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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 
Firma:  ZWG S.A.  
Siedziba :  59-721 Iwiny, Iwiny 30 

Telefon:  (+ 48) 75 73 23 677 

Faks:  (+ 48) 75 73 89 381 

Adres poczty elektronicznej:  zwgiwiny@zwg.com.pl 
Strona internetowa:  www.zwg.com.pl  
NIP:  612-178-99-23 

Regon:  020475302  

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS:  0000369656  
Zarząd:  
 
 
Rada Nadzorcza:  
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot działalności 

 
 

Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu 
Edward Brzózko – Członek Zarządu 
 
Waldemar Falenta – Przewodniczący  
Janusz Plutecki - Wiceprzewodniczący  
Krzysztof Rybka - Sekretarz  
Adam Kałdus  
Dorota Giżewska  
Wojciech Kowalski  
Piotr Kukowski  
  
ZWG prowadzi działalność produkcyjną i  
handlową w obszarach wyrobów 
gumowych oraz gumowo-metalowych dla 
przemysłu i górnictwa 

 
ZWG w Iwinach jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym  z 
najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących wyroby gumowe i 
gumowo – metalowe. Nowoczesna linia technologiczna, wysoki poziom 
automatyzacji produkcji oraz zastosowanie programów komputerowych do kontroli 
urządzeń produkcyjnych gwarantują klientom Spółki wyroby  o najwyższym 
światowym standardzie. Produkcja została rozpoczęta w 1991 r., początkowo na 
wydziale jednej z kopalń KGHM Polska Miedź S.A.. Pełne możliwości produkcyjne 
zostały osiągnięte po przekształceniu w ZWG S.A. 
 
Spółka posiada Oddziały: 

 Oddział Kęty, ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, 

 Oddział Rawicz, ul. Podmiejska 8, 63-900 Rawicz. 
 
 
 

 

mailto:zwgiwiny@zwg.com.pl
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2. Akcjonariusze Spółki (na dzień sporządzenia niniejszego raportu):  
 
 

Lp. Podmiot    
Liczba       
akcji         

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba     
głosów  

Udział w liczbie 
głosów (%) 

1 
Falenta Marek (wraz z 
Falenta  Investments Ltd.) 

9 142 375 32,56  9 142 375 32,56 

2 
Sutkowski Marcin (poprzez 
Benakra Trading Ltd.) 

7 666 880 27,30 7 666 880 27,30 

3 Brzózko Edward 2 752 344 9,80 2 752 344 9,80 

4 
Aviva Investors Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 

2 411 992 8,58 2 411 992 8,58 

5 Pozostali Akcjonariusze 6 106 409 21,76 6 106 409 21,76 

6 Razem 28 080 000 100,00 28 080 0000 100,00 

 
Kapitał zakładowy wynosi 2 808 000,00 zł i dzieli się na : 

a) 24.480.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda. 

b) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda. 
 

3. Wykaz Raportów opublikowanych w I kwartale 2014 r. : 
 

Raporty EBI 

Numer 

raportu 

Data Temat 

12/2014 14.03.2014 Raport miesięczny ZWG S.A. za luty 2014r. 

11/2014 06.03.2014 
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie ZWG S.A. w dniu 06.03.2014r.  

10/2014 14.02.2014 Raport miesięczny ZWG S.A. za styczeń 2014 r. 

8/2014 04.02.2014 
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną 

oraz umów poręczenia  

7/2014 03.02.2014 Podpisanie umowy przez spółkę zależną  

6/2014 27.01.2014 
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 

roku 

5/2014 21.01.2014 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z projektami 

uchwał  

4/2014 14.01.2014 Podpisanie umowy przez spółkę zależną 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=61440&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=61061&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=61061&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=60373&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59598&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59598&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59536&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59536&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59157&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59157&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58943&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58943&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58943&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58638&id_tr=1
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3/2014 14.01.2014 Raport miesięczny ZWG S.A. za grudzień 2013 r.  

2/2014 09.01.2014 
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną 

oraz umowy przystąpienia do długu przez Emitenta 

1/2014 03.01.2014  Zawarcie umowy istotnej przez spółkę zależną 

Raporty ESPI 

3/2014 06.03.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

liczby głosów na NWZ ZWG S.A. w dniu 06.03.2014r. 

2/2014 21.01.2014 Zmniejszenie stanu posiadania akcji 

1/2014 10.01.2014 Zwiększenie stanu posiadania akcji 

Raporty okresowe  - kwartalne 
 

9/2014 14.02.2014 Raport ZWG S.A. za IV kwartał 2013 r.  

 
Raporty opublikowane po dniu 31.03.2014 r.:  

 

Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu 
1 13/2014 14.04.2014 Raport miesięczny ZWG S.A. za marzec 

2014 r.  

2 14/2014 28.04.2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia 
ZWG S.A. z BUMECH S.A.  

3 15/2014 28.04.2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i 
skonsolidowanego raportu rocznego 

 
  

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58636&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58395&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58395&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58202&id_tr=1
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/255996
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/255996
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/252602
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/251687
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=56026&id_tr=4
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=61440&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=61440&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=63065&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=63065&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=63082&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=63082&id_tr=1
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4. Notowania akcji Spółki: 
 

 
 

 
 

5. Struktura Grupy Kapitałowej ZWG S.A. 
 
W skład Grupy Kapitałowej ZWG S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu  
wchodziły następujące jednostki zależne: 
 
Lp. Nazwa podmiotu KRS Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Udział w głosach 

(%) 

1 ZWG Sp. z o.o. 0000430693 100% 100% 

2 ZWG Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowo-Akcyjna 

0000444011 100%* 100% 

3 Przedsiębiorstwo "KOBUD" 
Sp. z o.o. 

0000123096 100% 100% 

4 ZWG Sp. z o.o.  KOBUD 
Spółka Komandytowo-Akcyjna  

0000483527 100% 100% 

Spółka stowarzyszona 

5 BUMECH S.A.  0000291379 18,67% 18,67% 

*w sposób pośredni, ponieważ część udziałów ma ZWG Sp. z o.o. jako komplementariusz. 

 
6.ZASOBY LUDZKIE ZWG S.A.  
 

Zatrudnienie w ZWG S.A. na dzień 31.03.2014 roku wynosiło 68 etatów.  
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Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2014 r. oraz dane 
porównawcze za I kwartał 2013 r. 
 
 

Wyszczególnienie I kw. 2014 I kw. 2013 

 tys. zł  tys. zł 

Przychody netto ze sprzedaży 20.027,5 3.635,3 

Amortyzacja 1.085,4 184,5 

Zysk (strata) ze sprzedaży 3.732,1 176,2 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.100,2 668,5 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3.431,8 621,1 

Zysk (strata) brutto 3.444,6 621,1 

Zysk (strata) netto 3.156,0 621,1 

 
   

Wyszczególnienie 31.03.2014 31.03.2013 

 tys. zł tys. zł 
Aktywa razem 94.035,1 21.016,6 

Aktywa trwałe 73.766,6 13.116,4 

Aktywa obrotowe 20.268,5 7.900,2 

Zapasy 1.811,6 2.920,9 

Należności długoterminowe 2.630,7  - 

Należności krótkoterminowe 15.405,3 3.790,4 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63.386,0 7.506,5 

Zobowiązania długoterminowe 35.127,6 2.282,1 

Zobowiązania krótkoterminowe 26.044,1 4.363,1 

Kapitał (fundusz) własny 29.060,5 13.510,0 

Kapitał (fundusz) podstawowy 2.808,0 2.808,0 

 

Dane jednostkowe nie obrazują wszystkich procesów zachodzących w Grupie 
Kapitałowej ZWG SA. Strategia Zarządu opiera się na budowie silnej grupy 
kapitałowej zoptymalizowanej pod względem podatkowym i zachodzącej w niej 
procesów biznesowych.  
 
Analizując rachunek zysków i strat zaznacza się wyraźny wpływ pozyskiwanych 
kontraktów zarówno przez ZWG S.A. jak i podmioty grupy kapitałowej na poziom 
osiąganych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży osiągnięte w I kwartale 
2014 roku są aż o 16 273,6 tys. złotych wyższe od wyników uzyskanych w I kwartale 
2013 roku.  
 
Grupa Kapitałowa ZWG S.A. wykazała za I kw. 2014 roku zysk operacyjny na 
poziomie 4 100,2  tys. złotych i jest on wyższy aż o ponad 600 % w porównaniu do 
wyniku za analogiczny okres roku 2013. Wśród istotnych zdarzeń wpływających na 
osiągane wyniki finansowe należy wymienić m.in. uzyskanie przez podmiot zależny 
tj. Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (dalej Spółka), kontrakty 
podpisane ze spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance. Szczegółowe 
informacje na temat zawartych kontraktów zamieszczone są w raportach bieżących 
ZWG S.A. oraz w treści niniejszego raportu okresowego. Zarówno ZWG S.A. jak i 
spółki grupy kapitałowej współpracują z stabilnym podmiotem jakim jest Lubelski 
Węgiel "BOGDANKA" S.A. Emitent w oparciu o współprace z podmiotami takimi jak 
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.  planuje 
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znacząco zwiększyć obroty i rentowność podmiotów grupy kapitałowej -  w ramach 
przyjętej strategii, zakładającej budowę grupy przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w branży usług górniczych. Osiągnięty zysk netto ukształtował się na 
poziomie  3 156,0 tys. złotych w porównaniu do 621,0 tys. złotych w analogicznym 
okresie roku poprzedniego.  
 
Osiągnięte przez Grupę Kapitałową ZWG S.A. wyniki finansowe przełożyły się na 
wysoki poziom wskaźników rentowności: 
 

Wskaźniki rentowności jm 

I kw I kw 

2014 2013 

    Rentowność na sprzedaży % 18,88 5,04 

    Rentowność operacyjna (EBIT) % 20,74 19,11 

    Rentowność brutto % 17,42 17,75 

    Rentowność netto % 15,96 17,75 

    EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) tys.zł 5.185,5 853,1 

    Rentowność EBITDA % 26,23 24,39 

 
Szczegółowe sprawozdania finansowe dla Grupy Kapitałowej ZWG S.A. obejmujące 
rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe oraz zestawienie zmian w 
kapitale własnym znajdują się z załączeniu do niniejszego raportu. 
 
Objaśnienia: 
 

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży wskaźnik rentowności oznaczający, jak 
wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Wskaźnik 
rentowności sprzedaży to stosunek zysku netto do przychodów netto ze 
sprzedaży. 

2. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBIT) uwzględnia 
pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży. Im wyższa 
wartość tego wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania 
jednostki, co z kolei wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału 
rozwojowego. 

3. Rentowność sprzedaży brutto informuje, jaka jest rentowność firmy przy 
uwzględnieniu wszystkich segmentów działalności: podstawowej, pozostałej, 
finansowej oraz zdarzeń nadzwyczajnych. Pokazuje zatem, co osiągnęła firma 
jako całość, tzn. o ile procent przychody były wyższe od kosztów.  

4. Wskaźnik rentowności netto informuje inwestorów ile procent przychodów 
ze sprzedaży stanowi zysk netto. Wynik netto / Przychody ze sprzedaży.  

5. Wskaźnik rentowności EBITDA mierzy efektywność konwersji przychodów 
na zysk z działalności ciągłej przed odsetkami od zaciągniętych kredytów, 
podatkami, deprecjacją i amortyzacją oraz przed pozycjami wyjątkowymi.  

 
  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zysk_(ekonomia)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zysk_netto&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przych%C3%B3d_(ekonomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rentowno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przychody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty
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Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2014 r. oraz dane 
porównawcze za I kwartał 2013 r. 
 
 

Wyszczególnienie I kw. 2014 I kw. 2013 

 tys. zł  tys. zł 

Przychody netto ze sprzedaży  5.005,2  3.334,7 

Amortyzacja 270,3  180,9 

Zysk (strata) ze sprzedaży 37,1  126,3 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 384,8  42,9 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -203,6 -4,2 

Zysk (strata) brutto -203,6 -4,2 

Zysk (strata) netto -203,6 -4,2 

 
   

Wyszczególnienie 31.03.2014 31.03.2013 

 tys. zł tys. zł 
Aktywa razem 48.730,8 19.056,3 

Aktywa trwałe 44.552,1 13.014,9 

Aktywa obrotowe 4.178,7 6.041,4 

Zapasy 1.451,0 1.527,3 

Należności długoterminowe 0,0  0,0 

Należności krótkoterminowe 2.165,2 3.325,2 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39.664,4 11.004,8 

Zobowiązania długoterminowe 27.199,1 2.282,1 

Zobowiązania krótkoterminowe 11.464,7 7.759,9 

Kapitał (fundusz) własny 9.066,4 8.051,4 

Kapitał (fundusz) podstawowy 2.808,0 2.808,0 

 

Dane jednostkowe nie obrazują wszystkich procesów zachodzących w Grupie 
Kapitałowej ZWG SA. Strategia Zarządu opiera się na budowie silnej grupy 
kapitałowej zoptymalizowanej pod względem podatkowym.  
 
Analizując rachunek zysków i strat zaznacza się wyraźny wpływ pozyskiwanych 
kontraktów przez ZWG S.A. na poziom osiąganych wyników finansowych. Przychody 
ze sprzedaży osiągnięte w I kwartale 2014 roku ukształtowały się na poziomie   
5.005,2 tys. złotych i są aż o 149 % wyższe od wyników uzyskanych w I kwartale 
2013 roku.  ZWG S.A. wykazała za I kwartał 2014 roku zysk operacyjny na poziomie 
384,8 tys. złotych i jest on wyższy aż o prawie 900 % w porównaniu do wyniku za 
analogiczny okres roku 2013. Wśród istotnych zdarzeń wpływających na osiągane 
wyniki finansowe należy wymienić kontrakty podpisane przez spółkę zależną KOBUD 
Sp. z o.o. ze spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance. Szczegółowe 
informacje na temat zawartych kontraktów zamieszczone są w raportach bieżących 
ZWG S.A. oraz w treści niniejszego raportu okresowego. 
 
Emitent w oparciu o współprace z podmiotami takimi jak Lubelski Węgiel 
"BOGDANKA" S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.  planuje znacząco zwiększyć 
obroty i rentowność podmiotów grupy kapitałowej -  w ramach przyjętej strategii, 
zakładającej budowę grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży 
usług górniczych. 
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Poniżej przedstawione są podstawowe wskaźniki rentowności dla jednostkowych 
wyników ZWG S.A. 
 

Wskaźniki rentowności jm 
I kw I kw 

2014 2013 

    Rentowność na sprzedaży % 0,79 -3,95 

    Rentowność operacyjna (EBIT) % 8,19 1,34 

    Rentowność brutto % -4,33 -0,13 

    Rentowność netto % -4,33 -0,13 

    EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) tys.zł 655,0 223,9 

    Rentowność EBITDA % 13,93 7,00 

 
Szczegółowe sprawozdania finansowe dla ZWG S.A. obejmujące rachunek zysków i 
strat, bilans, przepływy finansowe oraz zestawienie zmian w kapitale własnym 
znajdują się z załączeniu do niniejszego raportu. 
 
Objaśnienia: 
 

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele 
zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Wskaźnik rentowności 
sprzedaży to stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży. 

2. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBIT) uwzględnia pozostałą 
działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży. Im wyższa wartość tego 
wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania jednostki, co z 
kolei wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału rozwojowego. 

3. Rentowność sprzedaży brutto informuje, jaka jest rentowność firmy przy 
uwzględnieniu wszystkich segmentów działalności: podstawowej, pozostałej, 
finansowej oraz zdarzeń nadzwyczajnych. Pokazuje zatem, co osiągnęła firma 
jako całość, tzn. o ile procent przychody były wyższe od kosztów.  

4. Wskaźnik rentowności netto informuje inwestorów ile procent przychodów ze 
sprzedaży stanowi zysk netto. Wynik netto / Przychody ze sprzedaży.  

5. Wskaźnik rentowności EBITDA mierzy efektywność konwersji przychodów na 
zysk z działalności ciągłej przed odsetkami od zaciągniętych kredytów, podatkami, 
deprecjacją i amortyzacją oraz przed pozycjami wyjątkowymi.  

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zysk_(ekonomia)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zysk_netto&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przych%C3%B3d_(ekonomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rentowno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przychody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty
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1. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 
 
W opinii Emitenta na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale 2014 r. miały wpływ 
następujące czynniki: 
 

 sprzedaż i wyniki spółki zależnej Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o., 

 sprzedaż wysokomarżowych produktów, 

 uzyskiwanie wyższych marż na produktach w stosunku do roku poprzedniego, 

 optymalizacja kosztowa oraz wzrost przychodów w Oddziale w Rawiczu, 

 integracja działalności produkcyjnej w Oddziale w Iwinach, 

 optymalizacja finansowo-podatkowa w ramach grupy kapitałowej. 
 
Emitent realizuje szereg projektów rozwojowych, które szerzej zostały opisane w 
kolejnym punkcie dokumentu. 
 
Istotne dla Emitenta zagrożenia zostały sklasyfikowane w ramach czterech kategorii: 
strategiczne, operacyjne, ryzyko finansowe i zdarzeń nadzwyczajnych. Wielkość 
prawdopodobnych strat jest największa przy ryzykach strategicznych i operacyjnych, 
a najniższa przy ryzykach finansowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Ryzyko 
ogólnoekonomiczne związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie, 
niestabilnością systemu podatkowego i prawnego oraz zmianami stóp procentowych 
w istotny sposób determinuje tempo wzrostu gospodarczego i tym samym oddziałuje 
na popyt na dobra inwestycyjne oraz realizację projektów infrastrukturalnych, co 
zasadniczo wpływa na wielkość sprzedaży realizowanej przez Spółkę i w 
konsekwencji na jej wyniki finansowe.  
 
 
Tło makroekonomiczne  
 
Według szacunków, w pierwszym kwartale 2014 roku tempo wzrostu produktu 
krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego 
wyniosło 2,9 proc. Po raz kolejny nastąpiło zatem przyspieszenie tempa wzrostu 
gospodarczego – okres ten był trzecim z kolei kwartałem, w którym dynamika 
gospodarcza była wyższa niż trzy miesiące wcześniej. Tempo wzrostu PKB 
osiągnęło tym samym poziom najwyższy od pierwszego kwartału 2012 roku, kiedy to 
wyniosło ono 3,5 proc. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w 
pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 0,8 proc. w stosunku do poprzedniego 
kwartału.  
 
Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale był popyt 
krajowy, a popyt zagraniczny dynamikę wzrostu jeszcze dodatkowo pobudzał. 
Tempo wzrostu popytu krajowego Instytut szacuje na 2,2 proc. Był to już trzeci z kolei 
kwartalny wzrost tej wielkości. Spośród składników popytu krajowego, najwyższą 
dynamiką w pierwszym kwartale odznaczały się nakłady brutto na środki trwałe, czyli 
wydatki inwestycyjne. W okresie od stycznia do marca wzrosły one o 2,2 proc., co w 
pewnej mierze wiązać można z łagodną zimą i wczesnym nadejściem wiosny, a co z 
tego wynika znacznie większym zakresem prowadzenia prac budowlanych niż w 
pierwszym kwartale ubiegłego roku. Decydujące znaczenie dla przyspieszenia 
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dynamiki wydatków inwestycyjnych miała jednak coraz wyraźniejsza poprawa 
koniunktury makroekonomicznej. Na poziomie takim samym jak w ostatnim kwartale 
2013 roku kształtowało się tempo wzrostu spożycia ogółem. Szacuje się, że wyniosło 
ono w pierwszym kwartale 2014 roku 2,1 proc. Nieco wolniej, bo w tempie 1,9 proc., 
wzrastało spożycie indywidualne, czyli konsumpcja. 
 
W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki było w 
pierwszym kwartale budownictwo. Jak wspomniano wcześniej, wpływ na ten stan 
rzeczy w pewnym zakresie miały warunki pogodowe. Przede wszystkim stwierdzić 
jednak należy, że okres kryzysu w budownictwie uznać można za zakończony, czego 
wyrazem są dobre wyniki odnotowane przez sektor. Tempo wzrostu wartości dodanej 
w budownictwie wyniosło w pierwszych trzech miesiącach roku 9,0 proc., a produkcja 
sprzedana budownictwa zwiększyła się w tym okresie o 10,6 proc. Wolniej niż w 
budownictwie wzrastała wartość dodana w przemyśle. Jej tempo wzrostu w 
pierwszym kwartale Instytut szacuje na 4,1 proc., a produkcji sprzedanej przemysłu 
na 4,8 proc. Najwolniej rozwijającą się częścią gospodarki były usługi rynkowe. 
Tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych w pierwszym kwartale 2014 
roku kształtowało się, na poziomie trochę niższym od odnotowanego w czwartym 
kwartale 2013 roku i wyniosło 2,4 proc.  
 
Tempo wzrostu eksportu (w ujęciu rachunków narodowych) było w pierwszych trzech 
miesiącach roku wyższe niż tempo wzrostu importu. Eksport wzrósł w tym czasie o 
3,6 proc., a import zwiększył się o 2,7 proc. Oznacza to poprawę salda handlowego 
Polski z zagranicą. Obrotom handlowym kraju sprzyjała stabilizacja kursu złotego 
względem euro i dolara amerykańskiego. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2013 
roku średni kurs euro w pierwszym kwartale 2014 roku nie zmienił się, a średni kurs 
dolara obniżył się o niecałe dwa grosze. 
 
Stopa bezrobocia na koniec pierwszego kwartału wyniosła 13,5 proc. Oznacza to jej 
wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z końcem 2013 roku oraz spadek o 
0,8 punktu procentowego w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Wzrost stopy 
bezrobocia w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału tłumaczyć należy 
efektem sezonowości. Zauważyć trzeba jednak, że zazwyczaj ma on znacznie 
większą skalę. Podstawowym czynnikiem wpływającym na zachowanie stopy 
bezrobocia miała zatem poprawa na rynku pracy wynikająca z ożywienia 
gospodarczego, co potwierdza spadek stopy bezrobocia w porównaniu z końcem 
pierwszego kwartału 2013 roku. 
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Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 3,1 proc., 
co oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy 
w kolejnych kwartałach bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale 
różnice między kwartałami będą niewielkie – w pierwszym kwartale PKB wzrósł o 2,9 
proc., a w czwartym wzrośnie o 3,3 proc. W roku 2015 prognozowane jest dalsze 
przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,8 proc. 
 
W 2014 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie, o 4,8 proc. Tempo wzrostu w 
przemyśle powinno być przez cały rok względnie stabilne i wynosić kwartalnie w 
granicach 4-5 proc. Według prognozy Instytutu, poprawi się wyraźnie koniunktura w 
sektorze budowlanym, w którym wartość dodana wzrośnie o 6,8 proc, po spadku w 
roku ubiegłym o 9,0 proc. Stabilizacji wzrostu oczekiwać należy natomiast w sektorze 
usług rynkowych, gdzie prognozowany przyrost wartości dodanej w tym roku wynosi 
2,6 proc. W 2015 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, 
wartość dodana wzrośnie o 5,6 proc. W sektorze budowlanym koniunktura będzie się 
nadal poprawiać – wartość dodana wzrośnie o 8,5 proc. W 2015 roku na koniunkturę 
w budownictwie coraz wyraźniej oddziaływać będą pozytywnie inwestycje 
infrastrukturalne finansowane w ramach nowej perspektywy budżetowej UE.  
 
Tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 3,2 proc., co oznacza, że 
odwróci się trwająca dwa lata tendencja spadkowa. Według prognozy Instytutu, 
spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 2,6 proc., natomiast wartość 
nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 5,1 proc. Wzrost inwestycji wynikał 
będzie przede wszystkim ze zwiększenie nakładów na odnowienie majątku trwałego 
w sektorze przedsiębiorstw. Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie 
napływ nowych środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych. 
W roku 2015 popyt krajowy wzrośnie o 3,5 proc. zarówno za sprawą rosnącego 
spożycia indywidualnego (o 3,5 proc.), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 
6,0 proc.). Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB będzie w latach 2014-2015 
znacznie większy niż miało to miejsce w roku 2013. 
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W okresie objętym prognozą nie należy się spodziewać zagrożenia inflacyjnego w 
polskiej gospodarce. W 2014 roku inflacja wyniesie średnio 1,3 proc., a na koniec 
grudnia 2,1 proc. Inflacja poniżej celu inflacyjnego NBP oznacza, że w tym roku nie 
należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych banku centralnego. W 2015 
roku inflacja będzie nieco wyższa niż w roku 2014 – jej średni poziom prognozowany 
jest na 2,1 proc., a poziom na koniec grudnia na 2,4 proc. Względnie niska inflacja 
będzie jednym z czynników pozytywnie wpływają-cym na dynamikę spożycia indy-
widualnego. 
 
W warunkach gospodarczych kryzysu ekonomicznego dobra i usługi, które są 
produktami Emitenta, mogą być w szczególny sposób narażone na zmniejszony 
popyt. Spółka narażona jest na ryzyko rynkowe związane z potencjalnymi stratami, 
które może ponieść w związku z niekorzystnymi zmianami cen rynkowych  oraz 
parametrów rynkowych. Zarządzanie ryzykiem rynkowym skupia się przede 
wszystkim na potencjalnych zmianach wyniku ekonomicznego, ale uwaga jest 
również skoncentrowana na przypadkach, gdy na skutek stosowanych zasad 
księgowych efekt zmian cen rynkowych na raportowany wynik finansowy jest inny niż 
w przypadku jego oddziaływania na wynik ekonomiczny. Uregulowania prawne 
wpływające na otoczenie prawne Emitenta ulegają w Polsce częstym zmianom. W 
zakresie problematyki, z jaką wiąże się także działalność Spółki możliwe jest z kolei 
pojawienie się nowych przepisów, ograniczeń lub interpretacji dotychczasowych 
przepisów. Wszelkie tego typu zmiany niosą za sobą ryzyko negatywnego wpływu na 
działalność i plany rozwojowe.  Zmiany w ustawodawstwie mogą mieć istotny wpływ 
na działalność, dlatego Spółka aktywnie monitoruje zmiany prawne. Rynek, na 
którym działa Emitent. charakteryzują różnorodne wymagania w zakresie rozwiązań 
technologicznych oraz wysokie wymagania jakości oferowanych wyrobów. Obecność 
nowych technologii pozwala na doskonalenie stosowanych technologii, jak również 
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tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Odpowiednia umiejętność reagowania na 
zmiany zachodzące na rynku, m.in. efektywne stosowanie nowych technologii, 
utrzymywanie jakości produktów i usług na najwyższym poziomie, dostosowywanie 
się do wyznaczanych standardów rynkowych, poszerzanie oferty uwzględniającej 
zapotrzebowanie odbiorców, warunkuje rozwój Emitenta oraz ma wpływy na jego 
wyniki finansowe. Istnieje ryzyko, iż Spółka nie sprosta wymaganiom w wyżej 
wymienionych obszarach, a oferowane rozwiązania mogą nie spełnić oczekiwań 
odbiorców w sposób optymalny.  
Mając powyższe na względzie Emitent dąży w możliwie największym stopniu do 
zredukowania ryzyka poprzez działania inwestycyjne, aktywne badanie rynku oraz 
monitorowanie trendów w zakresie nowych technologii produkcyjnych oraz analizę 
rentowności ich wykorzystania. 
 
Działalność prowadzona przez Emitenta naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka 
finansowego:  

 ryzyko walutowe,  

 ryzyko zmian stóp procentowych,  

 ryzyko kredytowe,  

 ryzyko utraty płynności.  
 
Ogólny program Spółki dotyczący zarządzania ryzykiem finansowym skupia się 
przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej płynności umożliwiającej realizację 
postawionych przez Spółkę zadań inwestycyjnych. Odpowiednia polityka, struktura 
organizacyjna i procedury wspierają działania związane z zarządzaniem ryzykiem 
finansowym w Spółce. 
 
2. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚĆI SPÓŁKI 
PODEJMOWANEJ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 
 
Raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 03.01.2014 r. Emitent poinformował o zawarciu 
przez Spółkę zależną tj. "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, umowy na 
"Drążenie chodnika odstawczego III i chodnika podścianowego 8N oraz wykonanie 
przecinki ściany 8N i przebudowy chodników polowego 6b  i polowego 8b w 
pokładzie 382". Umowa została zawarta pomiędzy "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łęcznej a Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance. Wartość prac związanych z 
drążeniem chodnika odstawczego III i chodnika podścianowego 8N oraz wykonanie 
przecinki ściany 8N i przebudowy chodników polowego 6b  i polowego 8b w 
pokładzie 382 może wynieść 19,5 mln złotych. Termin wykonania robót został 
określony na 14 miesięcy od daty przekazania rejonu robót. 
 
Raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r. Emitent poinformował o  
podpisanej umowie o kredyt obrotowy. Stronami umowy są:  

1) KOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (dalej: Spółka)  
2)  ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank).  

Data zawarcia umowy 27.12.2013r. W ramach przedmiotowej umowy Bank udzielił 
Spółce kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Kredyt 
został udzielony na okres do dnia 30.06.2018r. Warunki finansowe, na których 
Spółka korzystać będzie z przyznanego limitu nie odbiegają od warunków 
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powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Oprocentowanie kredytu jest 
zmienne, ustalone na bazie: stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. 
Tym samym raportem Zarząd ZWG S.A. poinformował, iż: 
a)  w dniu 09.01.2014 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę 

przystąpienia do długu. Umowa została zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. 
z siedzibą w Katowicach a Emitentem. Data zawarcia umowy 27.12.2013r. 
Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności ING Bank Śląski 
S.A. z siedzibą w Katowicach wynikających z umowy kredytowej, o której mowa 
wyżej. Emitent na mocy umowy przystąpienia do długu odpowiada za dług jak 
KOBUD Sp. z o.o. Emitent na mocy umowy przystąpienia do długu złożył 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa przystąpienia pozostaje w mocy 
do czasu pełnej, ostatecznej i bezwarunkowej spłaty zobowiązań wynikających z 
umowy kredytu. 

b) w dniu 09.01.2014 r. Emitent otrzymał informację, iż do spółki ZWG Sp. z o.o. 
SKA z siedzibą w Iwinach wpłynęła obustronnie podpisana umowa przystąpienia 
przez ZWG Sp. z o.o. SKA do długu. Umowa została zawarta pomiędzy ING 
Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a ZWG Sp. z o.o. SKA. Data zawarcia 
umowy 27.12.2013 r. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach wynikających z 
umowy kredytu, o której mowa wyżej. ZWG Sp. z o.o. SKA na mocy umowy 
przystąpienia do długu odpowiada za dług jak KOBUD Sp. z o.o. ZWG Sp. z o.o. 
SKA na mocy umowy przystąpienia do długu złożył oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji. Umowa przystąpienia pozostaje w mocy do czasu pełnej, ostatecznej i 
bezwarunkowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu. 

 
Raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 14.01.2014 r. Emitent poinformował o zawarciu 
przez Spółkę zależną tj. "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej umowy o roboty 
górnicze. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi wzmacniania obudowy 
podporowej w chodnikach oraz dodatkowego wzmocnienia górotworu w kopalni 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA. Data zawarcia umowy 10.01.2014 r. Umowa została 
zawarta pomiędzy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance a Konsorcjum w 
składzie:  
1) Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (Lider Konsorcjum),  
2) PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej (Uczestnik Konsorcjum), 
3) PRS "WSCHÓD" SA z siedzibą w Lublinie (Uczestnik Konsorcjum). 
 
Termin wykonania robót został określony na okres od daty przekazania rejonu robót 
do 31.12.2014 r.. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego. Podmiotem ogłaszającym przetarg był Lubelski Węgiel 
"Bogdanka" SA w Bogdance. 
 
Raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 21.01.2014 r. Emitent poinformował o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 06.03.2014. 
 

Raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 03.02.2014 r. Emitent  poinformował, iż powziął 
informację od spółki zależnej tj. Przedsiębiorstwa "KOBUD" Sp. z o.o. z siedzibą           
w Łęcznej (dalej: KOBUD), w której Emitent jest jedynym udziałowcem, o zawarciu 
umowy o roboty górnicze. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z 
zabudową i konserwacją dróg transportowych kolejek szynowych podwieszonych 
zabudowanych w wyrobiskach górniczych pod ziemią w kopalni Lubelski Węgiel 
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"Bogdanka" SA. Data zawarcia umowy 23.01.2014 r. Umowa została zawarta 
pomiędzy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance, a Konsorcjum w składzie 
którego jest Przedsiębiorstwa "KOBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej jako 
uczestnik Konsorcjum. Wartość prac związanych z umową może wynieść 17,7 mln 
złotych, z czego na KOBUD przypada szacunkowo 1/3 wartości umowy. Termin 
wykonania robót został określony do 31.01.2016 r. Umowa została zawarta w oparciu 
o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotem ogłaszającym 
przetarg był Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA w Bogdance. 
 
Raportem bieżącym nr 8/2014 z dnia 04.02.2014 r. Emitent poinformował, iż powziął 
informację o wpłynięciu obustronnie podpisanej umowy o kredyt złotowy w rachunku 
bankowym. Stronami umowy są: 
1) Przedsiębiorstwo "KOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (dalej: Spółka)  
2) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank).  
 
Data zawarcia umowy 24.01.2014 r. W ramach niniejszej umowy Bank udzielił 
Spółce kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Kredyt 
został udzielony na okres od dnia 28.01.2014 r. do dnia 21.01.2015 r. Warunki 
finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanego limitu nie odbiegają od 
warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Oprocentowanie 
kredytu jest zmienne, ustalone na bazie: stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę 
Banku. Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu są m.in.: 
a) hipoteka umowna do kwoty 3 000 000,00 złotych na nieruchomości w 
miejscowości Łęczna, będącej w posiadaniu Spółki, objętej księgą wieczystą KW nr 
LU1l/00184180/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,  
b) zastaw na środkach trwałych Spółki znajdujących się w Kopalni Węgla 
Kamiennego Bogdanka - Bogdanka,  
c) poręczenie według prawa cywilnego za całość kredytu udzielonego przez ZWG 
S.A. z siedzibą w Iwinach,  
d) poręczenie według prawa cywilnego za całość kredytu udzielonego przez ZWG 
Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Iwinach, 
e) cesja wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu Umowy Realizacyjnej do 
Umowy Konsorcjum z dnia 17.12.2012 r..  
 
Zarząd ZWG S.A. (dalej Emitent) poinformował, iż w dniu 03.02.2014 r. Emitent 
otrzymał obustronnie podpisaną umowę poręczenia. Umowa została zawarta 
pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a Emitentem. Data 
zawarcia umowy 28.01.2014r. Emitent na mocy umowy udzielił poręczenia i 
zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne KOBUD Sp. z o.o. 
wynikające z umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym, o której mowa wyżej. 
Emitent na mocy umowy zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne 
Przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. obejmujące w szczególności: całkowitą spłatę 
kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje, opłaty i koszty w przypadku gdy 
Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. nie wywiąże się ze zobowiązań w terminie. 
Umowa poręczenia pozostaje w mocy do czasu pełnej, ostatecznej i bezwarunkowej 
spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu. 
 
Zarząd ZWG S.A. (dalej Emitent) poinformował, iż w dniu 03.02.2014 r. Emitent 
otrzymał informację, iż do spółki ZWG Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Iwinach wpłynęła 
obustronnie podpisana umowa poręczenia. Umowa została zawarta pomiędzy ING 
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Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a ZWG Sp. z o.o. SKA. Data zawarcia 
umowy 28.01.2014r. ZWG Sp. z o.o. SKA na mocy umowy udzielił poręczenia i 
zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD 
Sp. z o.o. wynikające z umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym, o której 
mowa wyżej. ZWG Sp. z o.o. SKA na mocy umowy zobowiązał się wykonać wszelkie 
zobowiązania pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. obejmujące w 
szczególności: całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje, opłaty i 
koszty w przypadku gdy Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. nie wywiąże się ze 
zobowiązań w terminie. Umowa poręczenia pozostaje w mocy do czasu pełnej, 
ostatecznej i bezwarunkowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu. 
 

W dniu 06.03.2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. 
Przedmiotem obrad NWZ było rozpatrzenie wniosku dotyczącego podjęcia uchwały 
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A oraz serii B do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach wyraziło 
zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii 
B do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii A oraz serii B 
notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na 
rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło i zobowiązało Zarząd do 
podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w 
szczególności:  

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia 
prospektu emisyjnego,  

b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

 

 
3. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 
PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2014 ROK. 
 
Emitent nie publikował prognoz na rok 2014. 
 
4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 
Zarząd ZWG S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje 
finansowe za I kwartał 2014 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały 
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zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie z 
działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Spółki. 
 
Zarząd nie widzi ryzyka związanego z utratą płynności przez okres co najmniej 12 
miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy 
 
W chwili obecnej nie istnieją żadne zdarzenia mogące w ocenie Zarządu negatywnie 
wpłynąć na możliwość realizacji zobowiązań przez Spółkę. W ocenie Zarządu nie 
mają miejsca zdarzenia kadrowe, majątkowe, finansowe, które mają istotny charakter 
przy ocenie kondycji Emitenta, a nie zostałyby przez Zarząd ujawnione. 
 
 

Zarząd ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach:  

 

Miejscowość i data Funkcja Imię i nazwisko Podpis 

Iwiny, 14.05.2014 Prezes Zarządu Marcin Sutkowski   

Iwiny, 14.05.2014 Członek Zarządu Edward Brzózko  

 



ZWG S.A. - załącznik do jednostkowego raportu kwartalnego

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Tabela: 1
Rachunek zysków i strat
Jednostka: ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm
I kw
2014

I kw
2013

A.   Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: tys.zł 4.700,7 3.197,7

I.     Przychody netto ze sprzedaży produktów tys.zł 3.523,6 3.316,8

II.     Zmiana stanu produktów tys.zł -312,9 -175,5

III.     Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki tys.zł 8,4 38,5

IV.     Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów tys.zł 1.481,6 17,8

B.   Koszty działalności operacyjnej tys.zł 4.663,6 3.323,9

I.     Amortyzacja tys.zł 270,3 180,9

II.     Zużycie materiałów i energii tys.zł 1.711,3 1.640,7

III.     Usługi obce tys.zł 599,3 199,8

IV.     Podatki i opłaty, w tym: tys.zł 35,4 33,1

V.     Wynagrodzenia tys.zł 572,7 891,8

VI.     Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia tys.zł 194,6 325,4

VII.     Pozostałe koszty rodzajowe tys.zł 39,8 38,3

VIII.     Wartość sprzedanych towarów i materiałów tys.zł 1.240,3 13,9

C.   Zysk (strata) ze sprzedaży tys.zł 37,1 -126,3

D.   Pozostałe przychody operacyjne tys.zł 348,5 171,8

I.     Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys.zł 1,9 31,0

II.     Dotacje tys.zł 4,0 139,4

III.     Inne przychody operacyjne tys.zł 342,6 1,5

E.   Pozostałe koszty operacyjne tys.zł 0,8 2,6

I.     Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys.zł   

II.     Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych tys.zł   

III.     Inne koszty operacyjne tys.zł 0,8 2,6

F.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys.zł 384,8 42,9

G.   Przychody finansowe tys.zł 2,7  

I.     Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: tys.zł   

II.     Odsetki, w tym: tys.zł   

III.     Zysk ze zbycia inwestycji tys.zł   

IV.     Aktualizacja wartości inwestycji tys.zł   

V.     Inne tys.zł 2,7  

H.   Koszty finansowe tys.zł 591,0 47,1

I.     Odsetki, w tym: tys.zł 590,9 46,3

II.     Strata ze zbycia inwestycji tys.zł   

III.     Aktualizacja wartości inwestycji tys.zł   

IV.     Inne tys.zł 0,1 0,8

I.   Zysk (strata) z działalności gospodarczej tys.zł -203,6 -4,2

J.     Wynik zdarzeń nadzwyczajnych tys.zł   

I.       Zyski nadzwyczajne tys.zł   

II.       Straty nadzwyczajne tys.zł   

K.   Zysk (strata) brutto tys.zł -203,6 -4,2

L.     Podatek dochodowy tys.zł   

M.     Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) tys.zł   

N.   Zysk (strata) netto tys.zł -203,6 -4,2

- Wskaźniki rentowności   

1     Rentowność na sprzedaży % 0,79 -3,95

2     Rentowność operacyjna (EBIT) % 8,19 1,34

3     Rentowność brutto % -4,33 -0,13

4     Rentowność netto % -4,33 -0,13



5     EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) tys.zł 655,0 223,9

6     Rentowność EBITDA % 13,93 7,00



Tabela: 2
Bilans - aktywa
Jednostka: ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm 31.03.2014 31.03.2013

A. Aktywa trwałe tys.zł 44.552,1 13.014,9

I.   Wartości niematerialne i prawne tys.zł 510,1 148,9

1.     Koszty zakończonych prac rozwojowych tys.zł 11,6 27,0

2.     Wartość firmy tys.zł   

3.     Inne wartości niematerialne i prawne tys.zł 498,5 121,9

4.     Zaliczki na wartości niematerialne i prawne tys.zł   

II.   Rzeczowe aktywa trwałe tys.zł 17.822,6 12.781,4

1.     Środki trwałe tys.zł 17.088,0 10.801,0

a)       grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) tys.zł 332,1 336,5

b)       budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej tys.zł 941,9 976,0

c)       urządzenia techniczne i maszyny tys.zł 5.676,5 2.734,7

d)       środki transportu tys.zł 525,7 220,6

e)       inne środki trwałe tys.zł 9.611,8 6.533,2

2.     Środki trwałe w budowie tys.zł 734,6 584,4

3.     Zaliczki na środki trwałe w budowie tys.zł  1.396,0

III.   Należności długoterminowe tys.zł   

1.         Od jednostek powiązanych tys.zł   

2.         Od pozostałych jednostek tys.zł   

IV.   Inwestycje długoterminowe tys.zł 26.181,7 55,0

1.     Nieruchomości tys.zł   

2.     Wartości niematerialne i prawne tys.zł   

3.     Długoterminowe aktywa finansowe tys.zł 26.181,7 55,0

a)         w jednostkach powiązanych tys.zł 26.181,7 55,0

-         udziały lub akcje tys.zł 26.181,7 55,0

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł   

-         inne długoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

b)       w pozostałych jednostkach tys.zł   

-         udziały lub akcje tys.zł   

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł   

-         inne długoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

4.     Inne inwestycje długoterminowe tys.zł   

V.   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe tys.zł 37,7 29,6

1.     Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys.zł 37,7 29,6

2.     Inne rozliczenia międzyokresowe tys.zł   

B. Aktywa obrotowe tys.zł 4.178,7 6.041,4

I.   Zapasy tys.zł 1.451,0 1.527,3

1.     Materiały tys.zł 521,0 751,1

2.     Półprodukty i produkty w toku tys.zł 31,7 59,1

3.     Produkty gotowe tys.zł 790,4 551,3

4.     Towary tys.zł 44,4 44,4

5.     Zaliczki na dostawy tys.zł 63,4 121,4

II.   Należności krótkoterminowe tys.zł 2.165,2 3.325,2

1.     Należności od jednostek powiązanych tys.zł 194,6  

a)         z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: tys.zł 194,6  

-         do 12 miesięcy tys.zł 194,6  

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł   

b)         inne tys.zł   

2.     Należności od pozostałych jednostek tys.zł 1.970,6 3.325,2

a)       z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: tys.zł 1.790,7 2.216,8

-         do 12 miesięcy tys.zł 1.790,7 2.216,8

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł   



b)       z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tys.zł 173,1 1.108,2

c)       inne tys.zł 6,8 0,1

d)       dochodzone na drodze sądowej tys.zł   

III.   Inwestycje krótkoterminowe tys.zł 428,7 1.044,2

1.     Krótkoterminowe aktywa finansowe tys.zł 428,7 1.044,2

a)       w jednostkach powiązanych tys.zł   

-         udziały lub akcje tys.zł   

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł   

-         inne krótkoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

b)       w pozostałych jednostkach tys.zł 317,8 237,8

-         udziały lub akcje tys.zł 237,8 237,8

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł 80,0  

-         inne krótkoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

c)       środki pieniężne i inne aktywa pieniężne tys.zł 110,8 806,4

-         środki pieniężne w kasie i na rachunkach tys.zł 110,8 806,4

-         inne środki pieniężne tys.zł   

-         inne aktywa pieniężne tys.zł   

2.     Inne inwestycje krótkoterminowe tys.zł   

IV.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe tys.zł 133,9 144,7

C. Aktywa razem tys.zł 48.730,8 19.056,3



Tabela: 3
Bilans - pasywa
Jednostka: ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm 31.03.2014 31.03.2013

A. Kapitał (fundusz) własny tys.zł 9.066,4 8.051,4

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy tys.zł 2.808,0 2.808,0

II.     Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) tys.zł   

III.     Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) tys.zł   

IV.     Kapitał (fundusz) zapasowy tys.zł 5.247,6 4.787,4

V.     Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny tys.zł   

VI.     Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe tys.zł   

VII.     Zysk (strata) z lat ubiegłych tys.zł 1.214,4 460,2

VIII.     Zysk (strata) netto tys.zł -203,6 -4,2

IX.     Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) tys.zł   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys.zł 39.664,4 11.004,8

I.   Rezerwy na zobowiązania tys.zł 327,1 234,4

1.     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys.zł 327,1 234,4

2.     Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne tys.zł   

-         długoterminowa tys.zł   

-         krótkoterminowa tys.zł   

3.     Pozostałe rezerwy tys.zł   

-         długoterminowe tys.zł   

-         krótkoterminowe tys.zł   

II.   Zobowiązania długoterminowe tys.zł 27.199,1 2.282,1

1.     Wobec jednostek powiązanych tys.zł 3.800,0  

2.     Wobec pozostałych jednostek tys.zł 23.399,1 2.282,1

a)       kredyty i pożyczki tys.zł 13.399,1 2.282,1

b)       z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych tys.zł 10.000,0  

c)       inne zobowiązania finansowe tys.zł   

d)       inne tys.zł   

III.   Zobowiązania krótkoterminowe tys.zł 11.464,7 7.759,9

1.     Wobec jednostek powiązanych tys.zł 2.915,4 4.339,8

a)         z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: tys.zł 1.286,6 4.339,8

-         do 12 miesięcy tys.zł 1.286,6 4.339,8

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł   

b)         inne tys.zł 1.628,8  

2.     Wobec pozostałych jednostek tys.zł 8.490,4 3.227,5

a)       kredyty i pożyczki tys.zł 6.785,9 689,1

b)       z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych tys.zł   

c)       inne zobowiązania finansowe tys.zł   

d)       z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: tys.zł 1.261,2 1.939,9

-         do 12 miesięcy tys.zł 1.261,2 1.939,9

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł   

e)       zaliczki otrzymane na dostawy tys.zł   

f)       zobowiązania wekslowe tys.zł   

g)       z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń tys.zł 170,8 368,3

h)       z tytułu wynagrodzeń tys.zł 151,3 203,3

i)       inne tys.zł 121,3 27,1

3.     Fundusze specjalne tys.zł 58,9 192,6

IV.   Rozliczenia międzyokresowe tys.zł 673,5 728,4

1.     Ujemna wartość firmy tys.zł   

2.     Inne rozliczenia międzyokresowe tys.zł 673,5 728,4

-       długoterminowe tys.zł   

-       krótkoterminowe tys.zł 673,5 728,4

- Pasywa razem tys.zł 48.730,8 19.056,3



Tabela: 4
Przepływy finansowe
Jednostka: ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm
I kw
2014

I kw
2013

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I.    Wynik finansowy netto tys.zł -203,6 -4,2

II.    Korekty razem: tys.zł 794,8 4.145,3

1     Amortyzacja tys.zł 270,3 180,9

2     Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych tys.zł -19,9  

3     Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) tys.zł 590,9 46,3

4     Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej tys.zł -344,5 -31,0

5     Zmiana stanu rezerw tys.zł   

6     Zmiana stanu zapasów tys.zł 351,7 450,7

7     Zmiana stanu należności tys.zł -522,4 -1.549,9

8     Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów tys.zł 527,7 5.068,7

9     Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych tys.zł -55,1 606,7

10     Inne korekty tys.zł -4,0 -627,0

III.   Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys.zł 591,3 4.141,1

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I.   Wpływy tys.zł 1,9 31,0

1      Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych tys.zł 1,9 31,0

2      Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne tys.zł   

3      Z aktywów finansowych, w tym: tys.zł   

a)          w jednostkach powiązanych tys.zł   

b)          w pozostałych jednostkach tys.zł   

-         zbycie aktywów finansowych tys.zł   

-         dywidendy i udziały w zyskach tys.zł   

-         spłata udzielonych pożyczek długoterminowych tys.zł   

-         odsetki tys.zł   

-         inne wpływy z aktywów finansowych tys.zł   

4         Inne wpływy inwestycyjne (zobowiązania długoterminowe) tys.zł   

II.   Wydatki tys.zł 236,1 4.677,3

1     Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych tys.zł 236,1 4.677,3

2     Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne tys.zł   

3     Na aktywa finansowe, w tym: tys.zł   

a)         w jednostkach powiązanych tys.zł   

b)         w pozostałych jednostkach tys.zł   

-         nabycie aktywów finansowych tys.zł   

-         udzielone pożyczki długoterminowe tys.zł   

4     Inne wydatki inwestycyjne tys.zł   

III.   Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (I - II) tys.zł -234,2 -4.646,3

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I.   Wpływy tys.zł 1.429,0 1.472,4

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

2     Kredyty i pożyczki tys.zł 1.425,0 845,4

3     Emisja dłużnych papierów wartościowych tys.zł   

4     Inne wpływy finansowe tys.zł 4,0 627,0

5     Zwiekszenie kapitałów własnych tys.zł   

II.   Wydatki tys.zł 2.322,6 533,8

1     Nabycie udziałów (akcji) własnych tys.zł   

2     Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli tys.zł   

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

4     Spłaty kredytów i pożyczek tys.zł 1.731,6 487,5

5     Wykup dłużnych papierów wartościowych tys.zł   

6     Z tytułu innych zobowiązań finansowych tys.zł   

7     Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego tys.zł   

8     Odsetki tys.zł 590,9 46,3



9      Inne wydatki finansowe tys.zł   

III.   Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) tys.zł -893,5 938,6

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) tys.zł -536,5 433,4

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym : tys.zł -536,5 433,4

-            - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róznic kursowych tys.zł   

F. Środki pieniężne na początek okresu tys.zł 647,3 373,0

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) tys.zł 110,8 806,4

-            - o ograniczonej możliwości dysponowania tys.zł   



Tabela: 5
Zestawienie zmian w kapitałach
Jednostka: ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm
I kw
2014

I kw
2013

I. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) tys.zł 9.270,0 8.055,6

I.a. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) , po korektach tys.zł 9.270,0 8.055,6

1.   Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu tys.zł 2.808,0 2.808,0

1.1.     Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego tys.zł   

a)       zwiększenie ( z tytułu ) tys.zł   

-          - wydania udziałów ( emisji akcji ) tys.zł   

b)       zmniejszenie ( z tytułu ) tys.zł   

-          - umorzenia udziałów ( akcji ) tys.zł   

1.2.     Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu tys.zł 2.808,0 2.808,0

2.   Należne wpłaty na kapiatał podstawowy na początek okresu tys.zł   

2.1.     Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy tys.zł   

a)       zwiększenie ( z tytułu ) tys.zł   

b)       zmniejszenie ( z tytułu ) tys.zł   

2.2.     Należne wpłaty na kapiatał podstawowy na koniec okresu tys.zł   

3.   Udziały ( akcje ) własne na początek okresu tys.zł   

a)       zwiększenie tys.zł   

b)       zmniejszenie tys.zł   

3.1.     Udziały ( akcje ) własne na koniec okresu tys.zł   

4.   Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu tys.zł 5.247,6 4.787,4

4.1.     Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego tys.zł   

a)       zwiększenie ( z tytułu ) tys.zł   

-          - emisji akcji powyżej wartości nominalnej tys.zł   

-          - z podziału zysku ( ustawowo ) tys.zł   

-          - z podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) tys.zł   

-          - zbycie środków trwaych podlegających ustawowej aktualizacji tys.zł   

b)       zmniejszenie ( z tytułu ) tys.zł   

-          - pokrycia straty tys.zł   

4.2.     Kapitał ( fundusz ) zapasowy na koniec okresu tys.zł 5.247,6 4.787,4

5.   Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu tys.zł   

5.1.     Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny tys.zł   

5.2.     Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu tys.zł   

6.   Pozostałe kapitały ( fundiusze ) rezerwowe na początek okresu tys.zł   

6.1.     Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszy ) rezerwowych tys.zł   

6.2.     Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu tys.zł   

7.   Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu tys.zł 1.214,4 460,2

7.1.     Zysk z lat ubiegłych na początek okresu tys.zł  460,2

7.2.     Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach tys.zł   

7.3.     Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu tys.zł  460,2

7.4.     Strata z lat ubiegłych na początek okresu tys.zł   

7.5.     Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach tys.zł   

7.6.     Strata z lat ubiegłych na koniec okresu tys.zł   

7.7.     Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu tys.zł 1.214,4 460,2

8.   Wynik netto tys.zł -203,6 -4,2

a)     zysk netto tys.zł -203,6 -4,2

b)     strata netto tys.zł   

c)     odpisy z zysku tys.zł   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) tys.zł 9.066,4 8.051,4

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) tys.zł 9.066,4 8.051,4
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Grupa Kapitałowa ZWG S.A. - załącznik do skonsolidowanego raportu kwartalnego

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Tabela: 1
Rachunek wyników
Jednostka: Grupa Kapitałowa ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm
I kw
2014

I kw
2013

A.   Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: tys.zł 19.771,9 3.498,3

-           od jednostek powiązanych tys.zł 102,4  

I.     Przychody netto ze sprzedaży produktów tys.zł 20.002,4 3.616,8

II.     Zmiana stanu produktów tys.zł -264,0 -175,5

III.     Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki tys.zł 8,4 38,5

IV.     Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów tys.zł 25,1 18,5

B.   Koszty działalności operacyjnej tys.zł 16.039,8 3.322,1

I.     Amortyzacja tys.zł 1.085,4 184,5

II.     Zużycie materiałów i energii tys.zł 2.602,0 1.622,2

III.     Usługi obce tys.zł 2.568,0 199,8

IV.     Podatki i opłaty, w tym: tys.zł 116,7 33,6

V.     Wynagrodzenia tys.zł 7.095,5 899,4

VI.     Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia tys.zł 2.370,6 326,3

VII.     Pozostałe koszty rodzajowe tys.zł 184,3 40,4

VIII.     Wartość sprzedanych towarów i materiałów tys.zł 17,3 15,9

C.   Zysk (strata) ze sprzedaży tys.zł 3.732,1 176,2

D.   Pozostałe przychody operacyjne tys.zł 368,9 499,4

I.     Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys.zł 21,0 31,0

II.     Dotacje tys.zł 4,0 139,4

III.     Inne przychody operacyjne tys.zł 343,9 329,1

E.   Pozostałe koszty operacyjne tys.zł 0,8 7,2

I.     Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys.zł   

II.     Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych tys.zł   

III.     Inne koszty operacyjne tys.zł 0,8 7,2

F.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys.zł 4.100,2 668,5

G.   Przychody finansowe tys.zł 8,6  

I.     Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: tys.zł   

II.     Odsetki, w tym: tys.zł 5,9  

III.     Zysk ze zbycia inwestycji tys.zł   

IV.     Aktualizacja wartości inwestycji tys.zł   

V.     Inne tys.zł 2,7  

H.   Koszty finansowe tys.zł 676,9 47,4

I.     Odsetki, w tym: tys.zł 676,8 46,6

II.     Strata ze zbycia inwestycji tys.zł   

III.     Aktualizacja wartości inwestycji tys.zł   

IV.     Inne tys.zł 0,1 0,8

L.   Zysk ( strata ) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych tys.zł   

M.   Zysk ( Strata ) z działalności gospodarczej ( I+J-K+/-L) tys.zł 3.431,8 621,1

N.   Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( N.I.- N.II. ) tys.zł   

I.       Zyski nadzwyczajne tys.zł   

II.       Straty nadzwyczajne tys.zł   

O.   Odpis wartości firmy tys.zł   

P.   Odpis ujemnej wartości firmy tys.zł   

Q   Zysk ( strata ) brutto ( M+/-N-O+P) tys.zł 3.444,6 621,1

R.   Podatek dochodowy tys.zł 288,7  

S.   Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) tys.zł   

T.   Zysk ( strata ) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności tys.zł   

U.   Zyski ( straty ) mniejszości tys.zł   

W.   Zysk ( Strata ) netto ( N-O-P ) tys.zł 3.156,0 621,1

I. Wskaźniki rentowności i inne   

1     Rentowność na sprzedaży % 18,88 5,04

2     Rentowność operacyjna (EBIT) % 20,74 19,11

3     Rentowność brutto % 17,42 17,75

4     Rentowność netto % 15,96 17,75

5     EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) tys.zł 5.185,5 853,1

6     Rentowność EBITDA % 26,23 24,39

1



Tabela: 2
Bilans - aktywa
Jednostka: Grupa Kapitałowa ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm 31.03.2014 31.03.2013

A. Aktywa trwałe tys.zł 73.766,6 13.116,4

I.   Wartości niematerialne i prawne tys.zł 538,0 148,9

1.     Koszty zakończonych prac rozwojowych tys.zł 11,6 27,0

2.     Wartość firmy tys.zł   

3.     Inne wartości niematerialne i prawne tys.zł 526,5 121,9

4.     Zaliczki na wartości niematerialne i prawne tys.zł   

II.   Wartość firmy jednostek podporządkowanych tys.zł 5.970,4  

1.     Wartość firmy - jednostki zależne tys.zł 5.970,4  

2.     Wartość firmy - jednostki współzależne tys.zł   

3.     Wartość firmy - jednostki stowarzyszone tys.zł   

II.   Rzeczowe aktywa trwałe tys.zł 51.049,7 12.932,9

1.     Środki trwałe tys.zł 48.364,7 10.801,0

a)       grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) tys.zł 650,2 336,5

b)       budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej tys.zł 9.526,2 976,0

c)       urządzenia techniczne i maszyny tys.zł 21.762,9 2.734,7

d)       środki transportu tys.zł 728,7 220,6

e)       inne środki trwałe tys.zł 15.696,7 6.533,2

2.     Środki trwałe w budowie tys.zł 2.685,0 735,9

3.     Zaliczki na środki trwałe w budowie tys.zł  1.396,0

III.   Należności długoterminowe tys.zł 2.630,7  

1.     Od jednostek powiązanych tys.zł 2.630,7  

2.     Od pozostałych jednostek tys.zł   

IV.   Inwestycje długoterminowe tys.zł 13.138,7 5,0

1.     Nieruchomości tys.zł 524,0  

2.     Wartości niematerialne i prawne tys.zł   

3.     Długoterminowe aktywa finansowe tys.zł 12.614,8 5,0

a)       w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji tys.zł 55,0 5,0

-         udziały lub akcje tys.zł 55,0 5,0

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł   

-         inne długoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

b)        w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności tys.zł 12.513,9  

-         udziały lub akcje tys.zł 12.513,9  

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł   

-         inne długoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

c)       w pozostałych jednostkach tys.zł 45,9  

-         udziały lub akcje tys.zł 45,9  

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł   

-         inne długoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

4.     Inne inwestycje długoterminowe tys.zł   

V.   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe tys.zł 439,1 29,6

1.     Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys.zł 425,3 29,6

2.     Inne rozliczenia międzyokresowe tys.zł 13,8  

B. Aktywa obrotowe tys.zł 20.268,5 7.900,2

I.   Zapasy tys.zł 1.811,6 2.920,9

1.     Materiały tys.zł 875,5 787,8

2.     Półprodukty i produkty w toku tys.zł 31,7 59,1

3.     Produkty gotowe tys.zł 790,4 551,3

4.     Towary tys.zł 50,5 1.401,3

5.     Zaliczki na dostawy tys.zł 63,4 121,4

II.   Należności krótkoterminowe tys.zł 15.405,3 3.790,4

1.     Należności od jednostek powiązanych tys.zł 425,1  

a)       z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: tys.zł 425,1  

-         do 12 miesięcy tys.zł 425,1  

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł   

b)       inne tys.zł   

2.     Należności od pozostałych jednostek tys.zł 14.980,2 3.790,4

a)       z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: tys.zł 14.296,1 2.654,9

-         do 12 miesięcy tys.zł 13.918,7 2.654,9

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł 377,4  

b)       z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tys.zł 408,0 1.135,4

c)       inne tys.zł 276,1 0,1
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d)       dochodzone na drodze sądowej tys.zł   

III.   Inwestycje krótkoterminowe tys.zł 2.440,5 1.044,2

1.     Krótkoterminowe aktywa finansowe tys.zł 2.440,5 1.044,2

a)       w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych tys.zł 1.765,7  

-         udziały lub akcje tys.zł   

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł 1.000,0  

-         inne krótkoterminowe aktywa finansowe tys.zł 765,7  

b)       w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych tys.zł   

-         udziały lub akcje tys.zł   

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł   

-         inne krótkoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

c)       w pozostałych jednostkach tys.zł 317,8 237,8

-         udziały lub akcje tys.zł 237,8 237,8

-         inne papiery wartościowe tys.zł   

-         udzielone pożyczki tys.zł 80,0  

-         inne krótkoterminowe aktywa finansowe tys.zł   

d)       środki pieniężne i inne aktywa pieniężne tys.zł 356,9 806,4

-         środki pieniężne w kasie i na rachunkach tys.zł 277,2 806,4

-         inne środki pieniężne tys.zł 79,8  

-         inne aktywa pieniężne tys.zł   

2.     Inne inwestycje krótkoterminowe tys.zł   

IV.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe tys.zł 611,1 144,7

- Aktywa razem tys.zł 94.035,1 21.016,6
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Tabela: 3
Bilans - pasywa
Jednostka: Grupa Kapitałowa ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm 31.03.2014 31.03.2013

A. Kapitał (fundusz) własny tys.zł 29.060,5 13.510,0

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy tys.zł 2.808,0 2.808,0

II.     Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) tys.zł   

III.     Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) tys.zł   

IV.     Kapitał (fundusz) zapasowy tys.zł 17.570,5 4.787,4

V.     Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny tys.zł   

VI.     Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe tys.zł 0,5  

VII.     Zysk (strata) z lat ubiegłych tys.zł 5.525,5 5.293,5

VIII.     Zysk (strata) netto tys.zł 3.156,0 621,1

IX.     Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) tys.zł   

B. Kapitał mniejszości tys.zł   

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych tys.zł 1.588,6  

I.     Ujemna wartość firmy - jednostki zależne tys.zł   

II.     Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne tys.zł   

III.     Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone tys.zł 1.588,6  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys.zł 63.386,0 7.506,5

I.   Rezerwy na zobowiązania tys.zł 1.540,9 234,4

1.     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys.zł 1.158,0 234,4

2.     Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne tys.zł   

-       długoterminowa tys.zł   

-       krótkoterminowa tys.zł   

3.     Pozostałe rezerwy tys.zł 382,8  

-       długoterminowe tys.zł   

-       krótkoterminowe tys.zł 382,8  

II.   Zobowiązania długoterminowe tys.zł 35.127,6 2.282,1

1.     Wobec jednostek powiązanych tys.zł 2.630,7  

2.     Wobec pozostałych jednostek tys.zł 32.496,9 2.282,1

a)       kredyty i pożyczki tys.zł 17.381,6 2.282,1

b)       z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych tys.zł 10.000,0  

c)       inne zobowiązania finansowe tys.zł 5.115,3  

d)       inne tys.zł   

III.   Zobowiązania krótkoterminowe tys.zł 26.044,1 4.363,1

1.     Wobec jednostek powiązanych tys.zł 2.174,2 0,1

a)       z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: tys.zł 358,6  

-         do 12 miesięcy tys.zł 358,6  

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł   

b)       inne tys.zł 1.815,5 0,1

2.     Wobec pozostałych jednostek tys.zł 23.811,0 4.170,4

a)       kredyty i pożyczki tys.zł 9.440,4 689,1

b)       z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych tys.zł   

c)       inne zobowiązania finansowe tys.zł 4.346,0  

d)       z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: tys.zł 4.456,5 1.993,7

-         do 12 miesięcy tys.zł 4.389,5 1.993,7

-         powyżej 12 miesięcy tys.zł 67,0  

e)       zaliczki otrzymane na dostawy tys.zł   

f)       zobowiązania wekslowe tys.zł   

g)       z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń tys.zł 3.591,6 1.250,2

h)       z tytułu wynagrodzeń tys.zł 1.764,4 209,2

i)       inne tys.zł 212,0 28,1

3.     Fundusze specjalne tys.zł 58,9 192,6

IV.   Rozliczenia międzyokresowe tys.zł 673,5 627,0

1.     Ujemna wartość firmy tys.zł   

2.     Inne rozliczenia międzyokresowe tys.zł 673,5 627,0

-       długoterminowe tys.zł   

-       krótkoterminowe tys.zł 673,5 627,0

- Pasywa razem tys.zł 94.035,1 21.016,6
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Tabela: 4
Przepływy finansowe
Jednostka: Grupa Kapitałowa ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm
I kw
2014

I kw
2013

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I.   Zysk (strata) netto tys.zł 3.156,0 621,1

II.   Korekty razem: tys.zł -3.539,3 3.514,1

1     Zysk ( strata ) udziałowców mniejszościowych tys.zł   

2     Zysk ( strata ) z udziałów ( akcji ) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależ tys.zł   

3     Amortyzacja ( w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości fir. ) tys.zł 1.098,2 184,5

4     Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych tys.zł -19,9  

5     Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) tys.zł 700,6 46,0

6     Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej tys.zł -450,5 -31,0

7     Zmiana stanu rezerw tys.zł   

8     Zmiana stanu zapasów tys.zł 403,8 -460,4

9     Zmiana stanu należności tys.zł -3.721,7 2.747,4

10     Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątykiem pożyczek i kredytów tys.zł -1.341,6 713,2

11     Zmiana stanu rozliczeń między okresowych tys.zł -204,3 505,3

12     Inne korekty z działalności operacyjnej tys.zł -4,0 -190,9

III.   Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) tys.zł -383,3 4.135,2

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I.   Wpływy tys.zł 1.100,0 31,0

1      Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych tys.zł 21,0 31,0

2      Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne tys.zł   

3      Z aktywów finansowych, w tym: tys.zł 1.079,0  

a)         w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych tys.zł   

b)         w pozostałych jednostkach tys.zł 1.079,0  

-         zbycie aktywów finansowych tys.zł 1.079,0  

-         dywidendy i udziały w zyskach tys.zł   

-         spłata udzielonych pożyczek długoterminowych tys.zł   

-         odsetki tys.zł   

-         inne wpływy z aktywów finansowych tys.zł   

4         Inne wpływy inwestycyjne tys.zł   

II.   Wydatki tys.zł 1.011,2 4.672,6

1     Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych tys.zł 1.011,2 4.672,6

2     Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne tys.zł   

3     Na aktywa finansowe, w tym: tys.zł   

a)         w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych tys.zł   

b)         w pozostałych jednostkach tys.zł   

-         nabycie aktywów finansowych tys.zł   

-         udzielone pożyczki długoterminowe tys.zł   

-         Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym tys.zł   

4     Inne wydatki inwestycyjne tys.zł   

III.   Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (I - II) tys.zł 88,7 -4.641,6

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I.   Wpływy tys.zł 7.343,6 1.472,4

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

2     Kredyty i pożyczki tys.zł 7.339,6 845,4

3     Emisja dłużnych papierów wartościowych tys.zł   

4     Inne wpływy finansowe tys.zł 4,0 627,0

II.   Wydatki tys.zł 9.653,2 533,5

1     Nabycie udziałów (akcji) własnych tys.zł   

2     Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli tys.zł 6.000,0  

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

4     Spłaty kredytów i pożyczek tys.zł 2.009,1 487,5

5     Wykup dłużnych papierów wartościowych tys.zł   

6     Z tytułu innych zobowiązań finansowych tys.zł   

7     Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego tys.zł 890,2  

8     Odsetki tys.zł 753,9 46,0

9      Inne wydatki finansowe tys.zł   

III.   Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) tys.zł -2.309,6 938,8

D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III+B.III+C.III ) tys.zł -2.604,3 432,5

E. Bilansowa zmina stanu środków pieniężnych , w tym : tys.zł -2.615,3 432,5

-          - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róznic kursowych tys.zł   

F. Środki pieniężne na początek okresu tys.zł 2.961,2 373,9

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D) , w tym : tys.zł 356,9 806,4

-          - o ograniczonej możliwości dysponowania tys.zł   
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Tabela: 5
Zestawienie zmian w kapitałach
Jednostka: Grupa Kapitałowa ZWG S.A.

Lp Wyszczególnienie jm
I kw
2014

I kw
2013

I. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) tys.zł 24.826,8 13.263,1

I.a. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) , po korektach tys.zł 24.826,8 13.263,1

1.   Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu tys.zł 2.808,0 2.808,0

1.1.     Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego tys.zł   

a)       zwiększenie ( z tytułu ) tys.zł   

-          - wydania udziałów ( emisji akcji ) tys.zł   

b)       zmniejszenie ( z tytułu ) tys.zł   

-          - umorzenia udziałów ( akcji ) tys.zł   

1.2.     Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu tys.zł 2.808,0 2.808,0

2.   Należne wpłaty na kapiatał podstawowy na początek okresu tys.zł   

2.1.     Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy tys.zł   

a)       zwiększenie ( z tytułu ) tys.zł   

b)       zmniejszenie ( z tytułu ) tys.zł   

2.2.     Należne wpłaty na kapiatał podstawowy na koniec okresu tys.zł   

3.   Udziały ( akcje ) własne na początek okresu tys.zł   

a)       zwiększenie tys.zł   

b)       zmniejszenie tys.zł   

3.1.     Udziały ( akcje ) własne na koniec okresu tys.zł   

4.   Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu tys.zł 10.455,1 4.787,4

4.1.     Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego tys.zł 7.115,4  

a)       zwiększenie ( z tytułu ) tys.zł 7.115,4  

-          - emisji akcji powyżej wartości nominalnej tys.zł   

-          - z podziału zysku ( ustawowo ) tys.zł 7.115,4  

-          - z podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) tys.zł   

-          - zbycia środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji tys.zł   

-          - z tytułu straty w jed. zależnej na dzień przejęcia kontroli tys.zł   

-          - z tytułu odpisu ujemnej wartości firm jed. zależnych za r. poprz. tys.zł   

-          - dywidendy wypłacone w roku bieżącym akcjon. mniejszościowym tys.zł   

-          - inne tys.zł   

b)       zmniejszenie ( z tytułu ) tys.zł   

-          - pokrycia straty tys.zł   

-          - z tytułu udziału w zmianie kapitałów po dniu przejęcia tys.zł   

-          - dywidendy wypłacone w roku poprzedz. rok poprzedni przez j.pow. tys.zł   

-          - udział w zysku akcjonariuszy mniejszościowych za poprzedni rok tys.zł   

4.2.     Kapitał ( fundusz ) zapasowy na koniec okresu tys.zł 17.570,5 4.787,4

5.   Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu tys.zł   

6.   Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu tys.zł  0,5

7.   Różnice kursowe z przeliczenia tys.zł   

8.   Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu tys.zł 11.563,7  

8.1.     Zysk z lat ubiegłych na początek okresu tys.zł 11.563,7 5.667,7

8.2.     Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach tys.zł 11.563,7 5.293,5

8.3.     Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu tys.zł 5.525,5 5.293,5

8.4.     Strata z lat ubiegłych na początek okresu tys.zł   

8.5.     Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach tys.zł   

8.6.     Strata z lat ubiegłych na koniec okresu tys.zł   

8.7.     Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu tys.zł 5.525,5 5.293,5

9.   Wynik netto tys.zł 3.156,0 621,1

a)     zysk netto tys.zł 3.156,0 621,1

b)     strata netto tys.zł   

c)     odpisy z zysku tys.zł   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) tys.zł 29.060,0 13.510,5

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) tys.zł 29.060,0 13.510,5
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