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Sprawozdanie finansowe 

Szanowni Państwo, 

 

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

tym samym półrocze 2013 roku. 

 

W półroczu zakończyliśmy z sukcesem

listu intencyjnego z ak

akcji spółki. 

 

Firma Terra Recycling S.A. prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów 

przetwarzania zużytego sprzętu

Recycling zapewnia  kompleksowe rozwiązania związane przede wszystkim

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

naturalne. W tym celu wykorzystuje ona rozwiązania technologiczne oraz systemy 

przetwarzania opadów elektrycznych i elektronicznych. 

znaczący zmienia kształt holdingu, który zostanie uzupełniony o podmiot będący 

jednym z liderów wśród organizacji działających na rynku zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.

 

Planowane nowe regulacje prawne 

elektrycznego i elektronicznego 

zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dalszy rozwój dla branży recyklingu i obrotu 

surowcem wtórnym. Terra Recycling SA idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres 

działalności Holdingu 

stanie przetwarzać m.in. znaczne ilości sprzętu chłodniczego

rosnące potrzeby rynku.

 

W pierwszym półroczu naszą uwagę przykuwał również rozwój organiczny w 

poszczególnych spółkach należących do grupy kapitałowej.  Spółka Tesla Recykling 

uruchomiła nową linię do recyklingu układów drukowanych w zakładzie w Grodzisku 

Mazowieckim. Ukończenie wartej niemal 3 mln złotych inwestycji znacznie zwiększyło 

możliwości przetwórcze istni

przepustowości nowa linia niemal potroi wydajność pracy urządzeń do recyklingu 

układów pochodzących z najczęściej przetwarzanych elektroodpadów.

 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

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

2013 roku.  

zakończyliśmy z sukcesem, zainicjowany na początku roku podpisaniem 

listu intencyjnego z akcjonariuszami spółki Terra Recycling S.A., proces nabycia 100% 

Firma Terra Recycling S.A. prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Spółka Terra 

Recycling zapewnia  kompleksowe rozwiązania związane przede wszystkim

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

naturalne. W tym celu wykorzystuje ona rozwiązania technologiczne oraz systemy 

przetwarzania opadów elektrycznych i elektronicznych. Realizacji akwizycji, w sposób 

kształt holdingu, który zostanie uzupełniony o podmiot będący 

jednym z liderów wśród organizacji działających na rynku zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

Planowane nowe regulacje prawne – dotyczące przetwarzania zużytego sprzętu 

trycznego i elektronicznego – jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone, są 

zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dalszy rozwój dla branży recyklingu i obrotu 

surowcem wtórnym. Terra Recycling SA idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres 

ngu – dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w 

stanie przetwarzać m.in. znaczne ilości sprzętu chłodniczego pozostając w gotowości na 

rosnące potrzeby rynku. 

W pierwszym półroczu naszą uwagę przykuwał również rozwój organiczny w 

półkach należących do grupy kapitałowej.  Spółka Tesla Recykling 

uruchomiła nową linię do recyklingu układów drukowanych w zakładzie w Grodzisku 

Mazowieckim. Ukończenie wartej niemal 3 mln złotych inwestycji znacznie zwiększyło 

możliwości przetwórcze istniejącej już instalacji. Szacujemy, że po osiągnięciu pełnej 

przepustowości nowa linia niemal potroi wydajność pracy urządzeń do recyklingu 

układów pochodzących z najczęściej przetwarzanych elektroodpadów.

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

zainicjowany na początku roku podpisaniem 

roces nabycia 100% 

Firma Terra Recycling S.A. prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów 

elektrycznego i elektronicznego. Spółka Terra 

Recycling zapewnia  kompleksowe rozwiązania związane przede wszystkim, z 

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

naturalne. W tym celu wykorzystuje ona rozwiązania technologiczne oraz systemy 

ealizacji akwizycji, w sposób 

kształt holdingu, który zostanie uzupełniony o podmiot będący 

jednym z liderów wśród organizacji działających na rynku zużytego sprzętu 

dotyczące przetwarzania zużytego sprzętu 

jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone, są 

zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dalszy rozwój dla branży recyklingu i obrotu 

surowcem wtórnym. Terra Recycling SA idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres 

dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w 

pozostając w gotowości na 

W pierwszym półroczu naszą uwagę przykuwał również rozwój organiczny w 

półkach należących do grupy kapitałowej.  Spółka Tesla Recykling 

uruchomiła nową linię do recyklingu układów drukowanych w zakładzie w Grodzisku 

Mazowieckim. Ukończenie wartej niemal 3 mln złotych inwestycji znacznie zwiększyło 

, że po osiągnięciu pełnej 

przepustowości nowa linia niemal potroi wydajność pracy urządzeń do recyklingu 

układów pochodzących z najczęściej przetwarzanych elektroodpadów. 
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Dodatkowo w maju 2013 roku spółka Syntom S.A. podpi

z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę ponad 11 mln złotych. 

Subwencja pochodzi z Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja ze środków unijny

przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w Tomaszowie 

Mazowieckim. Wsparcie obejmuje 55% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli ponad 

11 mln złotych. 

 

Decyzja o budowie nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistycz

przetwórczego firmy w Tomaszowie Mazowieckim jest konsekwencją długofalowej 

strategii rozwoju Syntom, zakładającej jak najefektywniejsze wykorzystanie 

posiadanych nieruchomości. Doskonała lokalizacja w centralnej Polsce i bliskość 

centrum magazynowego z

recyklingowej. Z drugiej strony, finalny produkt odzysku 

będzie w szybszy sposób dystrybuowany do odbiorców końcowych: hut i odlewni.

 

 

 

Paweł Jarski  

 

Prezes Zarządu 
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Dodatkowo w maju 2013 roku spółka Syntom S.A. podpisała umowę o dofinansowanie 

z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę ponad 11 mln złotych. 

Subwencja pochodzi z Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja ze środków unijny

przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w Tomaszowie 

Mazowieckim. Wsparcie obejmuje 55% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli ponad 

Decyzja o budowie nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistycz

przetwórczego firmy w Tomaszowie Mazowieckim jest konsekwencją długofalowej 

strategii rozwoju Syntom, zakładającej jak najefektywniejsze wykorzystanie 

posiadanych nieruchomości. Doskonała lokalizacja w centralnej Polsce i bliskość 

centrum magazynowego zapewni ciągłą dostawę surowca dla nowej instalacji 

recyklingowej. Z drugiej strony, finalny produkt odzysku – czysta frakcja aluminium 

będzie w szybszy sposób dystrybuowany do odbiorców końcowych: hut i odlewni.

     Jarosław Michalik

     Członek Zarządu

sała umowę o dofinansowanie 

z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę ponad 11 mln złotych. 

Subwencja pochodzi z Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja ze środków unijnych została 

przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w Tomaszowie 

Mazowieckim. Wsparcie obejmuje 55% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli ponad 

Decyzja o budowie nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistyczno-

przetwórczego firmy w Tomaszowie Mazowieckim jest konsekwencją długofalowej 

strategii rozwoju Syntom, zakładającej jak najefektywniejsze wykorzystanie 

posiadanych nieruchomości. Doskonała lokalizacja w centralnej Polsce i bliskość 

apewni ciągłą dostawę surowca dla nowej instalacji 

czysta frakcja aluminium – 

będzie w szybszy sposób dystrybuowany do odbiorców końcowych: hut i odlewni. 

Jarosław Michalik 

Członek Zarządu 
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Spis treści 

 

 

1. Podstawowe informacje o Emitencie

2. Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego

3. Skonsolidowane dane finansowe za okres 1.

1.04.2013 do 30.06.2013 oraz 

4. Jednostkowe dane finansowe za okres 1.0

1.04.2013 do 30.06.2013 oraz dane porównywalne

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

osiągnięte wyniki finansowe

6. Informacja Zarządu Emitenta na temat akt

prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta 

na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

8. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

9. Stanowisko dotyczące prognoz finansowych

10. Oświadczenie zarządu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Podstawowe informacje o Emitencie 

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego

Skonsolidowane dane finansowe za okres 1.01.2013 do 3

1.04.2013 do 30.06.2013 oraz dane porównywalne 

Jednostkowe dane finansowe za okres 1.01.2013 do 

1.04.2013 do 30.06.2013 oraz dane porównywalne 

Komentarz Zarządu nt. czynników i zdarzeń które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta 

na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Stanowisko dotyczące prognoz finansowych 

Oświadczenie zarządu 

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 

do 30.06.2013 oraz 

do 30.06.2013 oraz 

Komentarz Zarządu nt. czynników i zdarzeń które miały wpływ na 

ywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta 

na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 



 

 

Sprawozdanie finansowe 

 

1. Podstawowe informacje o Emitencie
 

 

Firma:    

Siedziba:  

Adres:   

Telefon:  

Faks:   

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa: 

NIP:   

REGON:  

 
 

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

konsolidacja przedsiębiorstw 

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 zwielokrotnia

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

współpracujących w holdingu

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 –

2. Jarosław Michalik 

3.10.2014) 

Radę Nadzorczą stanowią:

1. Agata Jarska –

2. Sylwia Błaszcza

3. Paweł Gajewski 

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

5. Tomasz Malinowski 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

informacje o Emitencie 

  Elemental Holding Spółka Akcyjna 

  Grodzisk Mazowiecki 

  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42

  +48 22 390 91 35 

  +48 22 390 91 36 

Adres poczty elektronicznej: inwestor@elemental.biz 

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

  5291756419 

  141534442 

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

rzedsiębiorstw 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 zwielokrotnia

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, 

odstawowego środka pozwalającego na zwiększenie skali działania, zmniejszenie 

kosztów działalności oraz maksymalizację osiąganych zysków. 

W skład Zarządu Elemental Holding S.A. wchodzą: 

 Prezes Zarządu od 14.12.2010 (kadencja upływa 14.12.20

Jarosław Michalik – Członek Zarządu od 3.10.2011 (kadencja upływa 

Radę Nadzorczą stanowią: 

– Przewodnicząca Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)

Sylwia Błaszczak – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

Paweł Gajewski –Sekretarz Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)

Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)

Tomasz Malinowski – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)

825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42 

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

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 

jednostek. Założeniem modelu biznesowego grupy jest 

maksymalne wykorzystanie efektu synergii na wszystkich płaszczyznach współpracy, 

odstawowego środka pozwalającego na zwiększenie skali działania, zmniejszenie 

Prezes Zarządu od 14.12.2010 (kadencja upływa 14.12.2013) 

Członek Zarządu od 3.10.2011 (kadencja upływa 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)  

Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

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

7. Aleksander Wasiukiewicz 

31.10.2015) 

 

2. Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego
 

Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finan

30.06.2013 oraz za okres od 1.04.2013 do 30.06.2013 roku a także

za okres zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości  oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszon

Europejskiej. 

 

 
3. Skonsolidowane dane

oraz od 1.04.2013 do 30.06.2013 
HOLDING  S.A.

 

 

Skonsolidowane  wybrane dane finansowe pochodzące z

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie II kwartał 2013

od 1.04.2013 do 
30.06.2013

Amortyzacja 
przychody ze 
sprzedaży 
zysk ze 
sprzedaży 
zyska z 
działalności 
operacyjnej 
zysk brutto 
zysk netto 
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– Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)

Aleksander Wasiukiewicz – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 

Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2013 do 

za okres od 1.04.2013 do 30.06.2013 roku a także dane porównywalne 

za okres zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości  oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Skonsolidowane dane finansowe za okres od 1.01.2013 r. do 3
od 1.04.2013 do 30.06.2013 dane porównywalne GRUPY ELEMENTAL 

HOLDING  S.A. 

Skonsolidowane  wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów

II kwartał 2013 II kwartał 2012 2013 
narastająco 

od 1.04.2013 do 
30.06.2013 

od 1.04.2012 do 
30.06.2012 

od 1.01.2013 do 
30.06.2013 

578 572 1 160 
200 644 227 671 422 454 

5 828 4 149 11 401 

6 154 4 627 12 455 

7 593 4 090 13 335 
7 372 3 436 12 909 

a upływa 31.10.2015) 

Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 

sowe za okres 1.01.2013 do 

dane porównywalne 

za okres zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości  oraz 

ymi w formie rozporządzeń Komisji 

r. do 30.06.2013 r.  
GRUPY ELEMENTAL 

całkowitych dochodów 

 
2012 

narastająco 
od 1.01.2013 do 

 
od 1.01.2012 do 

30.06.2012 
1 089 

448 341 

10 838 

11 445 

9 943 
8 087 
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Wybrane skonsolidowane dane finansowe pochodzące z bilansu

 

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie

Kapitał własny 
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 
Zobowiązania 
długoterminowe 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne 

Wartość  firmy jednostek

Nieruchomości inwestycyjne

Udziały w jednostkach powiązanych nie 
skonsolidowane 

Pozostałe aktywa finansowe

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Pozostałe udziały 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe 

Zapasy 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostał 
należności 

- z tytułu dostaw i usług 

- pozostałe należności 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Rozliczenia międzyokresowe

Aktyw trwałe przeznaczone do sprzedaży

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe pochodzące z bilansu

Wyszczególnienie 2013 
Na dzień 30.06.2013 Na dzień 30.06.2012

184 763 
Należności długoterminowe 347 
Należności krótkoterminowe 63 868 

28 873 

33 526 

66 741 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  

STAN NA DZIEŃ

30.06.2013 

137 669

Rzeczowe aktywa trwałe 30 183

Wartości niematerialne  

Wartość  firmy jednostek 106 857

Nieruchomości inwestycyjne 

Udziały w jednostkach powiązanych nie 

Pozostałe aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

odroczonego podatku dochodowego 

Pozostałe aktywa trwałe 

147 361

53 753

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostał 
63 868

z tytułu dostaw i usług  59 505

 4 363

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 873

Rozliczenia międzyokresowe 

Aktyw trwałe przeznaczone do sprzedaży 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe pochodzące z bilansu 

2012 
Na dzień 30.06.2012 

 
90 381 

- 
45 020 
3 185 

15 647 

58 076 

STAN NA DZIEŃ 

 30.06.2012 

137 669 79 780 

30 183 18 299 

4 1 554 

106 857 59 673 

- 0 

- - 

347 - 

- - 

- - 

278 254 

- - 

147 361 88 386 

53 753 39 464 

63 868 45 020 

59 505 43 640 

4 363 1 380 

- 

- 509 

28 873 3 185 

867 208 
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Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

RAZEM AKTYWA 

Zobowiązania i kapitał własny

Kapitał akcyjny 

Kapitał z emisji akcji powyż

Kapitał zapasowy 

Inne skumulowane całkowite dochody

Inne kapitały w tytułu korekt konsolidacyjnych

Razem kapitał własny

Kapitał mniejszości 

Zobowiązania 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 Kredyty i pożyczki  

Pochodne instrumenty finansowe

Pozostałe zobowiązania finansowe

Inne zobowiązania długoterminowe

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

Zobowiązania z tytułu  świadczeń pracowniczych

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

- z tytułu dostaw i usług

- pozostałe zobowiązania

Kredyty, pożyczki  

Pozostałe zobowiązania finansowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zobowiązania z tytułu świadczeń 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

 

 

 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do 

285 030

Zobowiązania i kapitał własny 

130 324

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości  nominalnej 36 911

31 010

Inne skumulowane całkowite dochody 12 909

Inne kapitały w tytułu korekt konsolidacyjnych (26 391)

Razem kapitał własny 184 763

  

Zobowiązania długoterminowe 33 526

z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

10 008

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 21 251

Inne zobowiązania długoterminowe 1 742

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

Zobowiązania z tytułu  świadczeń pracowniczych 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 

Zobowiązania krótkoterminowe 66 741

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
16 310

ug 14 101

pozostałe zobowiązania 2 209

40 135

Pozostałe zobowiązania finansowe 9 012

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 285 030

  

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów  

- - 

285 030 168 166 

130 324 96 381 

36 911 - 

31 010 12 267 

12 909 7 343 

(26 391) (25 610) 

184 763 90 381 

4 062 

33 526 15 647 

- - 

10 008 11 600 

- - 

21 251 3 643 

1 742 - 

360 230 

165 174 

- - 

66 741 58 076 

16 310 14 251 

14 101 12 857 

2 209 1 394 

40 135 30 718 

9 012 12 002 

31 117 

832 679 

421 309 

285 030 168 166 
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Przychody ze  sprzedaży

Koszty sprzedanych produkt
materiałów 

Amortyzacja 

Zycie materiałów i energii

Usługi Obce 

Wynagrodzenia 

Ubezpieczenia i narzuty

Podatki i opłaty 

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk ze sprzedaży  

Pozostałe przychody ope

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy 

zysk mniejszości 

Zysk netto 

Zysk netto przypadający

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym

Inne składniki całkowitego dochodu

Suma dochodów całkowitych przypadająca

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym

 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Za okres 

01.04. 13 do 
30.06.13 

01.04. 12 
do 30.06.12

Przychody ze  sprzedaży 200 644 227 671

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
194 816 223 522

578 572

Zycie materiałów i energii 2 513 1 818

4 059 2 591

2 954 2 804

Ubezpieczenia i narzuty 597 563

325 310

rodzajowe 539 305

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 183 251 214 559

5 828 4 149

Pozostałe przychody operacyjne 611 632

Pozostałe koszty operacyjne 28 154

działalności operacyjnej 6 411 4 627

1 780 452

598 989

Zysk przed opodatkowaniem 7 593 4 090

221 654

- 192

7 372 3 436

Zysk netto przypadający 

akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 372 3 244

akcjonariuszom mniejszościowym - 192

kowitego dochodu - 

dochodów całkowitych przypadająca 

akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 372 3 244

akcjonariuszom mniejszościowym - 192

 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

  Za okres 

do 30.06.12 
01.01. 13 do 

30.06.13 

01.01. 12 do 
30.06.12 

227 671 422 454 448 341 

  

223 522 411 053 437 503 

572 1 160 1 089 

1 818 4 337 3 902 

2 591 7 375 4 683 

2 804 5 838 5 749 

563 1 159 1 143 

310 700 703 

305 842 637 

214 559 389 642 419 597 

4 149 11 401 10 838 

632 1 083 968 

154 29 361 

4 627 12 455 11 445 

452 2 799 339 

989 1 919 1 841 

4 090 13 335 9 943 

654 426 1 856 

192 - 744 

3 436 12 909 8 087 

3 244 12 909 7 343 

192 - 744 

- - - 

3 244 12 909 7 343 

192 - 744 
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(dane w tys. zł) 

 

Zysk (strata brutto) bru

Korekty razem: 

Zysk mniejszości 

Amortyzacja 

Odpis wartości firmy 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w  zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 

Zmiana stanu zapasów 

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Pozostałe korekty 

Podatek zapłacony 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

  

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Wpływy 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

Zbycie inwestycji w nieruch
i prawne 

Z aktywów finansowych

  Wydatki 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

Na aktywa finansowe 

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy z działalności finansowej

Wpływy 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

01.01. 13 do 
30.06.13

brutto  13 

(10 

różnic kursowych 

Odsetki i udziały w  zyskach (dywidendy) 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 

 (9 336)

Zmiana stanu należności (1 380)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  niematerialne 

Z aktywów finansowych 

2

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

2

Inne wydatki inwestycyjne 

z działalności inwestycyjnej (20 886

Przepływy z działalności finansowej 

50 873

Za okres 

01.01. 13 do 
30.06.13 

01.01. 12 do 
30.06.12 

13 335 9 973 

(10 791) (12 402) 

- (744) 

1 160 1 089 

- 260 

(404) (209) 

124 1 626 

371 - 

(189) (26) 

(9 336) 2 848 

(1 380) (10 331) 

(179) (5 435) 

(504) (6) 

1 - 

(455) (1 474) 

2 544 (2 429) 

1 186 84 

1 036 84 

- - 

150 - 

22 072 2 047 

783 2 047 

20 837 - 

452 - 

0 886) (1 963) 

50 873 21 942 
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Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych i oraz dopłat do  kapitału

Kredyty i pożyczki 

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli

Spłata kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto Razem

Środki pieniężne na początek okresu

Środki pieniężne  na koniec okresu 

- o ograniczonej możliwości dysponowania

 

 

Zestawienie zmian w skonsolidowanym 

(dane w tys. zł) 

 

Kapitał akcyjny na początek okresu

Zmiany kapitału akcyjnego:

- zwiększenie z tytuły emisji akcji

Kapitał akcyjny na koniec okresu 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości 

Zmiany w kapitale: 
- zwiększenie z powodu emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Kapitał zapasowy  na począ

Zmiany w kapitale: 

- zwiększenia z tytułu podzia

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych i oraz dopłat do  kapitału 32 063

Emisja dłużnych papierów wartościowych 15 007

Inne wpływy finansowe 

Nabycie udziałów (akcji) własnych 

Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 

pożyczek 

Wykup dłużnych papierów wartościowych 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

Inne wydatki finansowe 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 42 732

Przepływy pieniężne netto Razem 2

Środki pieniężne na początek okresu 

Środki pieniężne  na koniec okresu  28 873

o ograniczonej możliwości dysponowania 

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

od 01.01 do 
30.06.2013

Kapitał akcyjny na początek okresu 

Zmiany kapitału akcyjnego: 

zwiększenie z tytuły emisji akcji 

akcyjny na koniec okresu  

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

zwiększenie z powodu emisji akcji powyżej wartości 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

Kapitał zapasowy  na początek okresu 

z tytułu podziału zysku 

32 063 10 660 

3 803 11 282 

15 007 - 

8 141 16 684 

1 380 13 575 

3 170 400 

1 107 859 

1 365 1 850 

1 119 - 

42 732 5 258 

24 390 866 

4 483 2 319  

28 873 3 185 

166 166 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01do 
30.06.2012 

103 164 89 498 

27 160 6 883 

27 160 6 883 

130 324 96 381 

7 238 - 

29 673 - 

29 673 - 

36 911 - 

12 228 4 413 

7 854 

18 453 7 946 
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- korekty konsolidacyjne

Kapitał zapasowy na koniec okresu

Skumulowane całkowite dochody

Kapitał z tytułu korekt konsolidacyjnych

Zmiany w kapitale: 

- zwiększenia 

-zmniejszenia 

Kapitał z tytułu korekt konsolidacyjnych na koniec okresu

Kapitał własny na koniec okresu

 

 

 

4. Jednostkowe dane finansowe EMITENTA za okres 1.01.2013 do 30.06.2013 

oraz za okres od 1.04.2013 do 30.06.2013 oraz dane porównywalne 

 

 

 

Jednostkowe wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

II kwartał 2013

od 1.04.2013 do 
30.06.2013

Amortyzacja 
przychody ze 
sprzedaży 
zysk ze 
sprzedaży 
zyska z 
działalności 
operacyjnej 
zysk brutto 
zysk netto 
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korekty konsolidacyjne 

Kapitał zapasowy na koniec okresu 

Skumulowane całkowite dochody 

u korekt konsolidacyjnych 

Kapitał z tytułu korekt konsolidacyjnych na koniec okresu 

Kapitał własny na koniec okresu 

Jednostkowe dane finansowe EMITENTA za okres 1.01.2013 do 30.06.2013 

oraz za okres od 1.04.2013 do 30.06.2013 oraz dane porównywalne 

Jednostkowe wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów

II kwartał 2013 II kwartał 2012 2013 
narastająco 

od 1.04.2013 do 
30.06.2013 

od 1.04.2012 do 
30.06.2012 

od 1.01.2013 do 
30.06.2013 

16 13 28 
448 295 718 

(300) (65) (523) 

(300) (65) (523) 

567 (28) 457 
578 (28) 454 

329 92 

31 010 12 267 

12 909 7 343 

(26 391) (16 374) 

0 (9 236) 

- (25 610) 

(26 391) (25 610) 

184 763 90 381 

Jednostkowe dane finansowe EMITENTA za okres 1.01.2013 do 30.06.2013 

oraz za okres od 1.04.2013 do 30.06.2013 oraz dane porównywalne  

Jednostkowe wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów 

 
2012 

narastająco 
od 1.01.2013 do 

 
od 1.01.2012 do 

30.06.2012 
22 

475 

(207) 

(207) 

(168) 
(168) 
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Wybrane jednostkowe dane finansowe pochodzące z bilansu

(dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie

Kapitał własny 
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 
Zobowiązania 
długoterminowe 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 
 

 
 

 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA 

Aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne 

Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach 
zależnych 

Akrtywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Pozostałe aktywa długoterminowe

 a) jednostki powiązane

a) pozostałe jednostki 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostał 
należności 

 a) jednostki powiązane

- z tytułu dostaw i usług 

- pozostałe należności 

b) pozostałe jednostki 

- z tytułu dostaw i usług

- pozostałe należności 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Wybrane jednostkowe dane finansowe pochodzące z bilansu 

Wyszczególnienie 
2013 

Na dzień 30.06.2013 Na dzień 30.06

198 352 
Należności długoterminowe 5 616 
Należności krótkoterminowe 1 078 

24 204 

15 292 

204 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Emitenta 

STAN NA DZIEŃ

30.06.2013 

188 113

Rzeczowe aktywa trwałe 29

Wartości niematerialne  

Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach 
182 418

z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Pozostałe aktywa długoterminowe 5 616

a) jednostki powiązane 5 405

211

25 735

tytułu dostaw i usług oraz pozostał 
1 078

a) jednostki powiązane 359

z tytułu dostaw i usług  359

 

719

z tytułu dostaw i usług 134

 585

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

2012 
Na dzień 30.06 

.2012 
130 535 

- 
460 
118 

28 

4 188 

STAN NA DZIEŃ 

 30.06.2012 

188 113 134 166 

29 35 

- 40 

182 418 134 081 

50 10 

- - 

5 616 - 

5 405 - 

211 - 

25 735 585 

- 

1 078 460 

359 40 

359 40 

- - 

719 420 

134 247 

585 173 

- - 
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Aktywa finansowe utrzymane do terminu 
wymagalności 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktyw trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pozostałe krótkoterminowe aktywa

RAZEM AKTYWA 

Zobowiązania i kapitał własny

Kapitał akcyjny 

Kapitał z emisji akcji powyzej wartości  nominalnej

Inne skumulowane całkowite dochody

Zyski zatrzymane 

Razem kapitał własny

Zobowiązania 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 Kredyty, pożyczki, obligacje i zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego 

Pochodne instrumenty finansowe

Zobowiązania z tytułu  świadczeń pracowniczych

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 a) jednostki powiązane

- z tytułu dostaw i usług 

- pozostałe zobowiązania

b) pozostałe jednostki 

- z tytułu dostaw i usug

- pozostałe zobowiązania

Pochodne  instrumenty finansowe

Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
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Aktywa finansowe utrzymane do terminu 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 204

Aktyw trwałe przeznaczone do sprzedaży 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa 453

213 848

Zobowiązania i kapitał własny 

130 324

Kapitał z emisji akcji powyzej wartości  nominalnej 67 859

Inne skumulowane całkowite dochody 454

(285)

Razem kapitał własny 198 352

Zobowiązania długoterminowe 15 292

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

Kredyty, pożyczki, obligacje i zobowiązania z tytułu 
15 263

Pochodne instrumenty finansowe 

Zobowiązania z tytułu  świadczeń pracowniczych 23

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 

Zobowiązania krótkoterminowe 204

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
204

a) jednostki powiązane 

z tytułu dostaw i usług  

pozostałe zobowiązania 

203

z tytułu dostaw i usug 67

pozostałe zobowiązania 136

Pochodne  instrumenty finansowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

tytułu świadczeń pracowniczych 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 213 848

- - 

24 204 118 

- - 

453 7 

213 848 134 751 

130 324 96 381 

67 859 34 467 

454 (168) 

(285) (145) 

198 352 130 535 

15 292 28 

- - 

15 263 - 

- - 

23 26 

6 2 

204 4 188 

204 170 

1 - 

1 - 

- - 

203 170 

67 19 

136 151 

- - 

- 4 000 

- - 

- 18 

213 848 134 751 
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta
(dane  w tys. zł) 

Przychody ze  sprzedaży

a) jednostki powiązane

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 

Amortyzacja 

Zycie materiałów i energii

Usługi Obce 

Wynagrodzenia 

Ubezpieczenia i narzuty

Podatki i opłaty 

Pozostałe koszty rodzajowe

Zysk ze sprzedaży  

Pozostałe przychody op

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy 

Zysk netto 

Zysk netto przypadający 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym

Inne składniki całkowitego dochodu

Suma dochodów całkowitych przypadająca

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta 

Za okres 

01.04. 13 
do 30.06.13 

01.04. 12 
do 
30.06.12 

Przychody ze  sprzedaży 448 295 

 440 118 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
748 360 

16 13 

Zycie materiałów i energii 14 2 

222 60 

241 237 

Ubezpieczenia i narzuty 34 34 

7 8 

Pozostałe koszty rodzajowe 214 6 

(300) (65) 

Pozostałe przychody operacyjne - - 

Pozostałe koszty operacyjne - - 

Zysk z działalności operacyjnej (300) (65) 

1130 38 

263 1 

opodatkowaniem 567 (28) 

11 - 

578 (28) 

Zysk netto przypadający  

akcjonariuszom podmiotu dominującego 578 (28) 

akcjonariuszom mniejszościowym 

całkowitego dochodu - - 

Suma dochodów całkowitych przypadająca 

akcjonariuszom podmiotu dominującego 578 (28) 

akcjonariuszom mniejszościowym 

Za okres 
01.01. 13  
do 
30.06.13 

01.01. 12 
do 
30.06.12 

 718 475 

 634 212 

 1 241 682 

 28 22 

 17 3 

 385 109 

 488 461 

 66 65 

 20 9 

 237 13 

 (523) (207) 

 - - 

 - - 

 (523) (207) 

 1 243 44 

 263 5 

 457 (168) 

 (3) - 

 454 (168) 

 454 (168) 

 - - 

 454 (168) 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
(dane w tys. zł) 

Zysk (strata brutto) brutto

Korekty razem: 

Udział  w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych

Amortyzacja 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w  zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 

Zmiana stanu zapasów 

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zapasów 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Pozostałe korekty 

Podatek zapłacony 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

  

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Wpływy 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- odsetki 

-pozostałe 

  Wydatki 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta 

brutto  

Udział  w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 

Odsetki i udziały w  zyskach (dywidendy) 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 

 

Zmiana stanu należności 

 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

nieruchomości oraz wartości  niematerialne i prawne 

Z aktywów finansowych, w tym: 

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 

zbycie aktywów finansowych 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

Za okres 

01.01. 13 do 
30.06.13 

01.01. 12 do 
30.06.12 

457 (168) 

(2 086) 3 542 

28 22  
- -  

(899) 93  
(80) -  

(104) (29)  
- -  

(428) (186)  
- -  

(98) 3 689  

(475) (47)  
- -  

(30) -  
(1 629) 3 374  

 

 

 
6 846 620  

- - 
 

 - - 
 

6 846 620  
5 691 400  
1 155 220  
1 036 155  

119 -  
- 65  

 
29 020 14 708  

8 3  
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Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy z działalności finansowej

Wpływy 

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

Kredyty i pożyczki 

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli

Spłata kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto Razem

Środki pieniężne na początek okresu

Środki pieniężne  na koniec okresu 
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Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

Na aktywa finansowe, w tym: 

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 

Przepływy z działalności finansowej 

wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych  oraz dopłat do  kapitału 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 

Inne wpływy finansowe 

Nabycie udziałów (akcji) własnych 

Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 

Spłata kredytów i pożyczek 

Wykup dłużnych papierów wartościowych 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

Inne wydatki finansowe 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 

Przepływy pieniężne netto Razem 

Środki pieniężne na początek okresu 

Środki pieniężne  na koniec okresu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
 

29 012 14 705  
29 012 14 705  

-  
(22 174) (14 088)  

 

 

 
47 063 10 660  

 
32 063 10 660  

- -  
15 000 -  

- -  

 
1 092 300  
 1 092 -  

- -  
- -  
- 300  
- -  
- -  
- -  

45 971 10360  

 
22 168 (354)  

2 036 472  
24 204 118  
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

(dane w tys. zł) 

Kapitał własny na początek okresu

Kapitał akcyjny na początek okresu

Zmiany kapitału akcyjnego:

- zwiększenie z tytuły emisji akcji

Kapitał akcyjny na koniec okresu 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Zmiany w kapitale: 

- zwiększenie z powodu emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Zyski zatrzymane 

Skumulowane całkowite dochody

Kapitał własny na koniec okresu

 

 

 

5. Komentarz Zarządu nt. czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe

 
Najistotniejszym czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe 

Elemental Holding S.A. 

światowych giełdach. 

 

Spadające ceny metali na światowych giełdach spowodowały zahamowanie dynamiki 

przychodów jednakże pomimo faktu, iż rynkowe ceny metali w analizowanym okresie 

spadały od kilku do nawet kilkudziesięciu 

zatrzymać erozję przychodów poprzez utrzymującą się ekspansywną politykę 

handlową poszczególnych spółek.
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

 

Kapitał własny na początek okresu 

Kapitał akcyjny na początek okresu 

Zmiany kapitału akcyjnego: 

zwiększenie z tytuły emisji akcji 

Kapitał akcyjny na koniec okresu  

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

zwiększenie z powodu emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

Skumulowane całkowite dochody 

koniec okresu 

Komentarz Zarządu nt. czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 

Najistotniejszym czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe 

S.A. w pierwszym półroczu 2013 roku były ceny metali na 

 

Spadające ceny metali na światowych giełdach spowodowały zahamowanie dynamiki 

przychodów jednakże pomimo faktu, iż rynkowe ceny metali w analizowanym okresie 

nawet kilkudziesięciu procent, grupie Elemental Holding udało się 

zatrzymać erozję przychodów poprzez utrzymującą się ekspansywną politykę 

handlową poszczególnych spółek. 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01do 
30.06.2012 

141 210 120 300 

103 164 89 498 

27 160 6 883 

27 160 6 883 

130 324 96 381 

38 186 30 948 

29 673 3 519 

29 673 3 519 

67 859 34 467 

(285) (145) 

454 (168) 

198 352 130 535 

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

Najistotniejszym czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe grupy kapitałowej 

2013 roku były ceny metali na 

Spadające ceny metali na światowych giełdach spowodowały zahamowanie dynamiki 

przychodów jednakże pomimo faktu, iż rynkowe ceny metali w analizowanym okresie 

al Holding udało się 

zatrzymać erozję przychodów poprzez utrzymującą się ekspansywną politykę 
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Jednakże najważniejszym 

na poziomie 12,65 mln

poprzedniego.  

 

Na tak osiągnięty rezultat najważniejszy wpływ mają osiągane synergie kosztowe 

związane, wspólną polityka handlowa oraz coraz mocniejsza pozycja gru

metali nieżelaznych oraz rozpoczęcie konsolidacji spółki Terra Recykling S.A.

 

Dodatkowo w celu pełniejszego przedstawienia obrazu wynikającego ze sprawozdań 

finansowych Zarząd Elemental Holding zgodnie z art. 104 rekomendacji CESR

przedstawia poniżej wybrane noty objaśniając

 

SEGMENTY OPERACYJNE

 

Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy 

geograficzne, czyli związane z prowadzeniem działalności w różnych obszarach 

geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków zbytu. Wyodrębnione

zostały dwa segmenty:

• rynek krajowy (Polska),

• Europa,  

• Azja. 

 

Nie dokonano podziału na branże z uwagi na fakt, iż Grupa Elemental Holding S.A jest 

grupą przedsiębiorstw zintegrowanych poziomo, których oceny  w opinii zarządu przez 

pryzmat efektów finansowych działalności należy dokonywać jako całości. Tylko 

skonsolidowane dane finansowe i tak przedstawione informacje dostarczają 

obiektywnych wniosków z ich analizy, co powoduje iż Grupa Elemental Holding nie 

wyodrębnia segmentów działalności. Zdanie

umożliwia najbardziej obiektywną ocenę rodzajów i skutków działań gospodarczych, w 

które jest zaangażowana Grupa.

 

Unikalny charakter Grupy i złożoność procesów oraz różnorodność obszarów, na 

których działa Grupa 

efektów finansowych działania to prezentacja skonsolidowanych wyników. 

Wyodrębnianie segmentów operacyjnych nie niesie dal czytelników sprawozdania 

finansowego istotnych informacji, mogąc prowadz
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Jednakże najważniejszym jest fakt, iż grupie kapitałowej udało się osiągnąć 

12,65 mln zł o ponad 54% więcej aniżeli w analogicznym okresie roku 

Na tak osiągnięty rezultat najważniejszy wpływ mają osiągane synergie kosztowe 

polityka handlowa oraz coraz mocniejsza pozycja gru

oraz rozpoczęcie konsolidacji spółki Terra Recykling S.A.

Dodatkowo w celu pełniejszego przedstawienia obrazu wynikającego ze sprawozdań 

finansowych Zarząd Elemental Holding zgodnie z art. 104 rekomendacji CESR

przedstawia poniżej wybrane noty objaśniające. 

SEGMENTY OPERACYJNE 

Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy – podział na segmenty 

geograficzne, czyli związane z prowadzeniem działalności w różnych obszarach 

geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków zbytu. Wyodrębnione

zostały dwa segmenty: 

rynek krajowy (Polska), 

Nie dokonano podziału na branże z uwagi na fakt, iż Grupa Elemental Holding S.A jest 

grupą przedsiębiorstw zintegrowanych poziomo, których oceny  w opinii zarządu przez 

finansowych działalności należy dokonywać jako całości. Tylko 

skonsolidowane dane finansowe i tak przedstawione informacje dostarczają 

obiektywnych wniosków z ich analizy, co powoduje iż Grupa Elemental Holding nie 

wyodrębnia segmentów działalności. Zdaniem zarządu tylko całościowe spojrzenie 

umożliwia najbardziej obiektywną ocenę rodzajów i skutków działań gospodarczych, w 

które jest zaangażowana Grupa. 

Unikalny charakter Grupy i złożoność procesów oraz różnorodność obszarów, na 

których działa Grupa powoduje, iż jako jedyny, niezakłócający obiektywnego obrazu 

efektów finansowych działania to prezentacja skonsolidowanych wyników. 

Wyodrębnianie segmentów operacyjnych nie niesie dal czytelników sprawozdania 

finansowego istotnych informacji, mogąc prowadzić do powstania niewłaściwych 

jest fakt, iż grupie kapitałowej udało się osiągnąć zysk netto 

ponad 54% więcej aniżeli w analogicznym okresie roku 

Na tak osiągnięty rezultat najważniejszy wpływ mają osiągane synergie kosztowe 

polityka handlowa oraz coraz mocniejsza pozycja grupy na rynku 

oraz rozpoczęcie konsolidacji spółki Terra Recykling S.A. 

Dodatkowo w celu pełniejszego przedstawienia obrazu wynikającego ze sprawozdań 

finansowych Zarząd Elemental Holding zgodnie z art. 104 rekomendacji CESR 

podział na segmenty 

geograficzne, czyli związane z prowadzeniem działalności w różnych obszarach 

geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków zbytu. Wyodrębnione 

Nie dokonano podziału na branże z uwagi na fakt, iż Grupa Elemental Holding S.A jest 

grupą przedsiębiorstw zintegrowanych poziomo, których oceny  w opinii zarządu przez 

finansowych działalności należy dokonywać jako całości. Tylko 

skonsolidowane dane finansowe i tak przedstawione informacje dostarczają 

obiektywnych wniosków z ich analizy, co powoduje iż Grupa Elemental Holding nie 

m zarządu tylko całościowe spojrzenie 

umożliwia najbardziej obiektywną ocenę rodzajów i skutków działań gospodarczych, w 

Unikalny charakter Grupy i złożoność procesów oraz różnorodność obszarów, na 

powoduje, iż jako jedyny, niezakłócający obiektywnego obrazu 

efektów finansowych działania to prezentacja skonsolidowanych wyników. 

Wyodrębnianie segmentów operacyjnych nie niesie dal czytelników sprawozdania 

ić do powstania niewłaściwych 
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wniosków. 

 

Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Polski.

 

 

 Dane w tys zł

Przychody ze sprzedaży

Polska  

Europa (poza Polską) 

Azja 

 

 

 

 

 

PODATEK DOCHODOWY

 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 30 czerwca 2012  roku 

przedstawiają się następująco:

 

PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK 

DOCHODOWY PODATEK DOCHODOWY 

WYKAZANY W RZIS 

Bieżący podatek dochodowy

Dotyczący roku obrotowego

Korekty dotyczące lat ubiegłych

Odroczony podatek dochodowy 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

przejściowych 

Związany z obniżeniem stawek podatku 

dochodowego 

Obciążenie podatkowe wykazane w 

skonsolidowanym rachunku zysków i strat
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Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Polski. 

Dane w tys zł 
01.01 - 

30.06.2012 30.06.2013

Przychody ze sprzedaży 448 341  

343 281 

 98 039 

7 021 

PODATEK DOCHODOWY 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 30 czerwca 2012  roku 

przedstawiają się następująco: 

PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK 

PODATEK DOCHODOWY 

 

01.01 -

30.06.2012 

Bieżący podatek dochodowy 1 807

Dotyczący roku obrotowego 1 807

Korekty dotyczące lat ubiegłych   

Odroczony podatek dochodowy  49

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

obniżeniem stawek podatku 

  

Obciążenie podatkowe wykazane w 

skonsolidowanym rachunku zysków i strat 
1 856

01.01 - 

30.06.2013 

422 454 

264 124 

136 315 

22 015 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 30 czerwca 2012  roku 

 

01.01 -

30.06.2013 

1 807 393 

1 807 393 

  

49 33 

49 33 

  

1 856 426 
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ŚRODKI TRWAŁE 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) 

30.06.2012 r. 

 

Wyszczególnienie 

Wartość 

bilansowa brutto Zwiększenia, z 

tytułu: 

- nabycia i 

ulepszenia środków 

trwałych 

- wytworzenia we 

własnym zakresie 

środków trwałych 

- połączenia 

jednostek 

gospodarczych 

- zawartych umów 

leasingu 

- nabycia spółki 

zależnej 

- inne 

Zmniejszenia, z 

tytułu: 

- zbycia i likwidacji 

- sprzedaży spółki 

zależnej  

- przeniesienie do 

nieruchomości 

inwestycyjnych 

- wniesienia aportu 

Wartość 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

rodków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2012

Grunty 

Budynki 

i   

budowle 

Maszyny 

i 

urządzenia 

Środki 

transportu 

3 445 4 826 3 474 7 250 

354 0 1 385 813 

354 0 1 385 813 

    

    

    

    

    

0 0 -2 -4 

  -2 -4 

    

    

    

3 799 4826 4 857 8 059 

za okres 01.01.2012-

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Razem 

239 19 234 

15 2567 

15 2 567 

  

  

  

  

  

0 -6 

  

  

  

  

354 21 795 
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- inne 

Umorzenie na 
Odpisy 

aktualizujące na 

01.01.2012 roku 

Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Odpisy 

aktualizujące na 

30.06.2012 roku 

- różnic kursowych 

netto z 

przeliczenia 

sprawozdania  

Wartość 

bilansowa netto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) 

30.06.2013 r. 

 

Wyszczególnienie 

Wartość 

bilansowa brutto Zwiększenia, z 

tytułu: 

- nabycia i 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

    

0 439 947 2 042 

    

    

    

    

    

3 799 4 387 3 910 6 017 

rodków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2013

Grunty 

Budynki 

i   

budowle 

Maszyny 

i 

urządzenia 

Środki 

transportu 

3 965 4 826 5 415 9 020 

516 568 10 048 1 629 

 0 399 655 

  

68 3 496 

  

  

  

  

  

186 18 299 

za okres 01.01.2013-

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Razem 

245 23 471 

106 12 867 

7 1 061 
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ulepszenia środków 

trwałych 

- wytworzenia we 

własnym zakresie 

środków trwałych 

- połączenia 

jednostek 

gospodarczych 

- zawartych umów 

leasingu 

- nabycia spółki 

zależnej 

- inne 

Zmniejszenia, z 

tytułu: 

- zbycia i likwidacji 

- sprzedaży spółki 

zależnej  

- przeniesienie do 

nieruchomości 

inwestycyjnych 

- wniesienia aportu 

Wartość 

- inne 

Umorzenie na 
Odpisy 

aktualizujące na 

01.01.2013 roku 

Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Odpisy 

aktualizujące na 

30.06.2013 roku 

- różnic kursowych 
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516 568 9 649 974 

    

0 0 0 0 

    

    

    

    

4 481 5 394 15 463 10 649 

    

0 396 2 654 4 344 

    

    

    

    

    

  

  

  

99 11 806 

  

0 0 

  

  

  

  

351 36 338 

  

145 7 539 
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netto z 

przeliczenia 

sprawozdania  

Wartość 

bilansowa netto 
 

 

 

ZAPASY 

 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 

ich ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto 

możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej 

działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty 

niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

 

 Dane w tys. zł 

Materiały na potrzeby produkcji i pozostałe 

materiały 

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe 

Towary 

Zapasy brutto 

Odpis aktualizujący stan zapasów

Zapasy netto, w tym:

- wartość bilansowa zapasów wykazana w 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty 

sprzedaży 

- wartość bilansowa zapasów stanowiących 

zabezpieczenie zobowiązań

 

 

NALEŻNOŚCI HANDLOWE

 

Wyszczególnienie

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

4 481 4 998 12 809 6 305 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 

ich ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto 

możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej 

działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty 

niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

30.06.2012 

Materiały na potrzeby produkcji i pozostałe 
2 961 

Półprodukty i produkty w toku 0 

0 

36 503 

39 464 

Odpis aktualizujący stan zapasów 0 

Zapasy netto, w tym: 39 464 

wartość bilansowa zapasów wykazana w 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty  

wartość bilansowa zapasów stanowiących 

zabezpieczenie zobowiązań 
43 000 

NALEŻNOŚCI HANDLOWE 

Wyszczególnienie 30.06.2012 30.06.2013

206 28 799 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 

ich ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto 

możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej 

działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty 

30.06.2013 

14 261 

0 

3 430 

36 062 

53 753 

0 

53 753 

 

43 000 

30.06.2013 
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Należności handlowe 

- od jednostek powiązanych

- od pozostałych jednostek

Odpisy aktualizujące

- od jednostek powiązanych

- od pozostałych jednostek

Należności handlowe brutto

 

 

KREDYTY I POŻYCZKI

 

Wyszczególnienie

Kredyt w rachunku bieżącym Bank Pekao S.A.

Kredyt w rachunku bieżącym PKO BP S.A.

Kredyt w rachunku bieżącym BGŻ S.A.

Kredyt w rachunku bieżącym BRE Bank S.A.

Kredyt inwestycyjny BRE Bank S.A.

kredyt w Deutsche Bank PBC S.A.

BANK WGT USD 
kredyt w PKO BP 

kredyt w Millenium  

Pożyczka Ibah Holdings Ltd

Pożyczka Vindemia 

Suma kredytów i pożyczek, w tym:

- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

 

 

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

 

Wyszczególnienie

Zobowiązania leasingowe
Zobowiązania  z emisji obligacji 
Zobowiązania z tytułu factoringu 
Zobowiązania z tytułu nabycia środków 
Zobowiązania z tytułu obligacji BRE
Zobowiązania pozostałe

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Należności handlowe  43 640 

od jednostek powiązanych  

od pozostałych jednostek 43 640 

Odpisy aktualizujące 0 

od jednostek powiązanych   

od pozostałych jednostek 0 

Należności handlowe brutto 43  640 

KREDYTY I POŻYCZKI 

Wyszczególnienie 30.06.2012

Kredyt w rachunku bieżącym Bank Pekao S.A. 

Kredyt w rachunku bieżącym PKO BP S.A. 11 398

Kredyt w rachunku bieżącym BGŻ S.A. 6 474

Kredyt w rachunku bieżącym BRE Bank S.A. 12 655

inwestycyjny BRE Bank S.A. 11 600

kredyt w Deutsche Bank PBC S.A. 

 

Pożyczka Ibah Holdings Ltd 191

Suma kredytów i pożyczek, w tym: 42 319

9 

33 298

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Wyszczególnienie 30.06.2012 30.06.2013

Zobowiązania leasingowe 5 492 
Zobowiązania  z emisji obligacji  671  
Zobowiązania z tytułu factoringu  6 603 
Zobowiązania z tytułu nabycia środków 0 
Zobowiązania z tytułu obligacji BRE 0 
Zobowiązania pozostałe 2 879 

59 505 

 

59 505 

0 

  

0 

59 505 

30.06.2012 30.06.2013 

 4 649 

11 398 6 842 

6 474  
12 655 22 113 

11 600 9620 

  

  
  
 5 988 

191  

 930 

42 319  

9 020 10 008 

33 298 40 134 

30.06.2013 

5 218 
3 115  
6 611 

241 
15 263 

1 557 
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Razem zobowiązania finansowe 
 

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE

 

Wyszczególnienie

Zobowiązania leasingowe 
Zobowiązania leasingowe 
- od roku do pięciu lat
- powyżej pięciu lat
Zobowiązania leasingowe 

 

INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące 

nie wystąpiły. 

 

Na dzień 30.06.2012

Podmiot 

powiązany 

Jednostka 

dominująca 

Syntom S.A. 

Jednostki zależne:

Elemental Holding 

Tesla Recycling Sp. z 

o.o SKA 

Tesla Metal  Sp. z o.o.
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Razem zobowiązania finansowe  15 645 

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE 

Wyszczególnienie 30.06.2012 30.06.2013

Zobowiązania leasingowe 1 849 
Zobowiązania leasingowe 3 643 

od roku do pięciu lat  
powyżej pięciu lat  

Zobowiązania leasingowe razem 5 492 

INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych 

Na dzień 30.06.2012 (dane w tys. zł) 

Sprzedaż na 

rzecz 

podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 

podmiotów 

powiązanyc

h 

Przychody z 

tytułu 

odsetek  

   

1 673 3 297 0 

Jednostki zależne:    

 212 0 15 

Tesla Recycling Sp. z 

3 155 
1 897 21 

Tesla Metal  Sp. z o.o. 156 2 0 

32 005 

30.06.2013 

2 345 
2 873 

 
 

5 218 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

należności od jednostek powiązanych 

Przychody z 

 

Koszty z 

tytułu 

odsetek 

 

0 

 

0 

0 

36 
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 Na dzień 30.06.2012

Podmiot 

powiązany 

Jednostka 

dominująca 

Syntom S.A. 

Jednostki zależne:

Elemental Holding 

Tesla Recycling S.A 

Tesla Metal Sp. z o.o.

 

INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące 

nie wystąpiły. 

 

Na dzień 30.06.2013 (w tys. PLN)

Podmiot 

powiązany 

Jednostka 

dominująca 

Syntom S.A. 

Jednostki zależne:

Elemental Holding 

Tesla Recycling Sp. z 

o.o SKA 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Na dzień 30.06.2012 (dane w tys. zł) 

Należności 

handlowe i 

finansowe 

jednostek 

powiązanych 

Zobowiązania 

handlowe i 

finansowe wobec 

podmiotów 

powiązanych 

2012 2012 

219 530 

Jednostki zależne:   

 40 0 

 1 696 242 

Tesla Metal Sp. z o.o. 0 1 183 

O PODMIOTACH POWIĄZANYCH 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych 

Na dzień 30.06.2013 (w tys. PLN) 

Sprzedaż na 

rzecz 

podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 

podmiotów 

powiązanyc

h 

Przychody z 

tytułu 

odsetek  

   

1360 1 829 20 

Jednostki zależne:    

 626 11 147 

Tesla Recycling Sp. z 

2 131 
2 130 52 

finansowe wobec 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

należności od jednostek powiązanych 

Przychody z 

 

Koszty z 

tytułu 

odsetek 

 

7 

 

 

25 
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Tesla Metal  Sp. z o.o.

Terra Organizacja 

Odzysku 

Terra Recycling SKA

Tesla Recycling Sp. z 

o. 

Trax Sp z o.o. SKA 

Tesla Metal Sp. z o.o. 

SKA 

Trax Sp z o.o. 

 

 

Na dzień 30.06.203 (dane w tys. zł)

Podmiot 

powiązany 

Jednostka 

dominująca 

Syntom S.A. 

Jednostki zależne:

Elemental Holding 

Tesla Recycling SKA

Tesla Recycling Sp.z  

o.o. 

Terra Recycling SA 

Tesla Metal SKA 

Terra Organizacja 

Odzysku 

Trax SKA 
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Tesla Metal  Sp. z o.o. 662 2  

 
4  

Terra Recycling SKA  453  

Tesla Recycling Sp. z 

 
2  

 17  

Tesla Metal Sp. z o.o. 

 
330 5 

 1  

Na dzień 30.06.203 (dane w tys. zł) 

Należności handlowe 

i finansowe 

jednostek 

powiązanych 

Zobowiązania 

handlowe i 

finansowe wobec 

podmiotów 

powiązanych 

2013 2013 

1 106 1 497 

Jednostki zależne:   

 5 457 1 

SKA 1 870 3 056 

Tesla Recycling Sp.z  
1  

  3 001 

 687 

 1 

 191 

 

 

12 

 

 

180 

 

Zobowiązania 

finansowe wobec 
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6. Informacja zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie 
objętym raportem emitent podejmował w 
prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie.

 
Zarząd Elemental Holding S.A. 

istniejących spółek grupy kapitałowej nadal poszukuje rozwiązań które będą:

 

1. Pełniej wykorzystywały posiadane zasoby a w szczególności kilkuset osobowy 

zespół składający

wspólnych synergii w zakresie zakupu surowców.

2. Rozszerzały asortyment

dotychczas niepokrywane przez zespoły handlowe pojedynczych podmiotów.

3. Realizowały politykę

 

W pierwszym półroczu

zamówionej w dniu 26 września 2012 roku 

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

Nowa linia rozszerza

drukowanych o dodatkowy granulator wraz z separatorami prądowo

powietrznymi, pozwalający na otrzymanie frakcji o zdecydowanie mniejszej 

ziarnistości. Rozbudowa ta została

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.

produkcyjnym dodatkowych separatorów prądowo

poniżej 2,5 mm, pozwoli na zdecydowanie podniesienie efektywności separacji dla 

otrzymywanej frakcji metali 

sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia odpadów frakcji zawierającej tworzywa 

sztuczne o dużej gęstości własnej.

 

Ukończona właśnie inwestycja jest przykładem jednego z wielu aktualnie 

prowadzonych przez grupę Elemental działań, pozwalających spółkom zwiększyć 
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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. 

d Elemental Holding S.A. pomimo zakończenia procesów integracyjnych w ramach 

grupy kapitałowej nadal poszukuje rozwiązań które będą:

Pełniej wykorzystywały posiadane zasoby a w szczególności kilkuset osobowy 

zespół składający się z personelu handlowego, zakupowego w celu osiągnięcia 

wspólnych synergii w zakresie zakupu surowców. 

ozszerzały asortyment zakupów poszczególnych spółek o pozycje zakupowe 

dotychczas niepokrywane przez zespoły handlowe pojedynczych podmiotów.

Realizowały politykę maksymalizacji ceny sprzedaży metali nieżelaznych

półroczu trwały prace związane z przygotowaniem do uruchomienia 

dniu 26 września 2012 roku przez zarząd Tesla Recykling S.A. 

Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A.) instalacji do recyklingu o łącznej wartości 710

Nowa linia rozszerza możliwości istniejącej już instalacji do recyklingu układów 

drukowanych o dodatkowy granulator wraz z separatorami prądowo

powietrznymi, pozwalający na otrzymanie frakcji o zdecydowanie mniejszej 

rnistości. Rozbudowa ta została przeprowadzona w taki sposób, aby, prz

jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć możliwości przerobowe instalacji z 

bardzo wysoką efektywność zastosowanego urządzenia oraz spodziewaną 

wydajność linii na najbardziej popularnym typie odpadów zdemontowanych układów 

ochodzących 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. 

Ukończona właśnie inwestycja jest przykładem jednego z wielu aktualnie 

z grupę Elemental działań, pozwalających spółkom zwiększyć 

Informacja zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie 
obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

pomimo zakończenia procesów integracyjnych w ramach 

grupy kapitałowej nadal poszukuje rozwiązań które będą: 

Pełniej wykorzystywały posiadane zasoby a w szczególności kilkuset osobowy 

się z personelu handlowego, zakupowego w celu osiągnięcia 

zakupów poszczególnych spółek o pozycje zakupowe 

dotychczas niepokrywane przez zespoły handlowe pojedynczych podmiotów. 

maksymalizacji ceny sprzedaży metali nieżelaznych. 

e z przygotowaniem do uruchomienia 

zarząd Tesla Recykling S.A. (obecnie 

instalacji do recyklingu o łącznej wartości 710 000 euro. 

uż instalacji do recyklingu układów 

drukowanych o dodatkowy granulator wraz z separatorami prądowo-wirowymi i 

powietrznymi, pozwalający na otrzymanie frakcji o zdecydowanie mniejszej 

przeprowadzona w taki sposób, aby, przy 

jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć możliwości przerobowe instalacji z 

bardzo wysoką efektywność zastosowanego urządzenia oraz spodziewaną 

wydajność linii na najbardziej popularnym typie odpadów zdemontowanych układów 

Z kolei zastosowanie w ciągu 

wirowych przy frakcji surowca 

poniżej 2,5 mm, pozwoli na zdecydowanie podniesienie efektywności separacji dla 

nieżelaznych i szlachetnych. Będzie to możliwe dzięki 

sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia odpadów frakcji zawierającej tworzywa 

Ukończona właśnie inwestycja jest przykładem jednego z wielu aktualnie 

z grupę Elemental działań, pozwalających spółkom zwiększyć 



 

 

Sprawozdanie finansowe 

wydajność pracy.  

 

Oprócz modernizacji instalacji do recyklingu układów drukowanych dla Tesla Recycling 

istotnym jest rozpoczęcie procesu wdrożenia innowacyjnej linii do recyklingu 

aluminium w spółce Syntom S.A.

 

Na ten cel spółka pozyskała środki finansowe, które będą pochodzić z 

„Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka

została przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w 

Tomaszowie Mazowieckim. Instalacja objęta jest ochroną patentową. 

 

Podjęcie takich działań wynika z faktu, iż branża obrotu i recyklingu metali 

nieżelaznych oraz zużytego sprzętu elektryc

Sprostanie rosnącym wymogom ze strony rynku i prawa Unii Europejskiej wymaga 

istotnych nakładów kapitałowych. Realizacja ambitnego planu rozwoju w tych 

obszarach oznacza rosnące 

złotych.  

 

Nasz autorski wynalazek, na który otrzymaliśmy dofinansowania z funduszy 

strukturalnych, wpisuje się w tę strategię i pozwoli nam zoptymalizować proces 

odzyskiwania aluminium z ZSEE. Ponadto 

akcje, których celem jest szerzenie świadomości na temat zagrożeń dla ludzi i 

środowiska naturalnego wynikających z nieprawidłowej segregacji i utylizacji odpadów. 

 

W dniu 2 stycznia 2013 roku Elemental Holding S.A. zawarł list intencyjny z 

akcjonariuszami większościowymi spółki Terra Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim którego przedmiotem było określenie zasad i warunków nabycia przez 

Elemental Holding S.A. 100% akcji w kapitale zakładowym Terra Recycling S.A. 

 

W dniu 14 lutego 2013 roku Elemental Holding S.A. podpisał z Octavia Enterprises Pte. 

Limited z siedzibą w Singapurze, Warunkową Umowę na podstawie której, za 

zastrzeżeniem spełnienia się warunków, Elemental Holding S.A. miał nabyć 1.028.501 

akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki pod firmą Terra Recycling 

Spółka Akcyjna, stanowiących 49,17 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 

49,17 % ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Oprócz modernizacji instalacji do recyklingu układów drukowanych dla Tesla Recycling 

istotnym jest rozpoczęcie procesu wdrożenia innowacyjnej linii do recyklingu 

ce Syntom S.A. 

Na ten cel spółka pozyskała środki finansowe, które będą pochodzić z 

„Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na kwotę ponad 11 mln złotych. Dotacja ze środków unijnych 

a przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w 

Tomaszowie Mazowieckim. Instalacja objęta jest ochroną patentową. 

Podjęcie takich działań wynika z faktu, iż branża obrotu i recyklingu metali 

nieżelaznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego silnie się rozwija. 

Sprostanie rosnącym wymogom ze strony rynku i prawa Unii Europejskiej wymaga 

istotnych nakładów kapitałowych. Realizacja ambitnego planu rozwoju w tych 

obszarach oznacza rosnące potrzeby inwestycyjne sięgające kilkudziesięciu milionów 

Nasz autorski wynalazek, na który otrzymaliśmy dofinansowania z funduszy 

strukturalnych, wpisuje się w tę strategię i pozwoli nam zoptymalizować proces 

odzyskiwania aluminium z ZSEE. Ponadto – jako nowoczesna firma 

akcje, których celem jest szerzenie świadomości na temat zagrożeń dla ludzi i 

środowiska naturalnego wynikających z nieprawidłowej segregacji i utylizacji odpadów. 

W dniu 2 stycznia 2013 roku Elemental Holding S.A. zawarł list intencyjny z 

akcjonariuszami większościowymi spółki Terra Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku 

którego przedmiotem było określenie zasad i warunków nabycia przez 

S.A. 100% akcji w kapitale zakładowym Terra Recycling S.A. 

W dniu 14 lutego 2013 roku Elemental Holding S.A. podpisał z Octavia Enterprises Pte. 

Limited z siedzibą w Singapurze, Warunkową Umowę na podstawie której, za 

zastrzeżeniem spełnienia się warunków, Elemental Holding S.A. miał nabyć 1.028.501 

na okaziciela w kapitale zakładowym spółki pod firmą Terra Recycling 

Spółka Akcyjna, stanowiących 49,17 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 

49,17 % ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.  

Oprócz modernizacji instalacji do recyklingu układów drukowanych dla Tesla Recycling 

istotnym jest rozpoczęcie procesu wdrożenia innowacyjnej linii do recyklingu 

Na ten cel spółka pozyskała środki finansowe, które będą pochodzić z Pilotażu 

„Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Programu Operacyjnego 

otacja ze środków unijnych 

a przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w 

Tomaszowie Mazowieckim. Instalacja objęta jest ochroną patentową.  

Podjęcie takich działań wynika z faktu, iż branża obrotu i recyklingu metali 

znego i elektronicznego silnie się rozwija. 

Sprostanie rosnącym wymogom ze strony rynku i prawa Unii Europejskiej wymaga 

istotnych nakładów kapitałowych. Realizacja ambitnego planu rozwoju w tych 

lkudziesięciu milionów 

Nasz autorski wynalazek, na który otrzymaliśmy dofinansowania z funduszy 

strukturalnych, wpisuje się w tę strategię i pozwoli nam zoptymalizować proces 

jako nowoczesna firma – angażujemy się w 

akcje, których celem jest szerzenie świadomości na temat zagrożeń dla ludzi i 

środowiska naturalnego wynikających z nieprawidłowej segregacji i utylizacji odpadów.  

W dniu 2 stycznia 2013 roku Elemental Holding S.A. zawarł list intencyjny z 

akcjonariuszami większościowymi spółki Terra Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku 

którego przedmiotem było określenie zasad i warunków nabycia przez 

S.A. 100% akcji w kapitale zakładowym Terra Recycling S.A.  

W dniu 14 lutego 2013 roku Elemental Holding S.A. podpisał z Octavia Enterprises Pte. 

Limited z siedzibą w Singapurze, Warunkową Umowę na podstawie której, za 

zastrzeżeniem spełnienia się warunków, Elemental Holding S.A. miał nabyć 1.028.501 

na okaziciela w kapitale zakładowym spółki pod firmą Terra Recycling 

Spółka Akcyjna, stanowiących 49,17 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 

 



 

 

Sprawozdanie finansowe 

 

Cena sprzedaży Akcji Terra Recycling S.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, przeprowadzenia przez 

Elemental Holding S.A. w ramach Programu, emisji obligacji organizowanego przez BRE 

Bank S.A. oraz dojścia do skutku emisji obligacji n

14.000.000,00 złotych.

 

W dniu 12 kwietnia 2013 roku wyemitowała obligacje zabezpieczone serii C o łącznej 

wartości nominalnej 15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane 

fundusze – wraz ze środkami z wcze

przeznaczone na sfinansowanie zakupu 49,18% akcji spółki Terra Recycling SA

 

Na podstawie Uchwały nr 1/03/2013 Zarządu Elemental Holding S.A. z dnia 12 marca 

2013 roku wyemitowane zostało 11.688.800 akcji zwykłych na 

wyniku tej emisji nowa wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 116.991.067zł. 

Emisja została skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy spółki Terra Recycling 

S.A. i dokonana została w celu sfinansowania nabycia pakietu większości

Terra Recycling S.A. bez konieczności pozyskania finansowania na zrealizowanie 

transakcji w formie zaciągnięcia zewnętrznego zadłużenia na rynku finansowym.

Ostatecznie w dniu 7 czerwca 2013 roku Elemental Holding 

Recycling SA i tym samym ukończyła proces przejęcia 100% udziałów w spółce.

 

. 

 

Terra Recycling jest jednym z wiodących podmiotów na krajowym rynku przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego

w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy 

zakres usług obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz przetwarzanie takich 

odpadów, jak wielkogabarytowe i małogabaryto

telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe 

kompetencje Elemental Holding SA i plany dotyczące 

 

Tak zbudowana grupa kapitałowa jest odpowiedzią na nowe unijne re

dotyczące przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

najbliższym czasie zostaną wprowadzone, są zarówno wyzwaniem, jak i szansą na 

dalszy rozwój dla branży recyklingu i obrotu surowcem wtórnym. Terra Recycling

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

Cena sprzedaży Akcji Terra Recycling S.A. została określona na kwotę 22.627.000,00 zł.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, przeprowadzenia przez 

Elemental Holding S.A. w ramach Programu, emisji obligacji organizowanego przez BRE 

Bank S.A. oraz dojścia do skutku emisji obligacji na łączną kwotę emisji nie mniejszą niż 

14.000.000,00 złotych. 

W dniu 12 kwietnia 2013 roku wyemitowała obligacje zabezpieczone serii C o łącznej 

wartości nominalnej 15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane 

wraz ze środkami z wcześniejszych emisji prywatnych 

przeznaczone na sfinansowanie zakupu 49,18% akcji spółki Terra Recycling SA

Na podstawie Uchwały nr 1/03/2013 Zarządu Elemental Holding S.A. z dnia 12 marca 

2013 roku wyemitowane zostało 11.688.800 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

wyniku tej emisji nowa wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 116.991.067zł. 

Emisja została skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy spółki Terra Recycling 

S.A. i dokonana została w celu sfinansowania nabycia pakietu większości

Terra Recycling S.A. bez konieczności pozyskania finansowania na zrealizowanie 

transakcji w formie zaciągnięcia zewnętrznego zadłużenia na rynku finansowym.

Ostatecznie w dniu 7 czerwca 2013 roku Elemental Holding nabył 50,83% akcji Terra 

ling SA i tym samym ukończyła proces przejęcia 100% udziałów w spółce.

Terra Recycling jest jednym z wiodących podmiotów na krajowym rynku przetwarzania 

elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Posiada najnowocześniejszą 

w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy 

zakres usług obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz przetwarzanie takich 

odpadów, jak wielkogabarytowe i małogabarytowy sprzęt AGD, sprzęt 

telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe 

kompetencje Elemental Holding SA i plany dotyczące budowy silnej grupy kapitałowej.

Tak zbudowana grupa kapitałowa jest odpowiedzią na nowe unijne re

dotyczące przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

najbliższym czasie zostaną wprowadzone, są zarówno wyzwaniem, jak i szansą na 

dalszy rozwój dla branży recyklingu i obrotu surowcem wtórnym. Terra Recycling

A. została określona na kwotę 22.627.000,00 zł. 

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, przeprowadzenia przez 

Elemental Holding S.A. w ramach Programu, emisji obligacji organizowanego przez BRE 

a łączną kwotę emisji nie mniejszą niż 

W dniu 12 kwietnia 2013 roku wyemitowała obligacje zabezpieczone serii C o łącznej 

wartości nominalnej 15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane 

śniejszych emisji prywatnych – zostały 

przeznaczone na sfinansowanie zakupu 49,18% akcji spółki Terra Recycling SA 

Na podstawie Uchwały nr 1/03/2013 Zarządu Elemental Holding S.A. z dnia 12 marca 

okaziciela serii L. W 

wyniku tej emisji nowa wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 116.991.067zł. 

Emisja została skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy spółki Terra Recycling 

S.A. i dokonana została w celu sfinansowania nabycia pakietu większościowego akcji 

Terra Recycling S.A. bez konieczności pozyskania finansowania na zrealizowanie 

transakcji w formie zaciągnięcia zewnętrznego zadłużenia na rynku finansowym. 

nabył 50,83% akcji Terra 

ling SA i tym samym ukończyła proces przejęcia 100% udziałów w spółce.  

Terra Recycling jest jednym z wiodących podmiotów na krajowym rynku przetwarzania 

i elektronicznego (ZSEE). Posiada najnowocześniejszą 

w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy 

zakres usług obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz przetwarzanie takich 

wy sprzęt AGD, sprzęt 

telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe 

silnej grupy kapitałowej. 

Tak zbudowana grupa kapitałowa jest odpowiedzią na nowe unijne regulacje prawne – 

dotyczące przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jakie w 

najbliższym czasie zostaną wprowadzone, są zarówno wyzwaniem, jak i szansą na 

dalszy rozwój dla branży recyklingu i obrotu surowcem wtórnym. Terra Recycling SA 



 

 

Sprawozdanie finansowe 

idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności Holdingu 

nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w stanie przetwarzać m.in. znaczne 

ilości sprzętu chłodniczego

 

W dniu 29 marca 2013 roku Elemental Holding S.A. zawarł ze spółką EVF I Investments 

S. a r.l., spółką prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, 

grupy Enterprise Investors

Limited, Glaholm Investments Limited oraz Ibah Holdings Limited, Umowę 

Inwestycyjną oraz powiązaną z nią Umowę Akcjonariuszy, w których strony określiły 

zasady i warunki na jakich Inwestor dokona inwestycji w kapitał zakładowy Elemental 

Holding S.A. w łącznej wyso

 

W celu przeprowadzenia inwestycji Elemental Holding S.A. zgodnie z postanowieniami 

Umów o których mowa powyżej,

Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2013 roku dokonał emisji 13.333.334 warrantów 

subskrypcyjnych imiennych serii A, z których każdy upoważnia

zwykłej na okaziciela serii N Elemental Holding S.A.

Warrantów Subskrypcyjnych

prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu.

 

Akcje serii N wyemitowane zostały 

zakładowego Spółki 

Zgromadzenia Elemental Holding S.A. 

 

Celem warunkowego 

objęcia Akcji Serii N posiadaczowi 13.333.334 warrantów

których mowa powyżej.

mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Gospodarczy KRS z dnia 26 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym kapitał 

zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 13.333.334 akcji 

zwykłych na okaziciela serii N. 

 

W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2013 roku Elemental Holding S.A. 

emisji 13.333.334 warrantów subskrypcyjnych serii A i tego samego dnia złożył ofertę 

objęcia warrantów subskrypcyjnych 

Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Sprawozdanie finansowe – Q2 2013 

idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności Holdingu 

nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w stanie przetwarzać m.in. znaczne 

chłodniczego.  

W dniu 29 marca 2013 roku Elemental Holding S.A. zawarł ze spółką EVF I Investments 

prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, 

grupy Enterprise Investors (dalej: Inwestor), oraz akcjonariuszami: Moerth Holdings 

Glaholm Investments Limited oraz Ibah Holdings Limited, Umowę 

Inwestycyjną oraz powiązaną z nią Umowę Akcjonariuszy, w których strony określiły 

zasady i warunki na jakich Inwestor dokona inwestycji w kapitał zakładowy Elemental 

Holding S.A. w łącznej wysokości 28.000.001,40 zł.  

celu przeprowadzenia inwestycji Elemental Holding S.A. zgodnie z postanowieniami 

o których mowa powyżej, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2013 roku dokonał emisji 13.333.334 warrantów 

subskrypcyjnych imiennych serii A, z których każdy upoważniał do objęcia jednej akcji 

zwykłej na okaziciela serii N Elemental Holding S.A..Jedynym uprawnionym do objęcia 

Warrantów Subskrypcyjnych serii A była spółka EVF I Investments S. a r.l., spółk

prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu. 

Akcje serii N wyemitowane zostały w drodze warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

arunkowego podwyższenia kapitału zakładowego było przyznanie praw do 

objęcia Akcji Serii N posiadaczowi 13.333.334 warrantów subskryp

których mowa powyżej. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane 

mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

z dnia 26 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym kapitał 

zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 13.333.334 akcji 

zwykłych na okaziciela serii N.  

W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2013 roku Elemental Holding S.A. 

13.333.334 warrantów subskrypcyjnych serii A i tego samego dnia złożył ofertę 

objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawnionemu do ich objęcia zgodnie z §1 ust. 2 

chwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności Holdingu – dzięki 

nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w stanie przetwarzać m.in. znaczne 

W dniu 29 marca 2013 roku Elemental Holding S.A. zawarł ze spółką EVF I Investments 

prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, - podmiotem z 

, oraz akcjonariuszami: Moerth Holdings 

Glaholm Investments Limited oraz Ibah Holdings Limited, Umowę 

Inwestycyjną oraz powiązaną z nią Umowę Akcjonariuszy, w których strony określiły 

zasady i warunki na jakich Inwestor dokona inwestycji w kapitał zakładowy Elemental 

celu przeprowadzenia inwestycji Elemental Holding S.A. zgodnie z postanowieniami 

Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2013 roku dokonał emisji 13.333.334 warrantów 

do objęcia jednej akcji 

dynym uprawnionym do objęcia 

spółka EVF I Investments S. a r.l., spółka 

w drodze warunkowego podwyższenia kapitału 

a podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

. 

przyznanie praw do 

subskrypcyjnych serii A, o 

odwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane 

mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

z dnia 26 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym kapitał 

zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 13.333.334 akcji 

W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2013 roku Elemental Holding S.A. dokonał 

13.333.334 warrantów subskrypcyjnych serii A i tego samego dnia złożył ofertę 

uprawnionemu do ich objęcia zgodnie z §1 ust. 2 

chwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elemental 



 

 

Sprawozdanie finansowe 

Holding S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 tj. 

Luksemburgu. W tym samym dniu adresat oferty złożył oświadczenie o jej przyjęciu i 

objął 13.333.334 warrantów

 

Środki pozyskane od funduszu zostaną przeznaczone 

pozycji rynkowej przez akwizycje oraz inwestycje w linie technologiczne do recyklingu 

elektroniki i metali nieżelaznych

 

W związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków zawiesza

Umowie Inwestycyjnej z dnia 29 marca 2013 roku 

wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 

13.333.334 akcji serii N w kapitale zakładowym Elemental Holding S.A., w dniu 13 ma

2013 roku objął 13.333.334  akcji zwykłych na okaziciela serii N. 

 

W związku z objęciem przez EVF I Investments S.a.r.l. akcji serii N mocą Postanowienia 

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

dniu 29 maja 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Tym 

samym kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 

130.324.401 zł tj. o kwotę 

 

W dniu 5 czerwca 2013r. Elemental Holding S.A. otrzymał od Spółki zależnej 

S.A. informację o zawarciu przez nią z Polską Agencją Rozwoju Pr

Umowy o dofinansowanie na kwotę 11.000.500,00 zł (jedenaście milionów pięćset 

złotych). Subwencja pochodzi z Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja ze środków 

unijnych została przyznana dofinansowanie projektu 

"Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Kwota 

przyznanej dotacji wyniosła 11 000 500,00 PLN co stanowi ponad 55% kosztów 

kwalifikowanych projektu. 

 

W dniu 24 czerwca 2013r. doszło również do zawarcia umowy pomiędzy spółką 

zależną Elemental Holding S.A. 

w przedmiocie zbycia 100% akcji spółki Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. oraz 100% 

udziałów spółki Tesla  Metal sp. z o.o. Własność sprzedanych akcji i udziałów przeszła 

na kupującego dnia 15 lipca 2013 tj. z chwilą otrzymania od Reslox Rervices Limited 

całej ceny sprzedaży. 
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dnia 24 kwietnia 2013 tj. spółce EVF I Investments S. a r. l. z siedzibą w 

Luksemburgu. W tym samym dniu adresat oferty złożył oświadczenie o jej przyjęciu i 

objął 13.333.334 warrantów subskrypcyjnych serii A. 

Środki pozyskane od funduszu zostaną przeznaczone na dalsze wzmocnienie swej 

pozycji rynkowej przez akwizycje oraz inwestycje w linie technologiczne do recyklingu 

elektroniki i metali nieżelaznych. 

W związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków zawieszających zawartych w 

Umowie Inwestycyjnej z dnia 29 marca 2013 roku EVF I Investments S.a.r.l., w 

wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 

13.333.334 akcji serii N w kapitale zakładowym Elemental Holding S.A., w dniu 13 ma

2013 roku objął 13.333.334  akcji zwykłych na okaziciela serii N.  

W związku z objęciem przez EVF I Investments S.a.r.l. akcji serii N mocą Postanowienia 

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

dniu 29 maja 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Tym 

ał zakładowy został podwyższony z kwoty 116.991.067 zł do kwoty 

130.324.401 zł tj. o kwotę 13.333.334 zł.  

W dniu 5 czerwca 2013r. Elemental Holding S.A. otrzymał od Spółki zależnej 

S.A. informację o zawarciu przez nią z Polską Agencją Rozwoju Pr

Umowy o dofinansowanie na kwotę 11.000.500,00 zł (jedenaście milionów pięćset 

złotych). Subwencja pochodzi z Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja ze środków 

nych została przyznana dofinansowanie projektu -Pierwsze wdrożenie wynalazku 

"Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Kwota 

przyznanej dotacji wyniosła 11 000 500,00 PLN co stanowi ponad 55% kosztów 

kwalifikowanych projektu.  

W dniu 24 czerwca 2013r. doszło również do zawarcia umowy pomiędzy spółką 

zależną Elemental Holding S.A. – Trax sp. z o.o. S.K.A., a spółka Reslox Services Limited 

w przedmiocie zbycia 100% akcji spółki Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. oraz 100% 

ki Tesla  Metal sp. z o.o. Własność sprzedanych akcji i udziałów przeszła 

na kupującego dnia 15 lipca 2013 tj. z chwilą otrzymania od Reslox Rervices Limited 

 

EVF I Investments S. a r. l. z siedzibą w 

Luksemburgu. W tym samym dniu adresat oferty złożył oświadczenie o jej przyjęciu i 

na dalsze wzmocnienie swej 

pozycji rynkowej przez akwizycje oraz inwestycje w linie technologiczne do recyklingu 

jących zawartych w 

EVF I Investments S.a.r.l., w 

wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 

13.333.334 akcji serii N w kapitale zakładowym Elemental Holding S.A., w dniu 13 maja 

W związku z objęciem przez EVF I Investments S.a.r.l. akcji serii N mocą Postanowienia 

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

dniu 29 maja 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Tym 

116.991.067 zł do kwoty 

W dniu 5 czerwca 2013r. Elemental Holding S.A. otrzymał od Spółki zależnej – Syntom 

S.A. informację o zawarciu przez nią z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

Umowy o dofinansowanie na kwotę 11.000.500,00 zł (jedenaście milionów pięćset 

złotych). Subwencja pochodzi z Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja ze środków 

Pierwsze wdrożenie wynalazku 

"Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Kwota 

przyznanej dotacji wyniosła 11 000 500,00 PLN co stanowi ponad 55% kosztów 

W dniu 24 czerwca 2013r. doszło również do zawarcia umowy pomiędzy spółką 

Trax sp. z o.o. S.K.A., a spółka Reslox Services Limited 

w przedmiocie zbycia 100% akcji spółki Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. oraz 100% 

ki Tesla  Metal sp. z o.o. Własność sprzedanych akcji i udziałów przeszła 

na kupującego dnia 15 lipca 2013 tj. z chwilą otrzymania od Reslox Rervices Limited 
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7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałow

emitenta na ostat
Grupy Kapitałowej.

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Grupy 

Kapitałowej wchodzą 

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

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

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

3) Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w 

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

udziałowcem spółki jest Elemental Holding S.A.

4) Terra Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazo

Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem.

5) Terra Organizacja Odzysku

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, której Terra Recycling S.A. 

Elemental Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem.

6) Syntom Recycling sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, której

spółka zależna

7) Syntom Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Syntom S.A. 

zależna Elemental Holding S.A. jest jedynym udziałowcem

z o.o. jest również komplem

 

Strukturę grupy kapitałowej przedstawia poniższy Schemat.
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Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałow
emitenta na ostatni dzień sporządzenia sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Grupy 

Kapitałowej wchodzą następujące pomioty: 

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

jedynym akcjonariuszem.  

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 

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Elemental Holding S.A.

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. 

Terra Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, której Elemental 

Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem. 

Terra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z 

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, której Terra Recycling S.A. 

Elemental Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem. 

Syntom Recycling sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, której

spółka zależna Elemental Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem.

Syntom Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Syntom S.A. 

zależna Elemental Holding S.A. jest jedynym udziałowcem. Syntom Recycling sp. 

z o.o. jest również komplementariuszem spółki Syntom Recycling sp. z o.o. S.K.A.

Strukturę grupy kapitałowej przedstawia poniższy Schemat. 

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
ni dzień sporządzenia sprawozdania finansowego 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Grupy 

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

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 

mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 

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

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Elemental Holding S.A. 

Grodzisku Mazowieckim, będąca 

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

wieckim, której Elemental 

Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z 

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, której Terra Recycling S.A. – spółka zależna  

Syntom Recycling sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, której Syntom S.A. – 

Elemental Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem. 

Syntom Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Syntom S.A. – spółka 

. Syntom Recycling sp. 

entariuszem spółki Syntom Recycling sp. z o.o. S.K.A. 
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8. 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 

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

 

Strukturę akcjonariatu na dzie

poniższa Tabela. 

 

 

 

Lp. Akcjonariusz 

1 Moerth Holdings Ltd
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nformacja 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 130 324 401

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

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia 

 Liczba akcji 
udział w 
kapitale 

zakładowym
Moerth Holdings Ltd 36 796 160 28,23%

nformacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 

Kapitał zakładowy Elemental Holding na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

130 324 401akcji zwykłych na 

ń sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia 

udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej licznie 

głosów 
28,23% 28,23% 
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2 Glaholm Investments Ltd

3 Ibah Holdings Ltd

4 EVF I Investments S. a r. l. 

5 Cullinan Partners sp. Zo.o.

6 Pozostali 

 Razem 

 
9. Stanowisko 

 
W dniu 30 lipca 2013

prognozy skonsolidowanych wyników na rok 2013 zakładające:

1. Przychody ze sprzedaży na poziomie 860 mln zł,

2. Zysk neto na poziomie 24,31 mln

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Elemental 

Holding podtrzymuje powyższe prognozy.

 

 
10. 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 

 

 

Prezes Zarządu
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Glaholm Investments Ltd 23 270 833 17,86%

Ibah Holdings Ltd 28 196 257 21,64%

EVF I Investments S. a r. l.  15 714 712 12,06%

Cullinan Partners sp. Zo.o. 7 529 151 5,78%

18 817 288 14,44%

130 324 401 100,00%

Stanowisko zarządu dotyczące prognoz finansowych

W dniu 30 lipca 2013 drogą raportu bieżącego numer 81/2013 zostały 

prognozy skonsolidowanych wyników na rok 2013 zakładające: 

Przychody ze sprzedaży na poziomie 860 mln zł, 

Zysk neto na poziomie 24,31 mln zł. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Elemental 

Holding podtrzymuje powyższe prognozy. 

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. 

      Jarosław Michalik

Prezes Zarządu     Członek Zarządu

17,86% 17,86% 

21,64% 21,64% 

12,06% 12,06% 

5,78% 5,78% 

14,44% 14,44% 

100,00% 100,00% 

zarządu dotyczące prognoz finansowych 

zostały opublikowane 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Elemental 

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 

Jarosław Michalik 

Członek Zarządu 


