spółki przekształconej został Elemental 

Holding S.A., a komplementariuszem spółka Tesla Metals sp. z o.o. z siedzibą w 

Grodzisku Mazowieckim.  

 

Następnie na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Tesla Metals sp. z o.o. S.K.A. z dnia 5 października 2012 roku dokonano zmiany 

komplementariusza, którym została spółka Tesla Metal sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. Przedmiotowa zmiana została zatwierdzona Postanowieniem Sądu z dnia 
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03 grudnia 2012 roku. Obecnie spółka działa pod firmą Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A.   

 

W tym samym okresie Elemental Holding S.A. przeprowadził również podwyższenie 

kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisje akcji serii H i I.  

 

1.837.581 akcji serii H zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/09/2012 

Zarządu Elemental Holding S.A. z dnia 10 września 2012 roku, które zostało następnie 

zatwierdzone Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV 

Wydział Gospodarczy KRS z dnia 12 października 2012 roku. Środki pozyskane z tej 

emisji zostały przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne w Syntom S.A. 

 

Akcje serii I w ilości 1.658.000 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 

1/11/2012 Zarządu Elemental Holding S.A. z dnia 19 listopada 2012 roku, 

zatwierdzonej Postanowieniem Sądu z dnia 7 grudnia 2012 roku.  

 

Kolejną spółką wchodzącą w skład grupy Elemental Holding S.A. która w zmieniła w 

czwartym kwartale 2012 roku formę prawną była Tesla Recycling S.A. Na mocy 

Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS z dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło jej przekształcenie w spółkę 

komandytowo – akcyjną dokonane Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Tesla Recycling S.A. z dnia 27 listopada 2012 roku.  Jedynym 

akcjonariuszem spółki przekształconej, który objął dwa miliony akcji w kapitale 

zakładowym spółki został Elemental Holding S.A., a funkcję komplementariusza pełni 

spółka Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.  

 

Ostatnim podwyższeniem kapitału zakładowego Elemental Holding S.A. w roku 2012 

była emisja 512.040 akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały 2/12/2012 

Zarządu Elemental Holding S.A. z dnia 17 grudnia 2012 roku. Podwyższenie to zostało 

zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIV Wydział Gospodarczy KRS Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 roku. 

 

Obecnie kapitał zakładowy Elemental Holding S.A. wynosi 103 675 767,00 zł i dzieli się 

na 103 675 767 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda. 
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6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Grupy 

Kapitałowej wchodzą następujące pomioty: 

1) Syntom S.A. z siedzibą w Warszawie, którego Elemental Holding S.A. jest 

jedynym akcjonariuszem.  

2) Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, powstała 

w wyniku przekształcenia spółki Tesla Recycling Spółka Akcyjna w spółkę 

komandytowo akcyjną, mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 19 grudnia 2012 

roku. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Elemental Holding S.A. 

3) Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, powstała w 

wyniku przekształcenia spółki Tesla Metal spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę komandytowo akcyjną, mocą postanowienia Sądu 

Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS z 

dnia 02 października 2012 roku. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Elemental 

Holding S.A. 

4) Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, będąca 

komplementariuszem spółki Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. Jedynym 

udziałowcem spółki jest Elemental Holding S.A. 

5) Tesla Metal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca komplementariuszem 

spółki Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. Jedynym udziałowcem spółki jest Elemental 

Holding S.A. 

 

Strukturę grupy kapitałowej przedstawia poniższy Schemat. 
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7. informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Kapitał zakładowy Elemental Holding na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego jest w całości opłacony i dzieli się na 103 163 727 akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)  każda.  

 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia 

poniższa Tabela. 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji 
udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 
licznie głosów 

1 Moerth Holdings Ltd 36 796 160 35,49% 35,49% 

2 
Glaholm 
Investments Ltd 

23 270 833 22,45% 22,45% 

3 Ibah Holdings Ltd 28 196 257 27,20% 27,20% 

4 Pozostali 15 412 517 14,87% 14,87% 

  Razem 103 675 767 100,00% 100,00% 

Tesla 
Recycling sp. 

z o.o.  

Tesla Metal 
sp. z o.o. 

Elemental 
Holding S.A. 

Tesla 
Recycling sp. 
z o.o. S.K.A. Syntom S.A. 

Tesla Metal 
sp. z o.o. SKA 

100% 
100% 

100% 

 

100% 100% 

komplementariusz komplementariusz 
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8. Stanowisko zarządu dotyczące prognoz finansowych 

 
Zarząd Elemental Holding S.A. opublikował prognozy finansowe w Dokumencie 

Informacyjnym sporządzonym w dniu 12 lipca 2012 roku następnie zmieniając je drogą 

raportu bieżącego nr 14/2012 w dniu 31 sierpnia 2012 roku. 

 

W ww. raporcie obowiązująca prognoza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 

na rok 2012 zakładała osiągnięcie 812,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży oraz 19,2 mln skonsolidowanego zysku netto. 

 

Na podstawie niniejszego raportu za czwarty kwartał 2012 roku, wstępne 

nieaudytowane przychody ze sprzedaży za rok 2012 wyniosły 895 mln co jest 

wynikiem lepszym o 10,2% od wcześniej zakładanych jednocześnie osiągając 

prognozowany skonsolidowany zysk netto na poziomie 19,2 mln zł. 

 

Ostateczne roczne wyniki finansowe, które zostaną zaprezentowane w raporcie 

rocznym,  mogą się różnić od obecnie prezentowanych o zalecone, w wyniku badania 

sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, korekty audytorskie. 

 

 

 
9. Oświadczenie zarządu 

 
Zarząd Elemental Holding S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy 

przedstawione dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz 

sytuacji finansowej Emitenta. 

 

 

Paweł Jarski      Jarosław Michalik 

 

 

Prezes Zarządu     Członek Zarządu 

  


