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Sprawozdanie finansowe 

Szanowni Państwo, 

 

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

2013 roku.  

 

W trzecim kwartale znaczną część naszych działań skoncentrowaliśmy na procesie 

integracji Grupy Kapitałowej Terra Re

pierwszym półroczu. 

Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

zapewnia  kompleksowe rozwiązania 

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

naturalne, przy zapewnieniu skuteczności biznesowej

 

Skuteczna integracja Grupy Terra Recycling ze spółkami z Grupy Elemental Holding 

pozwala na pełne przygotowanie naszego Holdingu do planowanych przez 

ustawodawcę regulacji prawnych,

elektrycznego i elektronicznego

życia gospodarczego. Regulacje te 

rozwój dla branży recyklingu i obrotu surowc

Recycling S.A. idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności Holdingu 

nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w stanie prz

ilości sprzętu chłodniczego

 

W trzecim kwartale kontynuowaliśmy również rozpoczęte procesy inwestycyjne oraz 

utrzymywaliśmy stabilny rozwój organiczny spółek wchodzących w skład Hold

 

Uruchomiona w spółce 

w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim pozwoliła na zwiększenie wolumenów 

sprzedaży produktu będącego efektem pracy linii. Docelowo nowe moce produkcyjne 

pozwolą na niemal trzykrotne zwiększenie możliwości przetwórczych.

 

W trzecim kwartale realizowane były kolejne etapy prac związanych z budową

nowoczesnej linii do odzyskiwania alum

spółka Syntom S.A. otrzymała wsparcie Unijne w wys

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

W trzecim kwartale znaczną część naszych działań skoncentrowaliśmy na procesie 

integracji Grupy Kapitałowej Terra Recycling, która została z sukcesem przejęta w 

 Grupa Terra Recycling prowadzi jeden z najnowocześniejszych w 

Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

zapewnia  kompleksowe rozwiązania technologiczne związane przede wszystkim z 

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

, przy zapewnieniu skuteczności biznesowej. 

Skuteczna integracja Grupy Terra Recycling ze spółkami z Grupy Elemental Holding 

ne przygotowanie naszego Holdingu do planowanych przez 

regulacji prawnych, dotyczących przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone

życia gospodarczego. Regulacje te są zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dalszy 

rozwój dla branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – w tym świetle,

idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności Holdingu 

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

ilości sprzętu chłodniczego, pozostając w gotowości na rosnące potrzeby rynku.

trzecim kwartale kontynuowaliśmy również rozpoczęte procesy inwestycyjne oraz 

utrzymywaliśmy stabilny rozwój organiczny spółek wchodzących w skład Hold

Uruchomiona w spółce Tesla Recykling nowa linia do recyklingu układów drukowanych 

kładzie w Grodzisku Mazowieckim pozwoliła na zwiększenie wolumenów 

sprzedaży produktu będącego efektem pracy linii. Docelowo nowe moce produkcyjne 

l trzykrotne zwiększenie możliwości przetwórczych.

W trzecim kwartale realizowane były kolejne etapy prac związanych z budową

nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w Tomaszowie Mazowieckim, na które 

spółka Syntom S.A. otrzymała wsparcie Unijne w wysokości 11 mln zł, obejmując

kosztów kwalifikowanych projektu. 

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

W trzecim kwartale znaczną część naszych działań skoncentrowaliśmy na procesie 

cycling, która została z sukcesem przejęta w 

Terra Recycling prowadzi jeden z najnowocześniejszych w 

Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

związane przede wszystkim z 

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

Skuteczna integracja Grupy Terra Recycling ze spółkami z Grupy Elemental Holding 

ne przygotowanie naszego Holdingu do planowanych przez 

przetwarzania zużytego sprzętu 

jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone do 

o wyzwaniem, jak i szansą na dalszy 

w tym świetle, Terra 

idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności Holdingu – dzięki 

etwarzać m.in. znaczne 

pozostając w gotowości na rosnące potrzeby rynku. 

trzecim kwartale kontynuowaliśmy również rozpoczęte procesy inwestycyjne oraz 

utrzymywaliśmy stabilny rozwój organiczny spółek wchodzących w skład Holdingu. 

do recyklingu układów drukowanych 

kładzie w Grodzisku Mazowieckim pozwoliła na zwiększenie wolumenów 

sprzedaży produktu będącego efektem pracy linii. Docelowo nowe moce produkcyjne 

l trzykrotne zwiększenie możliwości przetwórczych. 

W trzecim kwartale realizowane były kolejne etapy prac związanych z budową 

inium w Tomaszowie Mazowieckim, na które 

okości 11 mln zł, obejmując 55% 
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Budowa nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistyczno

Tomaszowie Mazowieckim jest konsekwencją długofalowej strategii rozwoju 

Syntom, zakładającej jak najef

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 al

do odbiorców końcowych: hut i odlewni.

 

Uzupełnieniem działań zmierzających do umocnienia pozycji rynkowej Elemental 

Holding S.A. na rynku recyclingu oraz obrotu metalami nieżelaznymi jest analiza 

projektów akwizycyjnych, które w sposób istotny uzupełniałby lub rozszerzałby 

kompetencje naszej grupy kapitałowej. Wyrazem takich działań było rozpoczęcie 

rozmów ze spółką Scholz AG określających 

dokonania przez Elemental Holding

zlokalizowanych w Polsce

 

 

 

 

 

Paweł Jarski  

 

Prezes Zarządu 
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nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistyczno

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 

czysta frakcja aluminium – będzie w szybszy sposób dystrybuowany 

do odbiorców końcowych: hut i odlewni. 

Uzupełnieniem działań zmierzających do umocnienia pozycji rynkowej Elemental 

Holding S.A. na rynku recyclingu oraz obrotu metalami nieżelaznymi jest analiza 

kwizycyjnych, które w sposób istotny uzupełniałby lub rozszerzałby 

kompetencje naszej grupy kapitałowej. Wyrazem takich działań było rozpoczęcie 

rozmów ze spółką Scholz AG określających temat możliwości, warunków i terminu 

dokonania przez Elemental Holding nabycia aktywów grupy kapitałowej 

zlokalizowanych w Polsce.. 

     Jarosław Michalik

     Członek Zarządu

nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistyczno-przetwórczego w 

Tomaszowie Mazowieckim jest konsekwencją długofalowej strategii rozwoju spółki 

ektywniejsze wykorzystanie posiadanych nieruchomości. 

Doskonała lokalizacja w centralnej Polsce i bliskość centrum magazynowego zapewni 

ciągłą dostawę surowca dla nowej instalacji recyklingowej. Z drugiej strony, finalny 

będzie w szybszy sposób dystrybuowany 

Uzupełnieniem działań zmierzających do umocnienia pozycji rynkowej Elemental 

Holding S.A. na rynku recyclingu oraz obrotu metalami nieżelaznymi jest analiza 

kwizycyjnych, które w sposób istotny uzupełniałby lub rozszerzałby 

kompetencje naszej grupy kapitałowej. Wyrazem takich działań było rozpoczęcie 

możliwości, warunków i terminu 

nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz, 

Jarosław Michalik 

Członek Zarządu 
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7. Wskazanie jednoste
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Podstawowe informacje o Emitencie 

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego

konsolidowane dane finansowe za okres 1.01.2013 do 30.

1.07.2013 do 30.09.2013 oraz dane porównywalne 

Jednostkowe dane finansowe za okres 1.01.2013 do 

1.07.2013 do 30.09.2013 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 

konsolidowane dane finansowe za okres 1.01.2013 do 30.09.2013 oraz 

Jednostkowe dane finansowe za okres 1.01.2013 do 30.09.2013 oraz 

w i zdarzeń które miały wpływ na 

Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

k 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 
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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 c

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 zwielokrotniać osiągane 

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

współpracujących w holdingu 

maksymalne wykorzysta

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)

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

Podstawowe 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 

entujących komplementarne części tego rynku, pozwala zwielokrotniać osiągane 

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

współpracujących w holdingu jednostek. Założeniem modelu biznesowego grupy jest 

maksymalne wykorzystanie efektu synergii na wszystkich płaszczyznach współpracy, 

jako podstawowego środka pozwalającego na zwiększenie skali działania, zmniejszenie 

kosztów działalności oraz maksymalizację osiąganych zysków. 

W skład Zarządu Elemental Holding S.A. wchodzą: 

 Prezes Zarządu od 14.12.2010 (kadencja upływa 14.12.2013)

Jarosław Michalik – Członek Zarządu od 3.10.2011 (kadencja upływa 

Radę Nadzorczą stanowią: 

– Przewodnicząca Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)

aszczak – 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)

825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42 

elem 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 

entujących komplementarne części tego rynku, pozwala zwielokrotniać osiągane 

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

jednostek. Założeniem modelu biznesowego grupy jest 

nie efektu synergii na wszystkich płaszczyznach współpracy, 

jako podstawowego 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) 
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5. Tomasz Malinowski 

6. Dawid Sukacz–

7. Aleksander Wasiukiewicz 

31.10.2015) 

 

2. Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego
 

Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozda

30.09.2013 oraz za okres od 1.07.2013 do 30.09.2013 roku a także dane porównywalne 

za okres zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowoś

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej. 

 

 
3. Skonsolidowane dane

oraz od 1.07.2013 do 30.09.2013 
HOLDING  S.A.

 

 

Skonsolidowane  wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów

(dane w tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 

III kwartał 2013

od 1.07.2013 do 
30.09.2013

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

– 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 

30.09.2013 oraz za okres od 1.07.2013 do 30.09.2013 roku a także dane porównywalne 

za okres zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowoś

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Skonsolidowane dane finansowe za okres od 1.01.2013 r. do 3
od 1.07.2013 do 30.09.2013 dane porównywalne GRUPY ELEMENTAL 

HOLDING  S.A. 

Skonsolidowane  wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów

III kwartał 2013 III kwartał 2012 2013 
narastająco 

od 1.07.2013 do 
30.09.2013 

od 1.07.2012 do 
30.09.2012 

od 1.01.2013 do 
30.09.2013 

804 617 1 964 
196 897 220 219 619 351 

5 907 6 712 17 308 

6 800 6 936 18 998 

7 134 5 216 20 212 
7 075 4 716 19 727 

pływa 31.10.2015) 

Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 

nie finansowe za okres 1.01.2013 do 

30.09.2013 oraz za okres od 1.07.2013 do 30.09.2013 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 

r. do 30.09.2013 r.  
GRUPY ELEMENTAL 

Skonsolidowane  wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów 

 
2012 

narastająco 
od 1.01.2013 do 

 
od 1.01.2012 do 

30.09.2012 
1 706 

668 560 

17 550 

18 381 

15 159 
12 059 
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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 

 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
(dane w tys. zł) 

 
 
 
 
AKTYWA 
Aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne 
Wartość  firmy jednostek zależnych
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 
pozostałe należności 
- z tytułu dostaw i usług 
- pozostałe należności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe pochodzące z bilansu

Wyszczególnienie 
2013 

Na dzień 30.09.2013 Na dzień 30.09.2012

197 814 
Należności długoterminowe - 
Należności krótkoterminowe 90 091 

35 648 

32 053 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  

 
 

STAN NA DZIEŃ
30.09.2013

140 955

Rzeczowe aktywa trwałe 33 046
Wartości niematerialne  
Wartość  firmy jednostek zależnych 106 847
Nieruchomości inwestycyjne 

Udziały w jednostkach powiązanych nie 

Pozostałe aktywa finansowe 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

Pozostałe aktywa trwałe 
 
 

186 706

60 338

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
 90 091

z tytułu dostaw i usług  85 014
pozostałe należności 5 077

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 35 648

Wybrane skonsolidowane dane finansowe pochodzące z bilansu 

2012 
Na dzień 30.09.2012 

 
112 990 

- 
59 481 

4 881 

14 804 

 
 

STAN NA DZIEŃ 
30.09.2013 30.09.2012 

140 955 89 898 
33 046 18 124 

11 1 402 
106 847 70 015 

- - 

- - 
335 - 

- - 
- - 

299 254 
417 103 

 
 

186 706 111 255 
60 338 46 706 

90 091 59 481 
85 014 58 092 

5 077 1 389 
- - 
- - 

35 648 4 881 
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Rozliczenia międzyokresowe
Aktyw trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 
 
RAZEM AKTYWA 
 
Zobowiązania i kapitał własny
Kapitał akcyjny 
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości  
nominalnej 
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 u
pozostałe zobowiązania
- z tytułu dostaw i usług
- pozostałe zobowiązania
Kredyty, pożyczki  
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
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Rozliczenia międzyokresowe 
tyw trwałe przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do 

327 661

 
Zobowiązania i kapitał własny  

130 324
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości  

36
31 030

Inne skumulowane całkowite dochody 19 727
Inne kapitały w tytułu korekt konsolidacyjnych (20 178)

Razem kapitał własny 197 814

Kapitał mniejszości   
 
 

długoterminowe 32 053

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

10 417
Pochodne instrumenty finansowe 
Pozostałe zobowiązania finansowe 19 759
Inne zobowiązania długoterminowe 1 40

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

Zobowiązania z tytułu  świadczeń 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne 

 
Zobowiązania krótkoterminowe 97 794

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 38 455

z tytułu dostaw i usług 36 798
pozostałe zobowiązania 1 657

41 266
Pozostałe zobowiązania finansowe 11 287
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 524
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

 
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 327 661

 
 

629 187 
  

- - 
  

327 661 201 153 
 
 

130 324 99 668 

36 911 5 370 
31 030 12 267 
19 727 12 059 

(20 178) (16 374) 
197 814 112 990 

  
 
 

32 053 14 804 

- - 
10 417 11 300 

- - 
19 759 3 100 

1 401 - 

311 230 

165 174 

- - 
 

97 794 73 359 

38 455 22 578 
36 798 20 583 

1 657 1 995 
41 266 33 809 
11 287 15 821 

5 524 60 
864 672 
398 419 

 
327 661 201 153 
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
(dane w tys. zł) 
 
 
 

 
Przychody ze  sprzedaży
 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 
Amortyzacja 
Zycie materiałów i ener
Usługi Obce 
Wynagrodzenia 
Ubezpieczenia i narzuty
Podatki i opłaty 
Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych t
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
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów  
 

  
  

Za okres 

01.07. 13 
do 
30.09.13 

01.07. 12 
do 
30.09.12

Przychody ze  sprzedaży 196 897 220 219
  

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
190 990 213 507

804 617
Zycie materiałów i energii 4 141 2 112

3 926 3 384
3 619 2 745

Ubezpieczenia i narzuty 710 554
383 368

Pozostałe koszty rodzajowe 465 354

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 176 942 203 373
 5 907 6 712

  
Pozostałe przychody operacyjne 653 408
Pozostałe koszty operacyjne -240 184
Zysk z działalności operacyjnej 6 800 6 936

  
Przychody finansowe 1 569 348

1 235 2 068
  

Zysk przed opodatkowaniem 7 134 5 216

 59 534
- -

7 075 4 682

  
Zysk netto przypadający   

akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 075 4 716
akcjonariuszom mniejszościowym - -

 
Inne składniki całkowitego dochodu - 

 

Suma dochodów całkowitych przypadająca  

  
  
  

Za okres 

01.07. 12 

0.09.12 

01.01. 
13 do 
30.09.13 

01.01. 
12 do 
30.09.12 

220 219 619 351 668 560 
  

213 507 602 043 651 010 
617 1 964 1 706 

2 112 8 478 6 014 
3 384 11 301 8 067 
2 745 9 457 8 494 

554 1 869 1 697 
368 1 083 1 071 
354 1 307 991 

203 373 566 584 622 970 
6 712 17 308 17 550 

  
408 1 736 1 376 
184 46 545 

6 936 18 998 18 381 
  

348 4 368 687 
2 068 3 154 3 909 

  
5 216 20 212 15  159 

534 485 2 390 
-34 - 710 

4 682 19 727 12 769 
  
  

4 716 19 727 12 059 
-34 - 710 

   
- - - 
   

   



 

 

Sprawozdanie finansowe 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
 
 
 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(dane w tys. zł) 

 

  

  
  
Zysk (strata ) 
brutto  
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 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe korekty 
Podatek zapłacony 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

   
Przepływy pieniężne z działalności inwe
  
Wpływy  

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
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nariuszom podmiotu dominującego 7 075 4 716
akcjonariuszom mniejszościowym - -

 
 
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

   

   
01.01. 13 do 
30.06.13

    

   20 212

   (12 629)
   
   

   
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  
Odsetki i udziały w  zyskach (dywidendy)  
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  (1993)

   
Zmiana stanu zapasów   (15 116)
Zmiana stanu należności   (26 177)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 23 652
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  

   
   

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   
    

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   
    
   

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  
niematerialne i prawne 
Z aktywów finansowych   

ycyjne   

4 716 19 727 12  059 
-34 - 710 

   
   
   

Za okres 

01.01. 13 do 
30.06.13 

01.01. 12 do 
30.09.12 
 

20 212 15 159 
(12 629) (10 812) 

- 710 
1 964 1 706 

- 0 
(250) (979) 
1 219 2 509 

(1993) - 

(238) (77) 
(15 116) (7 491) 
(26 177) (26 642) 

23 652 21 327 
4 787 130 

- 385 
(477) (2 390) 
7 583 4 347 

 
 
 

9 545 939 

- 84 

- - 
8 888 855 

657 - 
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Wydatki  

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych
Na aktywa finansowe
Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne z działalności inwestyc

  
Przepływy z działalności finansowej
  
Wpływy  

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
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   26 947

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 
Na aktywa finansowe   21 336
Inne wydatki inwestycyjne   
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   (17 402)

    
Przepływy z działalności finansowej   

    
   58 351

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych i oraz dopłat do kapitału 30 863

   12 488
Emisja dłużnych papierów wartościowych  15 000
Inne wpływy finansowe   

    
   17 367

Nabycie udziałów (akcji) własnych   
Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli  
Spłata kredytów i pożyczek   

up dłużnych papierów wartościowych  
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

 
   

Inne wydatki finansowe   
Przepływy pieniężne z działalności finansowej   40 984

    
eniężne netto Razem  31 165

Środki pieniężne na początek okresu  
Środki pieniężne  na koniec okresu   35 648

o ograniczonej możliwości dysponowania  

  

     

 

26 947 3 288 

5 268 2 260 
21 336 1 028 

343 - 
(17 402) (2 349) 

 
 
 

58 351 24 864 

  
30 863 24 864 
12 488 0 
15 000 - 

  
 

17 367 24 300 
 

  
6 246 19 202 
6 170 1 000 

1 941 1 541 
2 669 2 557 

341 - 
40 984 564 

 
31 165 2 562 

4 483 2 319 
35 648 4 881 

166 166 
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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 nominalnej

Zmiany w kapitale:  

- zwiększenie z powodu emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Kapitał z emisji akcji p

   

Kapitał zapasowy  na począ

Zmiany w kapitale:  

- zwiększenia z tytułu podziału zysku

- korekty konsolidacyjne

Kapitał zapasowy na koniec okresu

   

Skumulowane całkowite dochody z lat ubiegłych

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
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

  

  

 

od 01.01 do 

30.09.2013

  

Kapitał akcyjny na początek okresu 

Zmiany kapitału akcyjnego: 

zwiększenie z tytuły emisji akcji 

apitał 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 

 

Kapitał zapasowy  na początek okresu 

 

z tytułu podziału zysku 

korekty konsolidacyjne 

Kapitał zapasowy na koniec okresu 

 

Skumulowane całkowite dochody z lat ubiegłych 

Skumulowane całkowite dochody 

 

u korekt konsolidacyjnych 

 

 

 

ytułu korekt konsolidacyjnych na koniec okresu 

 

Kapitał własny na koniec okresu 

  

 

  

  

od 01.01 do 

30.09.2013 

od 01.01 do 

30.09.2012  

  

103 164 89 498  

27 160 10 170  

27 160 10 170  

130 324 99 668  

   

7 238 0  

29 673 5 370  

29 673 5 370  

36 911 5 370  

   

12 228 4 413  

 7 854  

18 453 7 854  

349 0  

31 030 12 267  

   

-   

19 727 12 059  

   

(20 178) (16 374)  

   

-   

   

(20 178) (16 374)  

   

197 814 112 990  
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4. Jednostkowe dane finansowe EMITENTA za okres 1.01.2013 do 30.09.2013 

oraz za okres od 1.07.2013 do 30.09.2013 oraz dane porównywalne 

 

 

 

Jednostkowe wybrane dane finansowe pochodzące z 

(dane w tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 

III kwartał 2013

od 1.07.2013 do 
30.09.2013

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

 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe pochodząc

(dane w tys. zł) 

 

 

Wyszczególnienie

Kapitał własny 
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 
Zobowiązania 
długoterminowe 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 
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Jednostkowe dane finansowe EMITENTA za okres 1.01.2013 do 30.09.2013 

oraz za okres od 1.07.2013 do 30.09.2013 oraz dane porównywalne 

Jednostkowe wybrane dane finansowe pochodzące z całkowitych dochodów

III kwartał 2013 III kwartał 2012 2013 
narastająco 

od 1.07.2013 do 
30.09.2013 

od 1.07.2012 do 
30.09.2012 

od 1.01.2013 do 
30.09.2013 

4 20 32 
320 359 1 038 

(316) (40) (839) 

(316) (40) (839) 

(438) (22) 19 
(438) (22) 16 

Wybrane jednostkowe dane finansowe pochodzące z bilansu 

Wyszczególnienie 
2013 

Na dzień 30.09.2013 Na dzień 30.09.2012

197 913 
Należności długoterminowe 6 609 
Należności krótkoterminowe 1 747 

22 203 

15 610 

177 

Jednostkowe dane finansowe EMITENTA za okres 1.01.2013 do 30.09.2013 

oraz za okres od 1.07.2013 do 30.09.2013 oraz dane porównywalne  

całkowitych dochodów 

 
2012 

narastająco 
od 1.01.2013 do 

 
od 1.01.2012 do 

30.09.2012 
42 

834 

(247) 

(247) 

(190) 
(190) 

2012 
Na dzień 30.09.2012 

 
135 650 

- 
1 568 
3 241 

28 

3 322 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej Emitenta
(dane w tys. zł) 

 
 
 
AKTYWA 
Aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne 

Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w 
jednostkach zależnych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa długoterminow
 a) jednostki powiązane
b) pozostałe jednostki
 
 
Aktywa obrotowe 
Zapasy 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych  
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

Aktywa finansowe utrzymane do terminu 
wymagalności 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Pozostałe krótkoterminowe aktywa
 

RAZEM AKTYWA 

 
Zobowiązania i kapitał własny
Kapitał akcyjny 
Kapitał z emisji akcji p
Inne skumulowane całkowite dochody
Zyski zatrzymane 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej Emitenta 

 
 

STAN NA DZIEŃ
30.09.2013

189 553

rwałe 
Wartości niematerialne  

Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w 
jednostkach zależnych 182 418
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Pozostałe aktywa długoterminowe 6 609
a) jednostki powiązane 5 976
b) pozostałe jednostki 

 
 

24 147

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych  
1 747

a) jednostki powiązane 
sług  

pozostałe należności 
b) pozostałe jednostki 1 368

z tytułu dostaw i usług 
pozostałe należności 1 040

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe utrzymane do terminu 

pieniężne i ich ekwiwalenty 22 203
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa 

213 700

 
Zobowiązania i kapitał własny  

130 324
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości  nominalnej 67 858
Inne skumulowane całkowite dochody 

(285)

 
 

STAN NA DZIEŃ 
30.09.2013 30.09.2012 

189 553 134 152 
476 38 

- 23 

182 418 134 081 
50 10 

- - 
6 609 - 
5 976 - 

633 - 
 
 

24 147 4 848 
-  

1 747 1 568 
379 1 187 
379 181 

- 1 006 
1 368 381 

328 216 
1 040 165 

- - 

- - 
22 203 3 241 

- - 
197 39 

  

213 700 139 000 

 
 

130 324 99 668 
67 858 36 317 

16 (190) 
(285) (145) 
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Razem kapitał własny

 
Zobowiązania 
Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
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 usług
- 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

 

 

 

 

 
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta
(dane w tys. zł) 

 
 
 
 

 
Przychody ze  sprzedaży
a) jednostki powiązane
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Razem kapitał własny 197 913

 
 

Zobowiązania długoterminowe 15 610

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

Kredyty, pożyczki, obligacje i zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego 15  581
Pochodne instrumenty finansowe 
Zobowiązania z tytułu  świadczeń pracowniczych 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne 

 
Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

a) jednostki powiązane 
z tytułu dostaw i usług  
pozostałe zobowiązania 

b) pozostałe jednostki 
u dostaw i usług 

pozostałe zobowiązania 
Pochodne  instrumenty finansowe 
Pozostałe zobowiązania finansowe 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne 

 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 213 700

  
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta 

 
  
  

Za okres 

01.07. 13 do 
30.09.13 

01.07. 12 
30.09.12 

sprzedaży 320 359
a) jednostki powiązane 306 227

  

197 913 135 650 
 
 

15 610 28 

- - 

15  581 - 
- - 

23 26 

6 2 
 

177 3 322 

177 182 
- 1 
- 1 
- - 

177 181 
29 38 

148 143 
- - 
- 3 121 
- - 

- 19 
 

213 700 139 000 

  

  
  
  

Za okres 

 
01.01. 13 do 
30.09.13 

01.01. 12 do 
30.09.12 

359 1038 834 
227 940 439 
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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 operacyjne
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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Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 636 399

4 20
Zycie materiałów i energii 16 3

230 104
271 216

Ubezpieczenia i narzuty 33 27
2 1

Pozostałe koszty rodzajowe 80 28
 (316) (40)

  
Pozostałe przychody operacyjne - 
Pozostałe koszty operacyjne - 

łalności operacyjnej (316) (40)

  
Przychody finansowe 312 17

434 -1
  

Zysk przed opodatkowaniem (438) (22)
 0 

(438) (22)

  
dający    

akcjonariuszom podmiotu 
(438) (22)

akcjonariuszom mniejszościowym   
  

Inne składniki całkowitego dochodu - 
  
  

Suma dochodów całkowitych 
  

akcjonariuszom podmiotu 
(438) (22)

akcjonariuszom mniejszościowym   

399 1 877 1 081 
20 32 42 

3 33 6 
104 615 213 
216 759 677 

27 99 92 
1 22 10 

28 317 41 
(40) (839) (247) 

  
- - - 
- - - 

(40) (839) (247) 
  

17 1 555 61 
1 697 4 

  
(22) 19 (190) 

- (3) - 
(22) 16 (190) 

  
  

(22) 16 (190) 
  
  

- - - 
  
  

  

(22) 16 (190) 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta
(dane w tys. zł) 

 
  
  
 
 
 

 
 
Zysk 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 działalnośc
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
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta 

 
  
  

 
     
    

    
01.01. 13 do 
30.09.13 

     
   
   (2 772)

Udział  w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych 
   

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  
Odsetki i udziały w  zyskach (dywidendy)  (777)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  (80)
Zmiana stanu rezerw    (104)
Zmiana stanu zapasów   
Zmiana stanu należności   (1 097)
Zmiana stanu zapasów   

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów (126)

a stanu rozliczeń międzyokresowych (590)
   
   (30)

Przepływy pieniężne netto z działalności 
(2 753)

     
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 

    
    11 003

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  
niematerialne i prawne 

 

 
 
 

 
 

Za okres 

01.01. 13 do 
 

01.01. 12 do 
30.09.12 

 
19 (190) 

(2 772) (436) 
 

32 42  

- -  

(777) 61  

(80) -  

(104) (28)  

- -  

(1 097) (280)  

- -  

(126) (196) 
 

(590) (35)  

- -  

(30) -  

(2 753) (626) 
 

  

   

   

11 003 620  

- - 
 

- - 
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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

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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Z aktywów finansowych, w tym:  11 003
a) w jednostkach powiązanych   9 668
b) w pozostałych jednostkach   1 335

zbycie aktywów finansowych   1 036
    

   
    
    33 935

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 
Na aktywa finansowe, w tym:   33 476
a) w jednostkach powiązanych   33476
b) w pozostałych jednostkach   
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (22 932

    
Przepływy z działalności finansowej  

    
    47 063

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

   
misja dłużnych papierów wartościowych  15 000

Inne wpływy finansowe   
    
    1 211

Nabycie udziałów (akcji) własnych  1 211
Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 
Spłata kredytów i pożyczek   

ch papierów wartościowych 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

    
Inne wydatki finansowe   
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 45 852

    
Przepływy pieniężne netto Razem  20 167
Środki pieniężne na początek okresu  2 036
Środki pieniężne  na koniec okresu   22 203

11 003 620  

9 668 400  

1 335 220  

1 036 155  

299 -  

- 65  

   

33 935 14 709  

459 4 
 

- - 
 

33 476 14 705  

33476 14 705  

-   

(22 932) (14 089)  

   

   

   

47 063 17 784  

   

32 063 17 784  

- -  

15 000 -  

- -  

   

1 211 300  

1 211 -  

- -  

- -  

- 300  

- - 
- -  

- -  

45 852 17 484  

   

20 167 2 769  

2 036 472  

22 203 3 241  
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Zestawienie Zmian w Kapitale własnym Emitenta
(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

 
Głównymi determinantami w

kwartałach 2013 roku były utrzymujące na niższych w stosunku do porównywalnego 

okresu roku poprzedniego ceny metali nieżelaznych oraz szlachetnych na światowych 
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Zestawienie Zmian w Kapitale własnym Emitenta 

  
  

 
od 01.01 do 
30.09.2013

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 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

  
 

  
Skumulowane całkowite dochody 

  
Kapitał własny na koniec okresu 

  

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

Głównymi determinantami wyników finansowych grupy Elemental po trzech 

kwartałach 2013 roku były utrzymujące na niższych w stosunku do porównywalnego 

okresu roku poprzedniego ceny metali nieżelaznych oraz szlachetnych na światowych 

 
 

od 01.01 do 
30.09.2013 

od 01.01do 
30.09.2012 

141 210 120 300 
 

103 164 89 498 

27 160 10 170 
27 160 10 170 

130 324 99 668 

 
38 186 30 948 

29 672 5 369 

29 672 5 369 
67 858 36 317 

 
(285) (145) 

 
16 (190) 

 
197 913 135 650 

 

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

yników finansowych grupy Elemental po trzech 

kwartałach 2013 roku były utrzymujące na niższych w stosunku do porównywalnego 

okresu roku poprzedniego ceny metali nieżelaznych oraz szlachetnych na światowych 
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giełdach. 

 

  

Poziom cen metali spowodował zahamowa

faktu, iż rynkowe ceny metali w analizowanym okresie spadały od kilku do nawet 

kilkudziesięciu procent, grupie Elemental Holding udało się zatrzymać erozję 

przychodów poprzez: 

• utrzymującą się ekspansywną politykę han

• wzrosty sprzedaży wynikające ze sprzedaży przetwarzanych płytek 

elektronicznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Około 7% spadek przychodów w trzech kwartałach nie znalazł swojego 

odzwierciedlenia na pozi

zysku EBITDA, który wzrósł o 4,4% z 20,1 mln zł do 21 mln zł.

 

 

Na tak osiągnięty rezultat najważniejszy wpływ mają osiągane synergie kosztowe 

związane, wspólną polityka handlowa oraz coraz mocniejsza

metali nieżelaznych, coraz większe znaczenie przetwórstwa układów drukowanych 

oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Dodatkowo w celu pełniejszego przedstawienia obrazu wynikającego ze sprawozdań 

finansowych Zarząd Elemental Holding zgodnie z art. 104 rekomendacji CESR 

przedstawia poniżej wybrane noty objaśniające

 

5.1 Segmenty operacyjne
 
Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy 

geograficzne, czyli związane z prowadzeniem 

geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków zbytu. Wyodrębnione 

zostały 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 
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Poziom cen metali spowodował zahamowanie dynamiki przychodów jednakże pomimo 

faktu, iż rynkowe ceny metali w analizowanym okresie spadały od kilku do nawet 

kilkudziesięciu procent, grupie Elemental Holding udało się zatrzymać erozję 

 

utrzymującą się ekspansywną politykę handlową poszczególnych

wzrosty sprzedaży wynikające ze sprzedaży przetwarzanych płytek 

elektronicznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Około 7% spadek przychodów w trzech kwartałach nie znalazł swojego 

odzwierciedlenia na poziomie zysku operacyjnego który wzrósł o niemal 3,4% oraz 

zysku EBITDA, który wzrósł o 4,4% z 20,1 mln zł do 21 mln zł. 

Na tak osiągnięty rezultat najważniejszy wpływ mają osiągane synergie kosztowe 

polityka handlowa oraz coraz mocniejsza pozycja gru

metali nieżelaznych, coraz większe znaczenie przetwórstwa układów drukowanych 

oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Dodatkowo w celu pełniejszego przedstawienia obrazu wynikającego ze sprawozdań 

ych 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 

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 

nie dynamiki przychodów jednakże pomimo 

faktu, iż rynkowe ceny metali w analizowanym okresie spadały od kilku do nawet 

kilkudziesięciu procent, grupie Elemental Holding udało się zatrzymać erozję 

dlową poszczególnych spółek, 

wzrosty sprzedaży wynikające ze sprzedaży przetwarzanych płytek 

elektronicznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Około 7% spadek przychodów w trzech kwartałach nie znalazł swojego 

omie zysku operacyjnego który wzrósł o niemal 3,4% oraz 

Na tak osiągnięty rezultat najważniejszy wpływ mają osiągane synergie kosztowe 

pozycja grupy na rynku 

metali nieżelaznych, coraz większe znaczenie przetwórstwa układów drukowanych 

Dodatkowo w celu pełniejszego przedstawienia obrazu wynikającego ze sprawozdań 

ych Zarząd Elemental Holding zgodnie z art. 104 rekomendacji CESR 

podział na segmenty 

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 
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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. Zdaniem zarządu tylko całościowe spojrzenie 

umożliwia najbardziej obiektywną 

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 

wniosków. 

 

Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowa

 
 
Dane w tys.PLN 
 

  

Przychody ze sprzedaży

Polska  
Europa (poza Polską) 
Ameryka Północna 
Azja 
 
 
 
5.2 Przychody i koszty finansowe
 

 
Dane w tys.PLN 
 

PRZYCHODY FINANSOWE

Odsetki od należności, pożyczek i środków 
pieniężnych  
Różnice kursowe 
Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji
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pryzmat efektów finansowych działalności należy dokonywać jako całości. Tylko 

owane 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 

wych działania to prezentacja skonsolidowanych wyników. 

Wyodrębnianie segmentów operacyjnych nie niesie dal czytelników sprawozdania 

finansowego istotnych informacji, mogąc prowadzić do powstania niewłaściwych 

Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Polski. 

01.01 - 
30.09.2013 30.09.2012

Przychody ze sprzedaży 619 351  

429 446 
 158 358 

716 
30 831 

zty finansowe 

PRZYCHODY FINANSOWE 01.01 -
30.09.2013 

Odsetki od należności, pożyczek i środków 
705 

1 183 
Zysk ze zbycia inwestycji 1 336 
Aktualizacja wartości inwestycji 1 144 

Razem  4 368 

pryzmat efektów finansowych działalności należy dokonywać jako całości. Tylko 

owane 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 

ocenę rodzajów i skutków działań gospodarczych, w 

Unikalny charakter Grupy i złożoność procesów oraz różnorodność obszarów, na 

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

wych działania to prezentacja skonsolidowanych wyników. 

Wyodrębnianie segmentów operacyjnych nie niesie dal czytelników sprawozdania 

finansowego istotnych informacji, mogąc prowadzić do powstania niewłaściwych 

01.01 - 
30.09.2012 

668 560 

484 093 
172 366 

 
12 101 

 
01.01 -

30.09.2012 

315 

372 
 
 

687 
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Dane w tys.PLN 

 

KOSZTY FINANSOWE

Odsetki  
Różnice kursowe 
Wynik na realizacji instrumentów pochodnych

Aktualizacja wartości inwestycji

Pozostałe koszty finansowe

 
 
 
 
 
5.3 Główne składniki obciążenia podatkowego za lata 
zakończone 30 września
 
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

 
 
 
5.4 Zmiany środków trwałych (wg grup rod
 
(Dane w tys zł) za okres 01.01.2012
 

Wyszczególnienie 

Wartość 
bilansowa brutto 
Zwiększenia, z 
tytułu: 
- nabycia i 
ulepszenia środków 

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

KOSZTY FINANSOWE 01.01 -
30.09.2013 

3 029 
125 

Wynik na realizacji instrumentów pochodnych  
Aktualizacja wartości inwestycji  
Pozostałe koszty finansowe  

Razem  3 154 

.3 Główne składniki obciążenia podatkowego za lata 
zakończone 30 września 

PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY 
PODATEK DOCHODOWY 
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 

01.01 -
30.09.2013 

Bieżący podatek dochodowy 583
Dotyczący roku obrotowego 583
Korekty dotyczące lat ubiegłych   
Odroczony podatek dochodowy  -98
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

-
Związany z obniżeniem stawek podatku 

  
podatkowe wykazane w 

skonsolidowanym rachunku zysków i strat 485

rodków trwałych (wg grup rodzajowych) 

za okres 01.01.2012-30.09.2012 r. 

Grunty 
Budynki 

i   
budowle 

Maszyny 
i 

urządzenia 

Środki 
transportu 

3 445 4 826 3 474 7 250 

520 0 2 268 1 233 

520 0 2 268 1 233 

 
01.01 -

30.09.2012 
3 626 
283 

 
 

 
3 909 

.3 Główne składniki obciążenia podatkowego za lata 2012 oraz 2013 

 
01.01 -

30.09.2012 

583 2 308 
583 2 308 

  
98 82 

-98 82 

  

485 2390 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

239 19 234 

147 4 168 

147 4 168 
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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 
bilansowa brutto 
na dzień 
- inne 
Umorzenie na 
Odpisy 
aktualizujące na 
01.01.2012 roku 
Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Odpisy 
aktualizujące na 
30.09.2012 roku 
- różnic kursowych 

netto z 
przeliczenia 
sprawozdania  

Wartość 
bilansowa netto 
na dzień 
 
Na dzień 30.09.2012 Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 593 tys.PLN
 
 
5.5 Zmiany środków trwałych (wg grup ro
 
(Dane w tys zł) za okres 01.01.2013
 

Wyszczególnienie 

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

    

    

    

    

    

0 0 -25 -14 

0 0 -25 -14 

    

    

    

3 965 4826 5 717 8 469 

    
0 297 2 000 3 337 

    

    
    

    

    

3 965 4  529 3 717  5 132 

Na dzień 30.09.2012 Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 593 tys.PLN

rodków trwałych (wg grup rodzajowych) 

za okres 01.01.2013-30.09.2013 r. 

Grunty 
Budynki 

i   
budowle 

Maszyny 
i 

urządzenia 

Środki 
transportu 

  

  

  

  

  

0 -39 

0 -39 

  

  

  

386 23 363 

  
198 5 832 

  

  

  

  

  

188 17 531 

Na dzień 30.09.2012 Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 593 tys.PLN 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 
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Wartość 
bilansowa brutto 
na dzień 
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 
bilansowa brutto 
- inne 
Umorzenie na 
Odpisy 
aktualizujące na 
01.01.2013 roku 
Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Odpisy 
aktualizujące na 
30.09.2013 roku 
- różnic kursowych 

netto z 
przeliczenia 
sprawozdania  

Wartość 
bilansowa netto 

 
Na  dzień 30.09.2013 Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 661 tys PLN 

oraz dokonała wpłat zaliczek na środki trwałe w budowie 665 tys.PL
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3 965 4 826 5 415 9 020 

516 568 13 126 1 804 

 0 3 477 698 

    

    

    

516 568 9 649 1 106 

    

0 0 0 0 

    

    

    

    

4 481 5 394 18 541 10 824 

    
0 434 3 007 4 739 

    

    
    

    

    

4 481 4 960 15 534 6 085 

Na  dzień 30.09.2013 Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 661 tys PLN 

oraz dokonała wpłat zaliczek na środki trwałe w budowie 665 tys.PL

245 23 471 

573 16 587 

474 4 649 

  

  

  

99 11 938 

  

0 0 

  

  

  

  

818 40 058 

  
158 8 338 

  

  

  

  

  

660  31 720 

Na  dzień 30.09.2013 Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 661 tys PLN 

oraz dokonała wpłat zaliczek na środki trwałe w budowie 665 tys.PLN.  
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5.6 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 bieżąc

działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty 

niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

 

  
Materiały na potrzeby produkcji i pozostałe 
materiały 
Półprodukty i produkty w tok

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

 
 

 
5.7 Należności handlowe

 

Wyszczególnienie

Należności handlowe 
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Odpisy aktualizujące
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności handlowe brutto
 
 
5.8 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 rachunku bieżącym BZ

Kredyt inwestycyjny w

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

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 bieżąc

działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty 

niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

30.09.2013 
Materiały na potrzeby produkcji i pozostałe 

17 774 

Półprodukty i produkty w toku 0 
3 624 

38 940 
60 338 

Odpis aktualizujący stan zapasów 0 
Zapasy netto, w tym: 60 338 

wartość bilansowa zapasów wykazana w 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty  

ość bilansowa zapasów stanowiących 
zabezpieczenie zobowiązań 43 000 

Należności handlowe 

Wyszczególnienie 30.09.2013 30.09.2012

Należności handlowe  85 014 
od jednostek powiązanych  
od pozostałych jednostek 85 014 

sy aktualizujące 0 
od jednostek powiązanych   
od pozostałych jednostek 0 

Należności handlowe brutto 85 014 

.8 Kredyty i pożyczki 

Wyszczególnienie 30.09.2013
Kredyt w rachunku bieżącym Bank Pekao S.A. 2 948

w rachunku bieżącym PKO BP S.A. 8 904
Kredyt w rachunku bieżącym BGŻ S.A. 

Kredyt w rachunku bieżącym BRE Bank S.A. 22 866

Kredyt inwestycyjny BRE Bank S.A. 8 932

Kredyt w rachunku bieżącym BZ WBK 2 015

Kredyt inwestycyjny w BZ WBK 5 077

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 

30.09.2012 

9 278 

0 
0 

37 428 
46 706 

0 
46 706 

 

43 000 

30.09.2012 
58 092 

 
58 092 

0 
  

0 
58 92 

30.09.2013 30.09.2012 
2 948 2 970 
8 904 8 266 

 6 787 

22 866 15 786 

8 932 11 300 
2 015  
5 077  
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Pożyczka Vindemia 

Suma kredytów i pożyczek, w tym:

- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

 
 
5.8 Pozostałe zobowiązania finansowe
 

Wyszczególnienie

Zobowiązania leasingowe
Zobowiązania  z emisji obligacji 
Zobowiązania z tytułu factoringu 
Zobowiązania z tytułu nabycia środków 
trwałych  Zobowiązania z tytułu obligacji BRE
Zobowiązania pozostałe
Razem zobow

 
5.9 Zobowiązania leasingowe
 

Wyszczególnienie

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

 
5.10 Informacje o podmiotach powiązanych 30.
 
Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące 

nie wystąpiły. 

 

Podmiot 
powiązany 

Jednostka 
dominująca 

Syntom S.A. 

Jednostki zależne:
Elemental Holding 
S.A 
Tesla Recycling Sp. z 

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

941

Suma kredytów i pożyczek, w tym: 51 683

10 417

41

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Wyszczególnienie 30.09.2013 30.09.2012

ia leasingowe 6 829 
Zobowiązania  z emisji obligacji   
Zobowiązania z tytułu factoringu  8 636 
Zobowiązania z tytułu nabycia środków  
Zobowiązania z tytułu obligacji BRE 15 581 
Zobowiązania pozostałe  
Razem zobowiązania finansowe  31 046 

Zobowiązania leasingowe 

Wyszczególnienie 30.09.2013 30.09.2012

Zobowiązania leasingowe 
 

2 651 
Zobowiązania leasingowe 
długoterminowe, 

4 178 
od roku do pięciu lat  
powyżej pięciu lat  

Zobowiązania leasingowe razem 6 829 

Informacje o podmiotach powiązanych 30.09.2012 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązany

Sprzedaż na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 
powiązanyc

h 

Przychody z 
tytułu 

odsetek  

   

3 067 4 319 0 

Jednostki zależne:    

439 0 17 

Tesla Recycling Sp. z 4 119 3 339 47 

  
  
  

941  

51 683 45 109 

10 417 11 300 

41 266   33 809   

30.09.2012 
4 994 
2 192 
8 410 

0 
0 

3 325 
18 921 

30.09.2012 
1 894 
3 100 

 
 

4 994 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

należności od jednostek powiązanych 

Przychody z 

 

Koszty z 
tytułu 

odsetek 

 

0 

 

0 

10 
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o.o SKA 
Tesla Metal  Sp. z o.o.

 
 
 
 
 
 
   

Podmiot 
powiązany 

Jednostka 
dominująca 
Syntom S.A. 

Jednostki zależne:
Elemental Holding 
S.A 
Tesla Recycling S.A 
Tesla Metal Sp. z o.o.

 
5.11 Informacje o podmiotach powiązanych 30.
 
Następujące tabele przedstawiają łączne kwo

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące 

nie wystąpiły. 

 

Podmiot 
powiązany 

Jednostka 
dominująca 

Syntom S.A. 

Jednostki zależne:
Elemental Holding 
S.A 
Tesla Recycling Sp. z 
o.o SKA 
Tesla Metal  Sp. z o.o.
Terra Organizacja 
Odzysku 
Terra Recycling  Sp.z  
o.o SKA 
Terra Recycling S.A 

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

Tesla Metal  Sp. z o.o. 161 128 0 

Należności 
handlowe i 
finansowe 
jednostek 

powiązanych 

Zobowiązania 
handlowe i 
finansowe 

wobec 
podmiotów 

powiązanych 

2012 2012 

308  621 

Jednostki zależne:   

72 0 

 1 519 351 
Tesla Metal Sp. z o.o. 0 927 

nformacje o podmiotach powiązanych 30.09.2013 

Następujące tabele przedstawiają łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z 

podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych 

Sprzedaż na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Przychody 
z tytułu 
odsetek 

   

7 423 5 073 42 

Jednostki zależne:    

940 11 273 

Tesla Recycling Sp. z 
4 322 4 637 56 

Tesla Metal  Sp. z o.o. 662 2  

 7  

Recycling  Sp.z  
 573  

 1 865 3 840  

54 

ty istotnych transakcji zawartych z 

należności od jednostek powiązanych 

Przychody 
z tytułu 
odsetek  

Koszty z 
tytułu 

odsetek 

 

7 

 

 

144 

 

 

12 

61 
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Tesla Recycling Sp. z 
o. 
Trax Sp z o.o. SKA 
Tesla Metal Sp. z o.o. 
SKA 
Trax Sp z o.o. 
Syntom Sp. z o.o. 
SKA 

 
 
 
 
 
   

Podmiot 
powiązany 

Jednostka 
dominująca 
Syntom S.A. 

Jednostki zależne:
Elemental Holding 
S.A 
Tesla Recycling Sp.z  
o.o. SKA 
Tesla Recycling Sp.z  
o.o. 
Terra Recycling S.A 
Terra Organizacja 
Odzysku 
Trax  Sp.z  o.o. SKA 
Syntom Sp. z o.o. 
SKA 
 

 
 
 
 
 
5.12 Zatrudnienie w Grupie Elemental Holding SA w przeliczeniu na pełen etat
 

30.09.201
397,13
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Tesla Recycling Sp. z 
9 4  

1 817 37 37 
Tesla Metal Sp. z o.o. 

 330 26 

4 2  

1 977 4 503  

Należności 
handlowe i 
finansowe 
jednostek 

powiązanych 

Zobowiązania 
handlowe i 

finansowe wobec 
podmiotów 

powiązanych 

2013 2013 

543 125 

Jednostki zależne:   

379 1 

Tesla Recycling Sp.z  
816 594 

Tesla Recycling Sp.z  
  

 92 1 030 

 1 

 197 184 

 92 

  

Zatrudnienie w Grupie Elemental Holding SA w przeliczeniu na pełen etat

30.09.2013 30.09.2012
397,13 292,87

 

 

182 

 

28 

Zatrudnienie w Grupie Elemental Holding SA w przeliczeniu na pełen etat 

30.09.2012 
292,87 
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6. 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 i
przedsiębiorstwie.

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

istniejących spółek grupy kapitałowej nadal poszukuje rozwiązań które będą:

 

1. Pełniej wykorzystywały posiadane zasoby a w szczególności kilk

zespół składający się z personelu handlowego, zakupowego w celu osiągnięcia 

wspólnych synergii w zakresie zakupu surowców.

2. Rozszerzały asortyment zakupów poszczególnych spółek o pozycje zakupowe 

dotychczas niepokrywane przez zespoły handlowe p

3. Realizowały politykę maksymalizacji ceny sprzedaży metali nieżelaznych.

4. Wykorzystywały posiadany potencjał zakupowy oraz posiadane zasoby 

surowców do maksymalizowania marży poprzez zastosowanie zaawansowanych 

rozwiązań technologiczny

cenie. 

 

W trzecim kwartale uruchomiona została zamówiona

przez zarząd Tesla Recykling S.A. (obecnie Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A.) 

recyklingu o łącznej warto

już instalacji do recyklingu układów drukowanych o dodatkowy granulator wraz z 

separatorami prądowo

zdecydowanie mniejszej zia

sposób, aby, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć możliwości 

przerobowe instalacji z uwagi na

urządzenia oraz spodziewaną wydajność linii na najbardziej

odpadów zdemontowanych układów drukowanych, pochodzących z telewizorów i 

monitorów. Z kolei zastosowanie w ciągu produkcyjnym dodatkowych separatorów 

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

podniesienie efektywności separacji dla otrzymywanej frakcji metali nieżelaznych i 

szlachetnych. Będzie to możliwe dzięki sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia 
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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. 

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

istniejących spółek grupy kapitałowej nadal poszukuje rozwiązań które będą:

Pełniej wykorzystywały posiadane zasoby a w szczególności kilk

zespół składający się z personelu handlowego, zakupowego w celu osiągnięcia 

wspólnych synergii w zakresie zakupu surowców. 

Rozszerzały asortyment zakupów poszczególnych spółek o pozycje zakupowe 

dotychczas niepokrywane przez zespoły handlowe pojedynczych podmiotów.

Realizowały politykę maksymalizacji ceny sprzedaży metali nieżelaznych.

Wykorzystywały posiadany potencjał zakupowy oraz posiadane zasoby 

surowców do maksymalizowania marży poprzez zastosowanie zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych w celu osiągnięcia produktu o wysokiej jakości i 

trzecim kwartale uruchomiona została zamówiona w dniu 26 września 2012 roku 

przez zarząd Tesla Recykling S.A. (obecnie Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A.) 

recyklingu o łącznej wartości 710 000 euro. Nowa linia rozszerza możliwości istniejącej 

już instalacji do recyklingu układów drukowanych o dodatkowy granulator wraz z 

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

zdecydowanie mniejszej ziarnistości. Rozbudowa ta została przeprowadzona w taki 

sposób, aby, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć możliwości 

przerobowe instalacji z uwagi na bardzo wysoką efektywność zastosowanego 

urządzenia oraz spodziewaną wydajność linii na najbardziej 

odpadów zdemontowanych układów drukowanych, pochodzących z telewizorów i 

Z kolei zastosowanie w ciągu produkcyjnym dodatkowych separatorów 

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

ie efektywności separacji dla otrzymywanej frakcji metali nieżelaznych i 

szlachetnych. Będzie to możliwe dzięki sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia 

Informacja zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie 
objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nnowacyjnych w 

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

istniejących spółek 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 

Rozszerzały asortyment zakupów poszczególnych spółek o pozycje zakupowe 

ojedynczych podmiotów. 

Realizowały politykę maksymalizacji ceny sprzedaży metali nieżelaznych. 

Wykorzystywały posiadany potencjał zakupowy oraz posiadane zasoby 

surowców do maksymalizowania marży poprzez zastosowanie zaawansowanych 

ch w celu osiągnięcia produktu o wysokiej jakości i 

w dniu 26 września 2012 roku 

przez zarząd Tesla Recykling S.A. (obecnie Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A.) instalacja do 

możliwości istniejącej 

już instalacji do recyklingu układów drukowanych o dodatkowy granulator wraz z 

wirowymi i powietrznymi, pozwalający na otrzymanie frakcji o 

przeprowadzona w taki 

sposób, aby, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć możliwości 

bardzo wysoką efektywność zastosowanego 

 popularnym typie 

odpadów zdemontowanych układów drukowanych, pochodzących z telewizorów i 

Z kolei zastosowanie w ciągu produkcyjnym dodatkowych separatorów 

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

ie efektywności separacji dla otrzymywanej frakcji metali nieżelaznych i 

szlachetnych. Będzie to możliwe dzięki sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia 
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odpadów frakcji zawierającej tworzywa sztuczne o dużej gęstości własnej.

 

W trzecim kwartale bardzo ważn

Recycling, która została z sukcesem przejęta w pierwszym półroczu 2013 roku.

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

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego

Recycling zapewnia  kompleksowe rozwiązania związane przede wszystkim, z 

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

naturalne. 

 

Pełna integracja procesów logistycznych, handlowych  i mark

Terra Recycling S.A. i jej spół

efektywności działania wszystkich Spółek z Grupy.  

 

Elementem strategii rozwoju Grupy Elemental

logistyki, w celu efek

uzyskania korzystniejszych warunków współpracy z przedsiębiorstwami spedycyjnymi. 

Emitent planuje powołanie wspólnego dla całej g

spowodować ograniczenie kosztów obs

oraz lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych.

  

Kolejnym istotnym elementem integracji jest wspólne wykorzystanie możliwości 

negocjacyjnych działów handlowych, gdzie szczególnie widoczne powinny być korzyści 

związane z rozszerzeniem oferty na zakup towarów i zapewnienie szerszego spektrum 

usług, ale także spodziewana poprawa warunków handlowych u odbiorców dzięki 

zwiększeniu wolumenu oferowanych produktów

 

Efektem tych działań będzie przygotowanie grupy kapit

prawnych związanych z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

W dniu  23 lipca 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została nowa 

dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektroni

Nowa dyrektywa w porównaniu do poprzedniej wprowadza wyższe poziomy zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rozszerza zakres stosowania. 
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odpadów frakcji zawierającej tworzywa sztuczne o dużej gęstości własnej.

W trzecim kwartale bardzo ważnym zadaniem była integracja Grupy Kapitałowej Terra 

Recycling, która została z sukcesem przejęta w pierwszym półroczu 2013 roku.

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, z 

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

Pełna integracja procesów logistycznych, handlowych  i marketingowych ze spółką 

Terra Recycling S.A. i jej spółkami zależnymi z Grupą Elemental 

efektywności działania wszystkich Spółek z Grupy.   

strategii rozwoju Grupy Elemental jest jak najszersze zintegrowanie 

logistyki, w celu efektywniejszego wykorzystania posiadanej infrastruktury oraz 

uzyskania korzystniejszych warunków współpracy z przedsiębiorstwami spedycyjnymi. 

powołanie wspólnego dla całej grupy działu logistyki, co powinno 

spowodować ograniczenie kosztów obsługi transportu oraz przeładunków towarów 

oraz lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych. 

Kolejnym istotnym elementem integracji jest wspólne wykorzystanie możliwości 

negocjacyjnych działów handlowych, gdzie szczególnie widoczne powinny być korzyści 

związane z rozszerzeniem oferty na zakup towarów i zapewnienie szerszego spektrum 

usług, ale także spodziewana poprawa warunków handlowych u odbiorców dzięki 

zwiększeniu wolumenu oferowanych produktów. 

Efektem tych działań będzie przygotowanie grupy kapitałowej do zmian regulacji 

prawnych związanych z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i 

W dniu  23 lipca 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została nowa 

dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nowa dyrektywa w porównaniu do poprzedniej wprowadza wyższe poziomy zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rozszerza zakres stosowania. 

odpadów frakcji zawierającej tworzywa sztuczne o dużej gęstości własnej. 

ym zadaniem była integracja Grupy Kapitałowej Terra 

Recycling, która została z sukcesem przejęta w pierwszym półroczu 2013 roku. Firma 

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

i elektronicznego. Spółka Terra 

Recycling zapewnia  kompleksowe rozwiązania związane przede wszystkim, z 

przetwarzaniem zużytego sprzętu, tak aby jak najskuteczniej chronić środowisko 

etingowych ze spółką 

 wpłynie na wzrost 

jest jak najszersze zintegrowanie 

tywniejszego wykorzystania posiadanej infrastruktury oraz 

uzyskania korzystniejszych warunków współpracy z przedsiębiorstwami spedycyjnymi. 

rupy działu logistyki, co powinno 

ługi transportu oraz przeładunków towarów 

Kolejnym istotnym elementem integracji jest wspólne wykorzystanie możliwości 

negocjacyjnych działów handlowych, gdzie szczególnie widoczne powinny być korzyści 

związane z rozszerzeniem oferty na zakup towarów i zapewnienie szerszego spektrum 

usług, ale także spodziewana poprawa warunków handlowych u odbiorców dzięki 

ałowej do zmian regulacji 

prawnych związanych z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i 

W dniu  23 lipca 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została nowa 

cznego  

Nowa dyrektywa w porównaniu do poprzedniej wprowadza wyższe poziomy zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rozszerza zakres stosowania.   
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Poprzednio obowiązujące poziomu zbierania 

sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych na mieszkańca rocznie lub ta sama 

ilość zużytego sprzętu co masa zebrana średnio w ciągu trzech poprzedzających lat, w 

zależności od tego, która z tych wartości jest większa 

2015 r.   

Następnie, do końca 2018 r. będzie obowiązywał minimalny poziom zbierania w 

wysokości 45%. Będzie on obliczany na podstawie całkowitej masy zużytego sprzętu 

zebranego w danym roku wyrażonego jako procentowa wartość średniej masy sprzętu 

elektrycznego o elektroni

latach.  Polska, a także pozostałe kraje członkowskie, które przystąpiły do Unii 

Europejskiej w tym samym czasie,

średniej masy sprzętu elektrycznego i el

poprzednich trzech latach. 

Od 2019 r. kraje członkowskie będą zobowiązane do zebrania przynajmniej 65% 

sprzętu elektrycznego wprowadzonego na rynek w ciągu roku lub 85% zużytego 

sprzętu generowanego każdego roku. P

będą miały możliwość przesunięcia terminu spełniania tego obowiązku najpóźniej do 

14 sierpnia 2021 r.    

Do 14 sierpnia 2018 r. dyrektywa będzie miała zastosowanie do określonych rodzajów 

sprzętu elektrycznego

wynikającymi z dyrektywy objęte zostaną, poza kilkoma wyjątkami, wszystkie rodzaje 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Kraje członkowskie mają czas na wprowadzenie stosownych zmian do pr

krajowego do 14 lutego 2014 roku.

 

Jak wynika z dostępnych danych za 2012 rok na terytorium Polski wprowadzono 

łącznie 481.230.926,87 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Największą masę 

sprzętu – 242.073.377,10 kg 

gospodarstwa domowego (50,30 % łącznej masy) oraz w grupie "sprzęt 

teleinformatyczny i telekomunikacyjny" 

 

W zakresie zbierania zużytego sprzętu w 2012 r. łącznie zebrano 157.178.306,36 kg 

zużytego sprzętu, w tym z gospodarstw domowych 147.738.438,85 kg, co stanowi 

93,99% masy zebranego zużytego sprzętu, a z innych źródeł niż gospodarstwa domowe 

9.439.867,51kg, co stanowi 6,01 % masy ww. sprzętu. 
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Poprzednio obowiązujące poziomu zbierania – przynajmniej 4 kilogramy zużytego 

pochodzącego z gospodarstw domowych na mieszkańca rocznie lub ta sama 

ilość zużytego sprzętu co masa zebrana średnio w ciągu trzech poprzedzających lat, w 

zależności od tego, która z tych wartości jest większa – będą obowiązywały do końca 

nie, do końca 2018 r. będzie obowiązywał minimalny poziom zbierania w 

wysokości 45%. Będzie on obliczany na podstawie całkowitej masy zużytego sprzętu 

zebranego w danym roku wyrażonego jako procentowa wartość średniej masy sprzętu 

elektrycznego o elektronicznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech 

Polska, a także pozostałe kraje członkowskie, które przystąpiły do Unii 

Europejskiej w tym samym czasie,  będą miały w tym okresie obowiązek zbierania 40% 

średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w 

poprzednich trzech latach.   

Od 2019 r. kraje członkowskie będą zobowiązane do zebrania przynajmniej 65% 

sprzętu elektrycznego wprowadzonego na rynek w ciągu roku lub 85% zużytego 

sprzętu generowanego każdego roku. Polska i pozostałe tzw. nowe kraje członkowskie 

będą miały możliwość przesunięcia terminu spełniania tego obowiązku najpóźniej do 

 

Do 14 sierpnia 2018 r. dyrektywa będzie miała zastosowanie do określonych rodzajów 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tak jak obecnie). Po tej dacie obowiązkami 

wynikającymi z dyrektywy objęte zostaną, poza kilkoma wyjątkami, wszystkie rodzaje 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.   

Kraje członkowskie mają czas na wprowadzenie stosownych zmian do pr

krajowego do 14 lutego 2014 roku. 

Jak wynika z dostępnych danych za 2012 rok na terytorium Polski wprowadzono 

łącznie 481.230.926,87 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Największą masę 

242.073.377,10 kg – wprowadzono w grupie "wielkogabarytowe urządzenia 

gospodarstwa domowego (50,30 % łącznej masy) oraz w grupie "sprzęt 

teleinformatyczny i telekomunikacyjny" - 51.290.689,89 kg (10,45 % łącznej masy). 

W zakresie zbierania zużytego sprzętu w 2012 r. łącznie zebrano 157.178.306,36 kg 

użytego sprzętu, w tym z gospodarstw domowych 147.738.438,85 kg, co stanowi 

93,99% masy zebranego zużytego sprzętu, a z innych źródeł niż gospodarstwa domowe 

9.439.867,51kg, co stanowi 6,01 % masy ww. sprzętu.  

przynajmniej 4 kilogramy zużytego 

pochodzącego z gospodarstw domowych na mieszkańca rocznie lub ta sama 

ilość zużytego sprzętu co masa zebrana średnio w ciągu trzech poprzedzających lat, w 

będą obowiązywały do końca 

nie, do końca 2018 r. będzie obowiązywał minimalny poziom zbierania w 

wysokości 45%. Będzie on obliczany na podstawie całkowitej masy zużytego sprzętu 

zebranego w danym roku wyrażonego jako procentowa wartość średniej masy sprzętu 

cznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech 

Polska, a także pozostałe kraje członkowskie, które przystąpiły do Unii 

będą miały w tym okresie obowiązek zbierania 40% 

ektronicznego wprowadzonego do obrotu w 

Od 2019 r. kraje członkowskie będą zobowiązane do zebrania przynajmniej 65% 

sprzętu elektrycznego wprowadzonego na rynek w ciągu roku lub 85% zużytego 

olska i pozostałe tzw. nowe kraje członkowskie 

będą miały możliwość przesunięcia terminu spełniania tego obowiązku najpóźniej do 

Do 14 sierpnia 2018 r. dyrektywa będzie miała zastosowanie do określonych rodzajów 

i elektronicznego (tak jak obecnie). Po tej dacie obowiązkami 

wynikającymi z dyrektywy objęte zostaną, poza kilkoma wyjątkami, wszystkie rodzaje 

Kraje członkowskie mają czas na wprowadzenie stosownych zmian do prawa 

Jak wynika z dostępnych danych za 2012 rok na terytorium Polski wprowadzono 

łącznie 481.230.926,87 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Największą masę 

gabarytowe urządzenia 

gospodarstwa domowego (50,30 % łącznej masy) oraz w grupie "sprzęt 

51.290.689,89 kg (10,45 % łącznej masy).  

W zakresie zbierania zużytego sprzętu w 2012 r. łącznie zebrano 157.178.306,36 kg 

użytego sprzętu, w tym z gospodarstw domowych 147.738.438,85 kg, co stanowi 

93,99% masy zebranego zużytego sprzętu, a z innych źródeł niż gospodarstwa domowe 
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W 2012 r. osiągnięto poziom zbierania zużyte

elektronicznego w wysokości 32,66%, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw 

domowych wynosił 30,70%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 3,88 kg 

zużytego sprzętu. Całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzęt

w 2012 r. procesowi recyklingu wyniosła 133.701.220,54 kg.

 

Tabela: Dane rynku ZSEE w Polsce w latach 2007

 

 

Źródło: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

 
 
Wskazane powyżej dane obrazują rozmiar polskiego rynku wprowadzonego, zebra

i przetworzonego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ewaluującego na przestrzeni 

lat 2007- 2012. Pomimo osiągnięcia pewnych postępów, w zakresie zbierania, 

odzyskiwania i przetwarzania, uzyskane wartości nie spełniają aktualnie 

obowiązujących minimalnych norm unijnych 

rocznie. Ponadto, w związku ze zmianami prawa unijnego poziom ten ma obowiązywać 

tylko do końca 2015 roku. Następnie, będzie obowiązywał minimalny poziom zbierania 

w wysokości 40%. Będzie on obli

zebranego w danym roku wyrażonego jako procentowa wartość średniej masy sprzętu 

elektrycznego o elektronicznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech 

latach. 

 
Dodatkowo w czerwcu 2013 roku spółka S

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 z

unijnych została przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w 

Tomaszowie Mazowieckim. Wsparcie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych 

projektu, czyli ponad 11 mln złotych. 

  
W lipcu 2013 roku spółka Syntom otrzymała pierwsza t

Wprowadzony sprzęt 

Sprzęt zebrany

Sprzęt zebrany w kg/mieszkańca

Stosunek zebranego sprzętu do wprowadzonego

Odpady z zużytego sprzętu poddane recyklingowi

Zużyty sprzęt przekazany do ponownego użycia
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W 2012 r. osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w wysokości 32,66%, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw 

domowych wynosił 30,70%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 3,88 kg 

zużytego sprzętu. Całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzęt

w 2012 r. procesowi recyklingu wyniosła 133.701.220,54 kg. 

Tabela: Dane rynku ZSEE w Polsce w latach 2007-2012 (w kg) 

Źródło: Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

Wskazane powyżej dane obrazują rozmiar polskiego rynku wprowadzonego, zebra

i przetworzonego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ewaluującego na przestrzeni 

2012. Pomimo osiągnięcia pewnych postępów, w zakresie zbierania, 

odzyskiwania i przetwarzania, uzyskane wartości nie spełniają aktualnie 

malnych norm unijnych - 4 kg zebranego sprzętu na mieszkańca 

rocznie. Ponadto, w związku ze zmianami prawa unijnego poziom ten ma obowiązywać 

tylko do końca 2015 roku. Następnie, będzie obowiązywał minimalny poziom zbierania 

w wysokości 40%. Będzie on obliczany na podstawie całkowitej masy zużytego sprzętu 

zebranego w danym roku wyrażonego jako procentowa wartość średniej masy sprzętu 

elektrycznego o elektronicznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech 

Dodatkowo w czerwcu 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 z

unijnych została przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w 

Tomaszowie Mazowieckim. Wsparcie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych 

projektu, czyli ponad 11 mln złotych.  

W lipcu 2013 roku spółka Syntom otrzymała pierwsza transzę dotacji  w wysokości 5,5 

2007 2008 2009 2010

556.470.703 564.179.156 447.725.396 487.108.311

27.173.854 56.425.782 108.792.526 112.246.180

Sprzęt zebrany w kg/mieszkańca 0,7 1,5 2,7 2,8

Stosunek zebranego sprzętu do wprowadzonego 4,90% 10,00% 24,30% 23,00%

Odpady z zużytego sprzętu poddane recyklingowi 15.085.619 22.137.509 87.884.384 88.162.463

Zużyty sprzęt przekazany do ponownego użycia 13.868 9.048 823.130 340.274

go sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w wysokości 32,66%, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw 

domowych wynosił 30,70%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 3,88 kg 

zużytego sprzętu. Całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych 

 

Wskazane powyżej dane obrazują rozmiar polskiego rynku wprowadzonego, zebranego 

i przetworzonego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ewaluującego na przestrzeni 

2012. Pomimo osiągnięcia pewnych postępów, w zakresie zbierania, 

odzyskiwania i przetwarzania, uzyskane wartości nie spełniają aktualnie 

4 kg zebranego sprzętu na mieszkańca 

rocznie. Ponadto, w związku ze zmianami prawa unijnego poziom ten ma obowiązywać 

tylko do końca 2015 roku. Następnie, będzie obowiązywał minimalny poziom zbierania 

czany na podstawie całkowitej masy zużytego sprzętu 

zebranego w danym roku wyrażonego jako procentowa wartość średniej masy sprzętu 

elektrycznego o elektronicznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech 

yntom 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 

unijnych została przyznana na budowę nowoczesnej linii do odzyskiwania aluminium w 

Tomaszowie Mazowieckim. Wsparcie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych 

ranszę dotacji  w wysokości 5,5 

2011 2012

487.108.311 515.666.829 481.230.927

112.246.180 143.339.761 157.178.306

3,55 3,88

27,80% 32,66%

88.162.463 129.054.173 133.701.221

582.258 795.826
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mln zł która została wykorzystana budowę hali produkcyjnej oraz dostawy elementów 

linii recyclingu. Stan realizacji inwestycji na dzień 

następująco: 

• budowa hali - 

• budowa infrastruktury logistycznej wokół hali

• dostawy maszyn, elementów linii

Mazowieckiego)

  

Decyzja o budowie nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistyczno

przetwórczego firmy w Tomaszowie Mazowi

strategii rozwoju Syntom, zakładającej jak najefektywniejsze wykorzystanie 

posiadanych nieruchomości. Doskonała lokalizacja w centralnej Polsce i bliskość 

centrum magazynowego zapewni ciągłą dostawę surowca dla nowej in

recyklingowej. Z drugiej strony, finalny produkt odzysku 

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

 

W dniu 10 października 2013r. Zarząd Elemental Holding podpisał ze spółką Scholz AG

z siedzibą w Essingen (Niemcy) list intencyjny którego podmiotem jest potwierdzenie 

woli prowadzenia negocjacji dotyczących możliwości dokonania przez Spółkę nabycia 

aktywów kapitałowych grupy kapitałowej Scholz zlokalizowanych w podmiotach 

gospodarczych w Polsce w następujących podmiotach gospodarczych: Scholz sp. z o.o. z 

siedzibą w Będzinie oraz Zakład Przerobu Złomu Skaw

Skawinie. List intencyjny może zostać rozszerzony na aktywa Scholz znajdujące się na 

terytorium Słowacji 

Negocjacji nastąpić ma  do dnia 31 stycznia

 

W dniu 04 listopada 2013r. 

zależne zawarły z KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy um

i dostarczenie materiału oraz powiązaną z nią umowę szczegółową na sprzedaż i 

dostarczenie materiału (dalej: 

zawarte na okres 10 lat licząc od dnia jej zawarcia. 

 

Przedmiotem Umowy  jak 

sprzedaży przez Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. 

Metraco S.A. złomów poamortyzacyjnych miedzi i stopów miedzi, zawierających 

wyroby i ich części, które utraciły wartość u
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mln zł która została wykorzystana budowę hali produkcyjnej oraz dostawy elementów 

linii recyclingu. Stan realizacji inwestycji na dzień 14.11.2013 przedstawia się 

 stan realizacji ok. 75% 

rastruktury logistycznej wokół hali- ok. 20% 

dostawy maszyn, elementów linii- zrealizowane (dostarczone do Tomaszowa 

Mazowieckiego)- ok. 40%  

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 

centrum magazynowego zapewni ciągłą dostawę surowca dla nowej in

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

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

W dniu 10 października 2013r. Zarząd Elemental Holding podpisał ze spółką Scholz AG

z siedzibą w Essingen (Niemcy) list intencyjny którego podmiotem jest potwierdzenie 

woli prowadzenia negocjacji dotyczących możliwości dokonania przez Spółkę nabycia 

aktywów kapitałowych grupy kapitałowej Scholz zlokalizowanych w podmiotach 

w Polsce w następujących podmiotach gospodarczych: Scholz sp. z o.o. z 

siedzibą w Będzinie oraz Zakład Przerobu Złomu Skaw-Met Sp. z o.o. z siedzibą w 

Skawinie. List intencyjny może zostać rozszerzony na aktywa Scholz znajdujące się na 

um Słowacji i Rumuni. Strony Porozumienia uzgodniły, że zakończenie 

Negocjacji nastąpić ma  do dnia 31 stycznia 2014r.   

W dniu 04 listopada 2013r. Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. oraz Syntom S.A.

z KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy umowę ramową na sprzedaż 

i dostarczenie materiału oraz powiązaną z nią umowę szczegółową na sprzedaż i 

dostarczenie materiału (dalej: Umowa). Umowa jak i szczegółowa umowa zostały 

zawarte na okres 10 lat licząc od dnia jej zawarcia.  

Przedmiotem Umowy  jak i umowy szczegółowej było określenie zasad i warunków 

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

Metraco S.A. złomów poamortyzacyjnych miedzi i stopów miedzi, zawierających 

wyroby i ich części, które utraciły wartość użytkową, odpadów produkcyjnych 

mln zł która została wykorzystana budowę hali produkcyjnej oraz dostawy elementów 

.11.2013 przedstawia się 

e (dostarczone do Tomaszowa 

Decyzja o budowie nowego zakładu na terenie obecnego centrum logistyczno-

eckim 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 

czysta frakcja aluminium – 

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

W dniu 10 października 2013r. Zarząd Elemental Holding podpisał ze spółką Scholz AG 

z siedzibą w Essingen (Niemcy) list intencyjny którego podmiotem jest potwierdzenie 

woli prowadzenia negocjacji dotyczących możliwości dokonania przez Spółkę nabycia 

aktywów kapitałowych grupy kapitałowej Scholz zlokalizowanych w podmiotach 

w Polsce w następujących podmiotach gospodarczych: Scholz sp. z o.o. z 

Met Sp. z o.o. z siedzibą w 

Skawinie. List intencyjny może zostać rozszerzony na aktywa Scholz znajdujące się na 

i Rumuni. Strony Porozumienia uzgodniły, że zakończenie 

oraz Syntom S.A. – spółki 

owę ramową na sprzedaż 

i dostarczenie materiału oraz powiązaną z nią umowę szczegółową na sprzedaż i 

). Umowa jak i szczegółowa umowa zostały 

określenie zasad i warunków 

oraz Syntom S.A. na rzecz KGHM 

Metraco S.A. złomów poamortyzacyjnych miedzi i stopów miedzi, zawierających 

żytkową, odpadów produkcyjnych 
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powstających w różnych procesach obróbki plastycznej, mechanicznej, odlewania, a 

także złomów wymagających ich wstępnego przygotowania.

 

Zgodnie z postanowieniami Umowy miesięczny wolumen dostaw Tesla Recycling Sp. z 

o.o. SKA oraz Syntom S.A. 

kursie miedzi na LME) szacuje miesięczną wartość umowy na ok. 7

 

Zawarcie przez Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A.

jedną z największych polskich spółek z branży złomiarskiej pozwoli Emitentowi na 

umocnienie pozycji na rynku i przyczyni się do rozwoju całej grupy kapitałowej 

Elemental Holding. 

 

 

7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałow
emitenta na ostatni dzień sporzą
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 akcjonariu

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

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 sp

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

Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem.

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

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 

Elemental Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem.

6) Trax sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim spółka zależna, której 

Terra Recycling S.A. 
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powstających w różnych procesach obróbki plastycznej, mechanicznej, odlewania, a 

także złomów wymagających ich wstępnego przygotowania.  

Zgodnie z postanowieniami Umowy miesięczny wolumen dostaw Tesla Recycling Sp. z 

oraz Syntom S.A. obejmuje 350 ton +/- 5% surowca. Spółka (przy obecnym 

kursie miedzi na LME) szacuje miesięczną wartość umowy na ok. 7 000

Zawarcie przez Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. oraz Syntom S.A. wieloletniej umowy z 

szych polskich spółek z branży złomiarskiej pozwoli Emitentowi na 

umocnienie pozycji na rynku i przyczyni się do rozwoju całej grupy kapitałowej 

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. 

Trax sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim spółka zależna, której 

Terra Recycling S.A. – spółka zależna  Elemental Holding S.A. jest jedynym 

powstających w różnych procesach obróbki plastycznej, mechanicznej, odlewania, a 

Zgodnie z postanowieniami Umowy miesięczny wolumen dostaw Tesla Recycling Sp. z 

Spółka (przy obecnym 

000 000,00  zł. 

wieloletniej umowy z 

szych polskich spółek z branży złomiarskiej pozwoli Emitentowi na 

umocnienie pozycji na rynku i przyczyni się do rozwoju całej grupy kapitałowej 

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
dzenia 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. 

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 

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

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

której Terra Recycling S.A. – spółka zależna  

Trax sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim spółka zależna, której 

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

7) Trax sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim spółka zależna, której Terra 

Recycling S.A. 

akcjonariuszem. Trax sp. z o.o. jest również komplementariuszem spółki Trax 

sp. z o.o. S.K.A. 

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

spółka zależna

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

zależna Elemental Holding 

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

 

 

 

Strukturę grupy kapitałowej przedstawia poniższy Schemat.

 

 

   
 

   
  

8. Informacja o strukturze akcjonariatu emitent
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
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cjonariuszem.  

Trax sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim spółka zależna, której Terra 

Recycling S.A. – spółka zależna  Elemental Holding S.A. jest jedynym 

akcjonariuszem. Trax sp. z o.o. jest również komplementariuszem spółki Trax 

.  

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. 

    

  

nformacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Trax sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim spółka zależna, której Terra 

spółka zależna  Elemental Holding S.A. jest jedynym 

akcjonariuszem. Trax sp. z o.o. jest również komplementariuszem spółki Trax 

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 

S.A. jest jedynym udziałowcem. Syntom Recycling sp. 

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

a, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 
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Kapitał zakładowy Elemental Holding na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego jest w całości opłacony i dzieli się 

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

 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia 

poniższa Tabela. 

 

 

 

 

Lp. Akcjonariusz 

1 Moerth Holdings Ltd

2 Glaholm Investments Ltd

3 Ibah Holdings Ltd

4 EVF I Investments S. a r. l. 

5 ING PTE S.A.

6 Pozostali 

 Razem 

 
9. Stanowisko zarządu dotyczące prognoz finansowych

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

prognozy skonsolidowanych wynikó

1. Przychody ze sprzedaży na poziomie 860 mln zł,

2. Zysk neto na poziomie 24,31 mln zł.

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Elemental 

Holding podtrzymuje powyższe prognozy.

 

 
10. Oświadczenie zarządu

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

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%

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%

ING PTE S.A. 7 529 151 5,78%

18 817 288 14,43

130 324 401 100,00%

Stanowisko zarządu dotyczące prognoz finansowych

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

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 

Kapitał zakładowy Elemental Holding na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

130 324 401akcji zwykłych na 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia 

udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej licznie 

głosów 
28,23% 28,23% 

17,86% 17,86% 

21,64% 21,64% 

12,06% 12,06% 

5,78% 5,78% 

3% 14,43% 

100,00% 100,00% 

Stanowisko zarządu dotyczące prognoz finansowych 

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

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Elemental 



 

 

Sprawozdanie finansowe 

 
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

  

Sprawozdanie finansowe – Q3 2013 

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

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 


