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(kwoty wyrażone są w tys. zł) 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

  Rok / 2017 Rok / 2016 
A k t y w a     
A. Aktywa trwałe 101484 104910
I. Wartości niematerialne  2436 2410
1.Koszty zakończonych prac.rozwojowych 30 52
2.Wartość firmy 0 0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
4.Inne wartości niematerialne 2406 2358
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 76771 78915
śr.trwałe i wartości niematerialne w budowie 3093 1566
III. Należności długoterminowe 110 110
1. Od jednostek powiązanych 0 0
2. Od pozostałych jednostek 110 110
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 18980 20745
1. Nieruchomości 18853 19618
2. Wartości niematerialne 0 0
3. Długoterminowe aktywa finansowe 127 1127
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 120 1082
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności 45 40
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją  75 79
- udzielone pożyczki 0 963
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 7 45
4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3187 2730
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2181 2079
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1006 651
B.  Aktywa obrotowe 174631 159198
I. Zapasy w tym: 79658 64712
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
II. Należności krótkoterminowe 74603 81388
1. Od jednostek powiązanych 7249 4129
2. Od pozostałych jednostek 67354 77259
III. Inwestycje krótkoterminowe 11689 6196
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11689 6196
a) w jednostkach powiązanych 1343 286
b) w pozostałych jednostkach 2197 521
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8149 5389
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8681 6902
A k t y w a   r a z e m 276115 264108
P a s y w a     
A. Kapitał własny 136500 144115
I. Kapitał zakładowy 8731 8731
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0
IV. Kapitał (fundusz )zapasowy 91940 85717
V. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe 0 0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym: 3918 9117
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych -4462 737
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b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych 8380 8380
VII. Całkowite dochody ogółem przypad.wlaśc. jedn. domin., w tym: 1849 7573
a) Zysk (strata) netto 1152 3498
b) Inne całkowite dochody 697 4075
VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0
IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki 
dominującej  w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 106438 111138
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym: 30062 32977
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli  w 
podziale na: 797 3615
a) Zysk (strata) netto -426 -84
b) Inne całkowite dochody 1223 3699

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 139615 119993
I. Rezerwy na zobowiązania 5173 5985
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 933 909
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2150 2019
a) długoterminowa 1897 1803
b) krótkoterminowa 253 216
3. Pozostałe rezerwy 2090 3057
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 2090 3057
II. Zobowiązania długoterminowe 12835 7128
1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2. Wobec pozostałych jednostek 12835 7128
III. Zobowiązania krótkoterminowe 116639 105364
1. Wobec jednostek powiązanych 18367 9545
2. Wobec pozostałych jednostek 98077 95610
3. Fundusze specjalne 195 209
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 0 0
IV. Rozliczenia międzyokresowe 4968 1516
a) długoterminowe 3911 821
b) krótkoterminowe 1057 695
P a s y w a   r a z e m 276115 264108
      
Wartość księgowa 136500 144115
Liczba akcji 3107249 3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 43,93 46,38
Rozwodniona liczba akcji     
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)     

 
Poz. „Rozwodniona liczba akcji” i „Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje” nie są liczone Spółka nie przewiduje 
emisji nowych akcji. 
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POZYCJE POZABILANSOWE 
  Rok / 2017 Rok / 2016 

1. Należności warunkowe 59980 51685
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 43785 36085
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 43785 36085
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 16195 15600
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 16195 15600
2. Zobowiązania warunkowe 23288 26499
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 21569 23094
- udzielonych gwarancji i poręczeń 21569 23094
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1719 3405
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1719 3405
3. Inne (z tytułu) 0 0
- obce weksle dyskontowe 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 83268 78184

 
 
 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny) 

  Rok / 2017 Rok / 2016 
Działalność kontynuowana:     
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 183287 174776
- od jednostek powiązanych 6163 294
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 145192 134429
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 38095 40347
3. Dotacje 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 119792 118972
- od jednostek powiązanych -1559 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 89464 82718
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30328 36254
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 63495 55804
IV. Koszty sprzedaży 9786 8602
V. Koszty ogólnego zarządu 41039 38133
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) 12670 9069
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4405 5050
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 38 213
2. Dotacje 166 165
3. Inne przychody operacyjne 4201 4672
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5158 5261
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2685 2848
3. Inne koszty operacyjne 2473 2413
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 11917 8858
X. Przychody finansowe 1582 4126
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 479 1103
- od jednostek powiązanych 107 136
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 530
5 . Inne 1103 2493
XI. Koszty finansowe 9332 5397
1. Odsetki, w tym: 3203 3001
- dla jednostek powiązanych 251 43
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 409 118
4. Inne 5720 2278
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 4167 7587



Grupa Kapitałowa FASING SA 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 
 

117 
 

XIII. Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw 
własn. 0 0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. 
podporządkowanych 0 0
XV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem (XII-XIII+XIV) 4167 7587
XVI. Podatek dochodowy 3441 4173
a) część bieżąca 3570 3766
b) część odroczona -129 407
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI-XVII) 726 3414
- Działalność zaniechana 0 0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX) 726 3414
Przypadający właścicielom jednostki dominującej 1152 3498
Przypadający udziałom nie dającym kontroli -426 -84
      
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 726 3414
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3107249 3107249
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych     
Zysk (strata)  właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 1,13
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: 0,37 1,13
Zwykły 0,37 1,13
Rozwodniony 0,00 0,00
Z działalności kontynuowanej : 0,37 1,13
Zwykły 0,37 1,13
Rozwodniony 0,00 0,00
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII), w tym: 1920 7775
Przypadające:     
Właścicielom jednostki dominującej 697 4075
Udziałom nie dającym kontroli 1223 3699
Pozycje,które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wynku : 1920 7775
I. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości 
niematerialnych, także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z 
rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w tym: 0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia 0 0
II. Zyski i straty aktuarialne w tym: 0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia 0 0
III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego 
jednostki działającej za granicą 1920 7775
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów fiansowych 
dostępnych do sprzedaży w tym: 0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia 0 0
przeniesienia na wynik finansowy okresu 0 0
V. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym 
w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w tym 0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia 0 0
przeniesienia na wynik finansowy okresu 0 0
VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych 
metodą praw własn.  0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia 0 0
przeniesienia na wynik finansowy okresu 0 0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych 
dochodów 0 0
XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI) 2646 11189
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Przypadający:     
Właścicielom jednostki dominującej 1849 7573

  Udziałom nie dającym kontroli 797 3615
 
Poz. „Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych” i „Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą” nie są 
liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji. 
 
 
 
 
 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 

  Rok / 2017 Rok / 2016 
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 144115 141862
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

144115 141862

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8731 8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- wydania (emisji akcji) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8731 8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
3.Akcje własne na początek okresu 0 0
a) zwiększenie     
b) zmniejszenie     
3.1. Akcje własne na koniec okresu 0 0
4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 85716 78375
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości     
- korekty błędów poprzednich okresów     
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach 85716 78375
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6224 7342
a) zwiększenie (z tytułu) 6224 7342
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- podziału zysku (ustawowo) 0 0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6224 6634
- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie nadwyżki z 
przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym środkom trwałym i 
wartościomniematerialnym) 

0 0

-przeniesienie zysków aktuarialnych 0 0
- zmiany konsolidacyjne  0 708
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
-przeniesienie strat aktuarialnych 0 0
- zmiany konsolidacyjne  0 0
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 91940 85717
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach 0 0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
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a) zwiększenie (z tytułu) 0  0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0  0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu 16690 21701
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach, w tym: 

16690 21701

6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4235 9911
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu 4235 9911
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach 4235 9911
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku  0 0
- zmiany konsolidacyjne 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 8697 9174
-podziału zysku 8697 9120
- wyłączenie FWM Osowiec 0 0
- zmiany konsolidacyjne 0 54
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -4462 737
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
- zmiany konsolidacyjne 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycie straty 0 0
-zmianu konsolidacyjne 0 0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4462 737
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu 12455 11790
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

12455 11790

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
-  ujemne różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu 0 0
-przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego 0 0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. 
wycenianych metodą praw własn. 

    

b) zmniejszenie (z tytułu) 4075 3410
-  dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu 4075 3410
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub 
zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału 
zapasowego) 

    

-przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego 0 0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. 
wycenianych metodą praw własn. 

0 0

- zmiany konsolidacyjne 0 0
6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu 8380 8380
6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu 3918 9117
7. Całkowite dochody ogółem przypadajace właścicielom jedn. dominującej 
w tym: 

1849 7573

a). zysk (strata) netto 1152 3498
b) inne całkowite dochody 697 4075
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi 0 0
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klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu, po 
korektach 

0 0

a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu 

0 0

9. Odpisy z zysku netto  przypadającego właścicielom jednostki 
dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

0 0

Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek 
okresu 

111138 108807

a) zwiększenie 8073 14915
b) zmniejszenie 12773 12584
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec 
okresu 

106438 111138

10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu 32977 33055
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach 32977 33055
a) Całkowite dochody ogółem przypadajace udziałom nie dającym kontroli, w 
tym: 

797 3615

-zysk (strata) netto -426 -84
-inne całkowite dochody 1223 3699
b) inne zwiększenia 0 0
-zmiany konsolidacyjne 0 0
-zmiana.udziału w kapit.podst.     
-emisja akcji powyżej wart. nominalnej 0 0
c) inne zmniejszenia 3712 3693
 - dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu 3699 3693
-zmiana.udziału w kapit.podst. 0 0
-nieopłacony kapitał w …. 0 0
-zmiany konsolidacyjne 13 0
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu 30062 32977
II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ) 136500 144115
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

136500 144115

 
 
SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  Rok / 2017 Rok / 2016 
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia     
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 1152 3498
- Podatek dochodowy, w tym:  3440 4173
- Podatek dochodowy bieżący 3569 3766
- Podatek dochodowy odroczony -129 407
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) 0 0
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 4592 7671
II. Korekty razem 17396 12742
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli -426 -84
2.Zysk (strata)z udziałów w  jednostkach podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 0 0
3. Amortyzacja 10834 11135
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -283 -117
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4006 3301
6. (Zysk) strata z tytułu z działalności inwestycyjnej -414 -2533
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7. Zmiana stanu rezerw -1110 -4541
8. Zmiana stanu zapasów -16962 10291
9. Zmiana stanu należności 22723 22872
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -6330 -29737
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1582 -1502
12. Inne korekty z działalności operacyjnej 346 31
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy 3430 3626
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 18548 16240
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     
I. Wpływy 2007 9769
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58 5812
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  954 713
3. Z aktywów finansowych, w tym: 57 1019
a) w jednostkach powiązanych 34 927
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 23 92
 zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 23 92
 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 938 2225
II. Wydatki 7779 5126
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4992 2934
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 105 51
a) w jednostkach powiązanych 105 51
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym kontroli 0 0
5. Inne wydatki inwestycyjne 2682 2141
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5772 4643
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
I. Wpływy 45365 36618
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 0 33
2. Kredyty i pożyczki 45365 36585
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 55381 61596
1. Nabycie akcji własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej 2486 2486
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej  wydatki z tytułu 
podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 46586 53395
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2818 2175
8. Odsetki 3491 3540
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -10016 -24978
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D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2760 -4095
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 2760 -4095
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut 
obcych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5389 9484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8149 5389
- o ograniczonej możliwości dysponowania 130 191

 
 
 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Zdefiniowane środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów, ich struktura na początek 
i koniec okresu: 
wyszczególnienie (tys.zł)                                 BO            BZ 
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych        6.587,0       5.383,0 
inne środki pieniężne                                        16,0           5,0           
inne aktywa pieniężne                                     1.546,0           1,0           
Ogółem wg bilansu                                         8.149,0       5.388,0           
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W celu 
sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto podział działalności 
na operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna obejmuje podstawowy 
rodzaj działalności związany z wytwarzaniem produktów oraz - w mniejszym zakresie - 
świadczeniem usług. 
Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki poniesione na powiększenie zasobów trwale 
pozostających w jednostce oraz wpływy z długotrwale zaangażowanych środków. 
Działalność finansowa polega głównie na pozyskiwaniu i spłacie kapitału w postaci 
bezpośredniego strumienia pieniędzy od inwestorów i kredytodawców. Bilansowa zmiana 
środków pieniężnych  na dzień 31.12.2016 rok wynosi (-) 4.095,0 tys. zł.  
 
Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w  poszczególnych segmentach sprawozdania: 
 
Na pozycję A.II.12 Inne korekty z działalności operacyjnej składają się: 
(-)   352 928,22 zł. – korekta inwestycji finansowych 
(+)     8 295,00 zł. - dotacja 
 
Na pozycję B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne składają się: 
(+)   928 305,94 zł. - spłata udzielonych pożyczek 

Na pozycję B.II.5 Inne wydatki inwestycyjne składają się: 
(-) 2 682 421,96 zł. - udzielone pożyczki 
 
 
 
NOTA 1A 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE rok 2017 rok 2016 
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 30 52
b) wartość firmy 0 0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 2358
- znak towarowy Kuźnia Osowiec 0 1950
- oprogramowanie komputerowe 0 408
d) inne wartości niematerialne i prawne 2406 0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 2436 2410
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NOTA 1B 

1 3 4 5 6 7 8 9

1.
86 886 627 910 62 2 382 4 953 

0 4 16 11 0 0 31 
a) zakup 0 4 16 11 0 0 31 

leasing 0 0 0 0 0 0 0 
b) darowizny otrzymane 0 0 0 0 0 0 0 
c) aport 0 0 0 0 0 0 0 
d) ujawnienia 

(inwentaryzacja)
0 0 0 0 0 0 0 

e) pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 
0 522 445 0 0 0 968 

a) sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 
b) likwidacja 0 0 31 0 0 0 31 
c) przesunięcia 0 522 0 0 0 0 522 
d) aport 0 0 0 0 0 0 0 
e) niedobory 

inwentaryzacyjne
0 0 0 0 0 0 0 

f) pozostałe 0 0 414 0 0 0 414 

4.

86 367 198 921 62 2 382 4 017 

5. 57 363 0 857 62 242 1 581 

6.
30 4 198 64 0 2 140 2 437 

3.

Zmniejszenia:

Wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
roku obrotowego

Umorzenie na koniec roku obrotowego

Wartość netto WNiP na koniec roku 
obrotowego

Wartość 
firmy

Pozostałe Razem

2
Wartość brutto WNiP na początek 
roku obrotowego

2.

Zwiększenia:

Lp. T y t u ł Know-how Licencje
Autorskie prawa 

majątkowe i prawa 
pokrewne

Koncesje
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NOTA 1C 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) rok 2017 rok 2016 
a) własne 2432 2410
zaliczki 4 0
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 0 0
      

  Wartości niematerialne i prawne, razem 2436 2410

 
NOTA 2A 

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH rok 2017 rok 2016 
a) wartość firmy - jednostki zależne 0 0
b) wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0 0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 0 0

 
NOTA 2B 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE rok 2017 rok 2016 
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

 
NOTA 2C 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE rok 2017 rok 2016 
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

 
NOTA 2D 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
STOWARZYSZONE rok 2017 rok 2016 
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy  brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
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NOTA 3A 
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE rok 2017 rok 2016 
a) środki trwałe, w tym: 73678 77348
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 913 913
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15454 16505
- urządzenia techniczne i maszyny 53332 55780
- środki transportu 2233 1678
- inne środki trwałe 1746 2473
b) środki trwałe w budowie 3093 1566
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 76771 78915
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NOTA 3B 

OGÓŁEM (W TYS. ZŁ)

3 4 5 6 7 8 9

3 735 35 962 209 867 4 327 5 242 448 259 131

0 62 9 691 956 112 90 10 821

+ zakup 0 0 3 031 463 112 90 3 606

+ inne 0 38 1 672 28 0 0 1 737

+ leasing 0 0 4 988 465 0 0 5 453

+ modernizacja 0 24 0 0 0 0 24

zakończona budowa 0 0 0 0 0 0 0

+ różnice kursowe 0 0 0 0 0 0 0

0 816 21 729 52 737 535 23 333

- likwidacja 0 0 7 221 0 44 120 7 265

- sprzedaż 0 0 23 7 0 0 30

- inne 0 816 14 486 45 693 415 16 039

- zmiany konsolidacyjne 0 0 0 0 0 0 0

3 735 35 208 197 829 5 230 4 618 4 246 619

1 378 19 498 170 015 3 364 4 155 489 198 410

17 110 753 -131 -16 0 733

+ bieżące 158 847 9 069 241 519 489 10 834

+ pozostałe (różn.kurs.) 0 17 131 0 1 0 149

- zmniejszenia 0 560 19 110 77 641 325 20 389

1 536 19 801 160 105 3 528 4 033 653 189 004

2 199 15 407 37 723 1 702 585 -650 57 615

109 46 15 817 531 1 161 0 17 665

1 394 0 209 0 0 0 1 603

913 15 453 53 331 2 233 1 746 -650 73 677

zmiany konsolidacyjne dodatnie

zmiany konsolidacyjne ujemne

wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu po zmianach

zmniejszenie z tytułu:

 wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu
amortyzacja za okres (z tytułu)

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu
wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu

W tym 
umarzane 

jednorazowo
RAZEM

2
 wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu
wzrost z tytułu:

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH)

Grunty (w tym prawo 
wieczystego 

użytkowania gruntu)

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny

Środki 
transportowe

Inne środki 
trwałe
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NOTA 3C 
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) rok 2017 rok 2016 
a) własne 55138 65419
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 18540 13496
- prawo wieczyst. użytkowania gruntu 761 913

  - leasing 17779 12583
  Środki trwałe bilansowe, razem 73678 78915

NOTA 3D 
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO rok 2017 rok 2016 
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 875 0
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0

    - sprzęt komputerowy 0 0
  - środki transportu 0 0
  - maszyny i urządzenia 0 0
 - pozostałe 0 0
Środki trwałe pozabilansowe, razem 875 0

 
NOTA 4A   

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE rok 2017 rok 2016 
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 110 110
- sprzedaż udziałów 0 0

  - sprzedaż zasobów mieszkaniowych 110 110
- pożyczka dla pracownika 0 0
Należności długoterminowe netto 110 110
c) odpisy aktualizujące wartość należności 2568 2605
Należności długoterminowe brutto 2678 2715

NOTA 4B 
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 110 110

  b) zwiększenia (z tytułu) należności 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 110 110

NOTA 4C 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH rok 2017 rok 2016 
Stan na początek okresu 2605 2642

  a) zwiększenia (z tytułu)  odpisy 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 37 37
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
długoterminowych na koniec okresu 2568 2605

NOTA 4D 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 110 110
Należności długoterminowe, razem 110 110
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NOTA 5A 
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 19618 17950

  b) zwiększenia (z tytułu) 194 2546
 - aktualizacja wyceny 194 2545
- przekwalifikowanie 0 1
c) zmniejszenia (z tytułu) 959 878
 - rozpoczęcie budowy (przekwalifikowanie do zapasów -produkcja w 
toku) 0 626
 - likwidacja oraz sprzedaż 954 0
- rozpoczęcie modernizacji (przekwalifikowanie do ST w budowie) 0 77
- aktualizacja wyceny 5 175
  -  prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 0
d) stan na koniec okresu 18853 19618

NOTA 5B 
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 2410 2479
b) zwiększenia (z tytułu) 116 489
  - zakup 15 283
  - inne 101 206
c) zmniejszenia (z tytułu) 90 558
  - umorzenie bieżące 90 558
d) stan na koniec okresu 2436 2410

NOTA 5C 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE rok 2017 rok 2016 
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających 
konsolidacji 120 1071
- udziały lub akcje 120 108

  - udzielone pożyczki 0 963
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności 0 12
- udziały lub akcje 0 12
c) w pozostałych jednostkach 7 44
- udzielone pożyczki 7 44
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
d) należności wekslowe 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 127 1127

NOTA 5D 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 1127 409
  - udziały i akcje 120 117
  - udzielona pożyczka 1007 292
b) zwiększenia (z tytułu) 8 876
  - zakup udziałów i akcji 5 0
  - różnice kursowe 3 3
  - udzielona pożyczka 0 873
c) zmniejszenia (z tytułu) 1008 158
  - różnice kursowe 7 0

    - zmiana klasyfikacji 0 98
  - przekwalifikowanie/spłata pożyczek 1001 60
d) stan na koniec okresu 127 1127
  - udziały i akcje 120 120
  - Obligacje Skarbu Państwa 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0
  - weksle 0 0
  - udzielona pożyczka 7 1 107
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Nota 5E 

Lp. a b c d e f g

nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka 
zależna, współzależna, stowarzyszona, 
z wyszczególnieniem powiązań 
bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena 
metodą praw własności, bądź wskazanie, że 
jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie 
metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / 
uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji 
według ceny nabycia

1
MOJ  S.A. Katowice produkcja sprzętu, narzędzi i innych 

wyrobów metalowych
zależna pełna 1.08.1997 4597

2

PUG Greenway Sp. z o.o. Katowice przygotowanie i realizacja uruchomienia 
wydobycia węgla w kopalni ,,Barbara 
Chorzów"w Chorzowie

zależna pełna 31.05.2014 300

3

SHAN DONG LIANGDA FASING 
ROUND LINK CHAINS Co, Ltd

Xintai (Chiny) produkcja i sprzedaż łańcuchów 
górniczych, części zamiennych do 
maszyn i urządzeń górniczych oraz 
działalność handlowa

zależna pełna czerwiec 2007r. 10270

4

K.B.P.Kettenwek Becker Prumte 
Gmb

Niemcy produkcja i sprzedaż łańcuchów  
górniczych, częśći zamiennych do 
maszyn i urządzeń górniczych 

zależna pełna 31.12.2008 25000

5

FASING UKRAINA sp. z o.o. Ukraina sprzedaż maszyn iurządzeń, w tym 
wykorzystywanych w górnictwie, 
budownictwie, w szczególności 
łańcuchów i tras łańcychowych 

zależna pełna 23.12. 2011 219

6
Fasing ROSJA Moskwa (Rosja) produkcja urządzeń i narzędzi 

góniczych
zależna pełna 25.07.2014 137

7
Electron Poland S.A. Katowice produkcja lokomotyw kolejowych oraz 

taboru szynowego
współzależna wyłączona z konsolidacji 06.05.2015 40

8
Capital Fund.Fasing SINO - POL Chiny sprzedaż maszyn i urządzeń  Grupy 

Kapit.FASING SA  na terenie Chin
zależna pełna 25.04.2016 2169

9

Fasing Konstrukcje i Maszyny 
Przemysłowe Sp.z o.o.

Katowice produkcja maszyn dla górnictwa oraz 
budownictwa,wydobywanie węgla 
kamiennego, roboty związane z budową 
mostów i tuneli.

zalezna pełna 14.06.2016 51

10
Fasing Usługi Księgowe i 
Consultingowe Sp. z o.o.

Katowice działalność rachunkowo - księgowa zależna wylączona z konsolidacji 09.10.2017 50

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
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Nota 5F 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n

nazwa jednostki
kapitał własny 
jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym:

kapitał zakładowy

należne wpłaty na 
kapitał zakładowy 
(wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym:

zysk(strata) z lat 
ubieglych

Inne całkowote 
dochody z lat ub. 
Kapitał z aktualizacji 
wyceny

zysk(strata) netto+inne całkowite 
dochody

-
1 MOJ SA 37345 9827 0 27152 367 0 0 367 23527
2 Fasing Rosja 426 151 0 0 275 -536 0 812 2466

3
Shandong Liangda Fasing 
Round Link Chains CO.,LTD 22671 22709 0 4 -42 -1637 230 1365 32131

4
K.B.P.Kettenwek Becker 
Prunte Gmb 3985 8345 0 11953 -16313 -8099 0 -8213 25255

5 Ukraina 17 219 0 582 -784 8 0 -792 657
6 Greenway 34 620 0 0 -586 -429 0 -157 5586

7
Fasing Maszyny i 
Konstrukcje Przemysłowe 166 50 0 903 -787 0 0 -787 8985

o p r s t

Lp.
- zobowiązania długo- 
terminowe

- zobowiązania krótko- 
terminowe

- rezerwy na 
zobowiązania

należności jednostki, 
w tym:

aktywa jednostki, 
razem

przychody ze 
sprzedaży

nieopłacona przez emitenta wartość 
udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy 
od jednostki za ostatni rok obrotowy

- należności długo- 
terminowe - należności krótko- terminowe

1 712 21442 1373 12750 110 12640 60905 44871 0 0
2 0 2466 0 1552 0 1552 2892 9020 0 0
3 0 32131 0 19833 0 19833 54802 21738 0 0
4 1217 22776 1263 10460 0 10460 29240 20219 0 0
5 0 657 0 163 0 163 673 174 0 0
6 0 5586 0 78 0 78 5620 0 0 0
7 0 8978 8 0 0 7244 9151 669 0 0  
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Nota 5G 

Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy prawnej siedziba

przedmiot 
przedsiębiorstwa

wartość bilansowa 
udziałów / akcji

kapitał własny 
jednostki, w tym:

% posiadanego 
kapitału 
zakładowego

udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym 
zgromadzeniu

nieopłacona przez 
emitenta wartość 
udziałów / akcji

otrzymane lub 
należne dywidendy 
za ostatni rok 
obrotowy

1 PRG S.A. Gliwice

projektowanie i 
wykonawstwo 
podziemnych robót 
górniczych oraz 
powierzchniowych 
robót inżynieryjnych i 
budowlano - 
montażowych, 
produkcja materiałów 
budowlanych i 
konstrukcji, remonty 
maszyn i urządzeń, 
usługi transportowe 0 1,93 1,93 0 0

2 Inne 0 0 0 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
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NOTA 5H 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 127 1048
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 79
b1. jednostka/waluta tys / EUR 0 15
tys. zł 0 68
b1. jednostka/waluta tys / CZK 0 200
tys. zł 0 11

  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
różnice kursowe 0 0

  
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem 127 1127

NOTA 5I 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) rok 2017 rok 2016 
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
(wartość bilansowa) 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 52 1039
a) akcje (wartość bilansowa): 45 175
- wartość na początek okresu 45 175
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 7 864
c1udzielone pożyczki  7 864
- wartość według cen nabycia 7 864
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 75 88
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 75 79
- wartość według cen nabycia 75 79
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 9
Wartość według cen nabycia, razem 82 952
Wartość na początek okresu, razem 45 175
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 127 1127

NOTA 5J 
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 7 1008

  Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 7 1008

NOTA 5K 
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) rok 2017 rok 2016 
  - weksle 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0
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NOTA 5L 
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

NOTA 5M 
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

 
NOTA 6A 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO rok 2017 rok 2016 
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 2079 1992
a) odniesionych na wynik finansowy 2079 1992
  - niezapłacone odsetki od zobowiązań 44 66
  - niewypłacone wynagrodzenia 278 205
  - aktualizacja zapasów 1238 1263
 - naliczone odsetki od pożyczek 45 44

    - niezapłacony odpis na ZFŚS 33 0
 - odpisy na należności 0 62
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 86 351
 - inne-instrumenty finansowe  30 1
- środki trwałe -15 0
 - należności wątpliwe 42  0
 - wycena inwestycji 298 0
b) odniesionych na kapitał własny 0 0

  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 309 1917
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 309 1917
  - niezapłacone odsetki od zobowiązań 16 47
  - niewypłacone wynagrodzenia 162 225
  - aktualizacja zapasów 9 1229
  - rezerwa na koszty i zobowiązania 0 0
  - niezapłacony odpis na ZFŚS 38 41
  - bierne rozlicz. międzyokres. kosztów 0 0
 - nalicz.odsetki od pożyczek 0 0

   - odpisy na należności 0 0
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 0 34
 - inne-instrumenty finansowe 0 0
 - środki trwałe 15 31
 - należności wątpliwe 44 12
- rezerwy na świadczenia pracownicze 24 298
 - wycena inwestycji 1 0

  
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 207 1830
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 207 1830
  - niezapłacone odsetki od zobowiązań 41 37
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  - niewypłacone wynagrodzenia 120 154
  - aktualizacja zapasów 1 1281
  - niezapłacony odpis na ZFŚS 38 41
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 0 44
 - środki trwałe 0 16
- świadczenia pracownicze 7 257
 - wycena inwestycji 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 2181 2079
a) odniesionych na wynik finansowy 2181 2079
  - niezapłacone odsetki od zobowiązań 19 44
  - niewypłacone wynagrodzenia 320 278
  - aktualizacja zapasów 1246 1238
  - niezapłacony odpis na ZFŚS 33 0
 - nalicz.odsetki od pożyczek 30 45
 - odpisy na należności 0 33
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 86 86
 - inne-instrumenty finansowe 42 30
 - środki trwałe 0 -15
 - należności wątpliwe 86 42
- rezerwy na świadczenia pracownicze 17 298
 - wycena inwestycji 299 0

  b) odniesionych na kapitał własny  0  0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

 
NOTA 6B 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE rok 2017 rok 2016 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 328 0
  - część odsetk.opłat leasingowych 328 0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 678 651
 - koszty związane z inwestycjami 618 618
  - rozl. pozost.kosztów operacyjnych i finans. 60 33

  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1006 651

 
NOTA 7 

ZAPASY rok 2017 rok 2016 
a) materiały 14309 12258
b) półprodukty i produkty w toku 19839 18046
w tym wartość gruntów 0 0
c) produkty gotowe 17348 14600
d) towary 28162 19808
e) zaliczki na dostawy 0 0
Zapasy, razem 79658 64712
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NOTA 8A 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE rok 2017 rok 2016 
a) od jednostek powiązanych 7249 4129
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5218 4111
    - do 12 miesięcy 5218 4111
- inne 2031 18
b) należności od pozostałych jednostek 67354 77259
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 60778 71717
    - do 12 miesięcy 56849 67607
    - powyżej 12 miesięcy 3929 4110
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 1369 446
- inne 5207 5096
Należności krótkoterminowe netto, razem 74603 81388
c) odpisy aktualizujące wartość należności 10093 10655
Należności krótkoterminowe brutto, razem 84696 92043

NOTA 8B 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH rok 2017 rok 2016 
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 7249 4035
- od jednostek zależnych 7249 0
- od jednostki dominującej 0 4035
b) inne, w tym: 0 94
- od jednostek zależnych 0 11
- od pozostałych jednostek powiązanych 0 83
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, 
razem 7249 4129
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 6289
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 7249 10418

NOTA 8C zrobiona  
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH rok 2017 rok 2016 
Stan na początek okresu 10655 10333
a) zwiększenia (z tytułu) 2724 1502
  - utworzenie nowych odpisów aktualizacyjnych 2724 1321
  - wycena bilansowa 0 144
  - z należn długoterminowych 0 37
b) zmniejszenia (z tytułu) 3285 1180
  - wycena bilansowa 0 142
  - zapłaty nalezności 2321 512
  - wykorzystania (nieściągalność, umorzenia) 37 526
 zmiany konsolidacyjne 927 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 10094 10655

NOTA 8D 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 10928 26257
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 73768 65786
b1. jednostka/waluta tys / EUR  11388 7361
tys. zł 47497 32564
b1. jednostka/waluta tys / USD  245 917
tys. zł 852 3957
b1. jednostka/waluta tys / GBP 0 11
tys. zł 0 56
b1. jednostka/waluta tys / UAH 13870 0
tys. zł 1714 3089
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b1. jednostka/waluta tys /CNY 44316 35224
tys.zł 23705 26120
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Należności krótkoterminowe, razem 84696 92043

NOTA 8E 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: rok 2017 rok 2016 
a) do 1 miesiąca 18604 18029
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 20725 12768
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2536 6766
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 4187
e) powyżej 1 roku 3929 4601
f) należności przeterminowane 29776 39739
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 75570 86090
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 9573 10263
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 65997 75827

NOTA 8F 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W 
OKRESIE: rok 2017 rok 2016 
a) do 1 miesiąca 2627 8831
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4471 5114
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3018 2195
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4700 10684
e) powyżej 1 roku 14961 12915
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(brutto) 29777 39739
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 9573 10166
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(netto) 20204 29573

 
NOTA 9 

Wszystkie należności sporne dochodzone sa na drodze sądowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami 
prowadzenia rachunkowości należności powyżej 1 roku są objęte odpisami odpowiednio wg. tytułów. 
Wydłużony termin odpisów aktualizacyjnych wynika z faktu, że specjalizacja produktów grupy  
ukierunkowana jest na rynek wydobywczy, stąd termin windykacji tych należności znacznie 
odbiega od terminów płatności, jednak mieści się w okresie 1 roku. Należności przeterminowane z 
tytułu dostaw robót i usług nie objęte rezerwami wynoszą  5.334,5 tys.zł. 

 
NOTA 10A 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE rok 2017 rok 2016 
a) w jednostkach zależnych 200 0
- udzielone pożyczki 200 0
b) w jednostkach współzależnych 1143 286
- udzielone pożyczki 1143 286
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
e) w jednostce dominującej 0 0
f) w pozostałych jednostkach 2197 521
- udziały lub akcje 0 3

  - udzielone pożyczki 2197 518
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8149 5389
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6587 5383
- inne środki pieniężne 16 5
- inne aktywa pieniężne 1546 1
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 11689 6196
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NOTA 10B 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 3540 1917

  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 4279
b1. jednostka/waluta tys / EUR  0 83
tys. zł 0 369
b1. jednostka/waluta tys / USD 0 33
tys. zł 0 136
pozostałe waluty w tys. zł 0 3774
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 3540 6196

NOTA 10C 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) rok 2017 rok 2016 
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
(wartość bilansowa) 0 4
a) akcje (wartość bilansowa): 0 4
- wartość rynkowa 0 4
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 6445 6130
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 6445 4696
c1 pożyczki 4952 742
- wartość godziwa 1493 0
- środki pieniężne 0 3954

  d) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 1434
d1 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 1434
- wartość godziwa 0 1434
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
- inne aktywa pieniężne 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 2 62
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 62
- wartość godziwa 2  0
- wartość według cen nabycia 0 62
Wartość według cen nabycia, razem 0 62
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 6447 6196

NOTA 10D 
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 6168 518
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 279 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 286

  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 6447 804
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NOTA 10E 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 1524 1396
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6625 3993
b1. jednostka/waluta tys / EUR  711 238
tys. zł 2979 1055
b1. jednostka/waluta tys / USD  9 35
tys. zł 33 146
b1. jednostka/waluta tys / CNY  3383 4074
tys.zł 3347 2451
b1. jednostka/waluta tys / UAH 542 1344
tys. zł 67 128
b1. jednostka/waluta tys / AUD 0 1
tys. zł 0 4
b1. jednostka/waluta tys / RUB 3294 1888
tys. zł 199 209
c). Pozostałe waluty 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 8149 5389

NOTA 10F 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) rok 2017 rok 2016 
  - weksle 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

NOTA 10G 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

 
NOTA 11 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE rok 2017 rok 2016 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5825 4709
  - energia i gaz 162 136
  - ZFŚS 0 0
  - ubezpieczenia 91 148
  - opł.za wieczyste użytkowanie gruntu 0 0
  - prenumeraty, reklamy, targi 7 10
  - uruchom. nowej produkcji 49 0
  - chłodnia kominowa 105   
 - oprzyrządowanie   48
 - koszty przygotowania produkcji 2013r. 1547 1547
 - koszty przygotowania produkcji 2012r.  566 565
 - koszty przygotowania produkcji 2014r.  1522 1522
 - koszty przygotowania produkcji 2015 r./2016.2017 611 216
 - rozl. MASTER CARD 55 32
 - koszt towarów do rozliczenia 21 0

   - leasing zwrotny zgrzewarka 155 0
 - zaginarka SCB-60 74 0
 - Vat do odlicz.w nast.m-cu 82 12
 - koszty prototypu i prac wdrożeniowych 257 90
 - koszty przygotowania inwestycji 137 137
 - inne 384 246

  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2856 2193
- podatek VAT do odlicz. w przyszłym okresie 878 736
  - rozl. pozost.kosztów  finans. odsetki 1766 1457
  - inne 212 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 8681 6902
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NOTA 12 
Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa: 
- zapasy                            7.149,0 tys. zł           
- należności główne                 9.248,0 tys. Zł 
- należności odsetkowe                845,0 tys. Zł 
Spółka dokonała zmiany stanu odpisów aktualizujących dla: 
- zapasów                           + 356,0 tys. zł     
- należności głównych               - 267,0 tys. Zł 
- należności odsetkowych             + 27,0 tys. zł 
Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: 
- należności objęte postępowaniem upadłościowym, przeterminowane powyżej 12   
m-cy oraz wszystkie należności odsetkowe jako trudne do windykacji z uwagi na 
rynek.  
- zapasy, których wartość ewidencyjna przewyższa cenę rynkową 
Odwrócenia odpisów aktualizujących dokonano ze względu na zapłaty i bonifikaty 
należności, sprzedaż zapasów lub skierowanie zdeprecjonowanych materiałów do 
produkcji. 
Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy. 
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Nota 13 

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj 
uprzyw ilejow ania 
akcji

Rodzaj 
ograniczenia praw  
do akcji

Liczba akcji Wartość serii / emisji w g 
w artości nominalnej

Data rejestracji Praw o do 
dyw idendy (od 
daty)

A zw ykłe na okaziciela nieuprzyw ilejow ane 2 080 910 5 847 1-04-1992 akcje 
itB zw ykłe na okaziciela nieuprzyw ilejow ane 693 637 1 949 17-06-1997 1.01.1997 r.

C zw ykłe na okaziciela nieuprzyw ilejow ane 332 702 935 2-04-1998 1.01.1997 r.

3 107 249

8 731
Wartość nominalna jednej akcji = 2,81 zł

Liczba akcji, razem

Kapitał zakładow y, razem

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

 
 
 
 
NOTA 14A 
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 

Liczba 
Wartość wg cen 
nabycia 

Wartość 
bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie 

0         
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NOTA 14B 

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH rok 2017 rok 2016 
Nazwa (firma) jednostki, siedziba     
  0 0

 
NOTA 15 

KAPITAŁ ZAPASOWY rok 2017 rok 2016 
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2589 16879
b) utworzony ustawowo 10467 5299
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 2
e) inny (wg rodzaju) 78884 63537
  - podział zysku w tym z lat ubiegłych 78884 63537

  Kapitał zapasowy, razem 91940 85717

 
NOTA 16 

CAŁKOWITE DOCHODY Z LAT UBIEGŁYCH / KAPITAŁ Z 
AKTUALIZACJI WYCENY rok 2017 rok 2016 
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 8380 8380
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
e) inny (wg rodzaju)  0  0

  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 8380 8380

 
NOTA 17 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA) rok 2017 rok 2016 
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

NOTA 18 
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z 
TYTUŁU) rok 2017 rok 2016 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

 
NOTA 19 

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW PRZYPADAJĄCYCH UDZIAŁOM NIE 
DAJĄCYCH KONTROLI rok 2017 rok 2016 
Stan na początek okresu 32977 33055
a) zwiększenia (z tytułu) 797 3615
  - zysk -426 -84
  - różnice kursowe z przelicz. 0 3699
 - inne 1223  0
b) zmniejszenia (z tytułu) 3712 3693
 - różnice kursowe z przelicz. 3699 3693
- inne zmniejszenia 13 0

  Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 30062 32977

 
NOTA 20A 

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH rok 2017 rok 2016 
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0 0
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0 0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 0 0

 
 



Grupa Kapitałowa FASING SA 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 
 

142 
 

NOTA 20B 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
ZALEŻNE rok 2017 rok 2016 
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

NOTA 20C 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
WSPÓŁZALEŻNE rok 2017 rok 2016 
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

NOTA 20D 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
STOWARZYSZONE rok 2017 rok 2016 
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy  brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

 
NOTA 21A 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO rok 2017 rok 2016 
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 910 416

  a) odniesionej na wynik finansowy 910 416
  - naliczone odsetki 85 82
  - instrumenty finansowe-wycena 0 0
 - środki trwałe (dotacja) 94 66
  - wycena inwestycji 719 268

    - naliczone dodatnie różn. kursowe 12 0
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 93 622
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich 
różnic przejściowych (z tytułu) 93 622
  - naliczone odsetki 0 68
 - środki trwałe (dotacja) 86 58
  - wycena inwestycji 7 484

    - wycena lokat 0 12
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 70 128
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a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 70 128
  - naliczone odsetki 0 65
 - środki trwałe (dotacja) 30 30
  - wycena inwestycji 40 33
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem 933 910
a) odniesionej na wynik finansowy 933 910
  - naliczone odsetki 85 85
  - naliczone dodatnie różn. kursowe 12 0
 - środki trwałe (dotacja) 150 94
  - wycena inwestycji 686 719
 - rezerwa z tytułu różnic w amortyzacji 0 12
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

NOTA 21B 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 1803 1755
b) zwiększenia (z tytułu) 1500 1437
- zmiany konsolidacyjne 0 1432
 - naliczenie rezerwy 1500 5
c) wykorzystanie zmiany konsolidacyjne 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 1406 1389
e) stan na koniec okresu 1897 1803

Tekst pod notami_64 

NOTA 21C 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 216 188

  b) zwiększenia (z tytułu) 357 327
-korekta rezerwy 39 0
- rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 318 16
c) wykorzystanie (z tytułu) 52 26
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 52 26
d) rozwiązanie (z tytułu) 268 273
- korekta rezerwy 268 0
e) stan na koniec okresu 253 216

NOTA 21D 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 852 852

  b) zwiększenia (z tytułu) 0 179
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 179
d) rozwiązanie (z tytułu) 852 0
e) stan na koniec okresu 0 852
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NOTA 21E 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) rok 2017 rok 2016 
a) stan na początek okresu 3057 6323
 pozostałe- nie wypłacona dywid. 1115 1334
- koszty związane z zamknięciem roku 80 157
 podatek dodhodowy 0 243
- udzielone poręczenie 1805 4531
ubezpieczenia  22 22
obsługa prawna 35 35

  b) zwiększenia (z tytułu) 11 280
- koszty związane z zamknięciem roku 0 79
- pozostałe 11 201

  c) wykorzystanie (z tytułu) 978 2726
- udzielone poręczenie 0 2726
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 820
- koszty związane z zamknięciem roku 0 157
 podatek dochodowy 0 243
 ubezpieczenia 0 22
- pozostałe 0 398
e) stan na koniec okresu 2090 3057
- koszty związane z zamknięciem roku 80 79
- obsługa prawna 35 35
- na przewidywaną stratę z tytułu udzielonego poręczenia  827 1806
- ubezpieczenia  22 0
- pozostałe 1126 1138

 
NOTA 22A 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE rok 2017 rok 2016 
a) wobec jednostek zależnych 0 0
b) wobec jednostek współzależnych 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
d) wobec znaczącego inwestora 0 0
e) wobec jednostki dominującej 0 0
f) wobec pozostałych jednostek 12835 7128
- kredyty i pożyczki 7621 4534
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 5214 2594
- umowy leasingu finansowego 5214 2594

  Zobowiązania długoterminowe, razem 12835 7128

NOTA 22B 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY rok 2017 rok 2016 
a) powyżej 1 roku do 3 lat 11910 6070
b) powyżej 3 do 5 lat 904 995
c) powyżej 5 lat 21 63
Zobowiązania długoterminowe, razem 12835 7128

NOTA 22C 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 11618 6608
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1217 520
b1. jednostka/waluta tys / EUR  292 0
tys. zł 1217 520
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 12835 7128
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Nota 22D 

Nazw a (firma) jednostki Siedziba Warunki oprocentow ania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

zł w aluta zł w aluta

PKO BP SA Katow ice 5000 PLN 605 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 j. w .

PKO BP SA Katow ice 5000 PLN 3057 PLN

Alior Bank Katow ice 8000 PLN 999 PLN WIBOR 3M + 2,40 pp 20.03.2019

w eksel in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą, pełnomocnictw o do 
rachunku, poręczenie cyw ilne, 
w pis na nieruchomości w  Zabrzu 
oraz w  Katow icach, zastaw  
finansow y na akcjach spółki 
zależnej, zastaw  na materiałach 
produkcyjnych, zastaw  na 
maszynach i urządzeniach, cesja 
praw  z polisy ubezpieczeniow ej

Mikołow ski Bank Spółdzilczy Mikołów 2500 PLN 1319 PLN WIBOR 1M + 2,1 pp 31.07.2020

w eksel in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą, pełnomocnictw o do 
rachunku, ośw iadczenie o 
poddaniu się egzekucji w  trybie 
art.777 kpc, 4 250 000,00 w pis 
hipoteczny na nieruchomości 
CARBONEX w  Tarnow skich 
Górach, cesja praw  z polisy 
Carbonex

WFOŚ i GW Katow ice 333 PLN 146 PLN 4,28% 30.06.2022 gw arancja bankow a

Commerzbank 0 PLN oprocentow anie 1,972% do 31.10.2018

Commerzbank 1217 PLN oprocentow anie 6,68% do 31.07.2019

Orzesko-Knurow ski Bank 
Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 2000 PLN 278 PLN

zmienno-stała stopa %  
WIBOR 3M + marża 3,5 24.05.2019

w eksel in blanco , ośw iadczenie o 
poddani się egzekucji ,poręczenie 
G.K.FASING S.A.Hipoteka umow na 
łączna do 4 mln .zł.Katow ice 
Tokarska KW KA1K/00028949/8 I 
29971/8 pełnomocnictw o do 
rachunku.

Kw ota kredytu / pożyczki w g 
umow y

Kw ota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
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Dłużne instrumenty finansowe wg 
rodzaju

Wartość 
nominalna

Warunki 
oprocentowania Termin wykupu

Gwarancje/ 
zabezpieczenia

0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU  WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW 
NOTA 22E
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NOTA 23A 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE rok 2017 rok 2016 
a) wobec jednostek zależnych 0 30 
- inne (wg rodzaju) 0 30 
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 
e) wobec jednostki dominującej 16849 4338 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16849 3860 
    - do 12 miesięcy 15152 3613 
    - powyżej 12 miesięcy 1697 247 
- inne (wg rodzaju) 0 478 

  f) wobec pozostałych jednostek powiązanych 1518 5806 
- kredyty i pożyczki, w tym: 1486 2982 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 2132 
    - do 12 miesięcy 0 2132 
- inne (wg tytułów) 32 692 
  - z tyt. zakupu śr. trwałych 32 86 
  - z tyt. zakupu inwestycje 0 606 

  g) wobec pozostałych jednostek 98077 94981 
- kredyty i pożyczki, w tym: 41150 43747 
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 91 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27238 23010 
    - do 12 miesięcy 26924 23010 
    - powyżej 12 miesięcy 314 0 
- zaliczki otrzymane na dostawy 67 91 
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5996 6287 
 - leasing finansowy 0 366 
- z tytułu wynagrodzeń 2656 2454 
- inne (wg tytułów) 20970 18935 
  - zobow wobec pracowników 88 91 
  - zobow publiczno prawne 11 663 
 - rozrach. działalnośc inwestycyjna 1806 1631 
- pozost.rozrach.z tyt.faktoringu 3757 2317 
- z tyt. leasingu  5769 6101 
- pozostałe 5417 67 
 rozrachunki z dostawcami 4123 8065 
h) fundusze specjalne (wg tytułów) 195 209 
  -ZFŚS 195 209 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 116639 105364 

NOTA 23B 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) rok 2017 rok 2016 
a) w walucie polskiej 48381 59510 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 68258 45854 
b1. jednostka/waluta tys / EUR  7322 5675 
tys. zł 31590 25056 
b1. jednostka/waluta tys / USD  82 10 
tys.zł 304 53 
b1. jednostka/waluta tys / RUB 40824 0 
tys. zł 2466 6807 
b1. jednostka/waluta tys / UAH 5312 0 
tys. zł 657 360 
b1. jednostka/waluta tys / CNY  55505 22574 
tys.zł 33241 13578 
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 116639 105364 
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Nota 23C 

Nazw a (f irma) jednostki Siedziba
Warunki 
oprocentow ania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

zł w aluta zł w aluta

PKO BP SA Katow ice 3000 PLN 2504 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020

w spólne dla całej linii kredyty obrotow e 
w raz z kredytem w  rachunku bieżącym 
w eksel in blanco, hipoteka na 
nieruchomości w  Katow icach kaucyjna, 
zastaw  na maszynach i urządzeniach, 
cesje z polis, potw ierdzona cesja 
w ierzytelności od kontrahenta krajow ego

PKO BP SA Katow ice 5000 PLN 3504 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 j. w . 

PKO BP SA Katow ice 5000 PLN 1515 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 j. w . 

Orzesko-Knurow ski Bank 
Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 1500 PLN 1474 PLN WIBOR 3M + 2,65pp 20.12.2018

w eksel in blanco, ośw iadczenie o poddaniu 
się egzekucji w  trybie art. 777 kpc, 
przew łaszczenie materiałów  
produkcyjnych, zastaw  rejestrow y na 
maszynach, cesje z polis 
ubezpieczeniow ych, pełnomocnictw o do 
rachunku w  O-K B.Sp.

Orzesko-Knurow ski Bank 
Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 3600 PLN 1200 PLN WIBOR 3M + 2,60pp 27.12.2018

w eksel in blanco, ośw iadczenie o poddaniu 
się egzekucji w  trybie art. 777 kpc, 
poręczenie cyw ilne, zastaw  rejestrow y na 
maszynach i urządzeniach, cesje z polis 
ubezpieczeniow ych, pełnomocnictw o do 
rachunku w  O-K B.Sp.

Alior Bank Katow ice 8000 PLN 4329 PLN WIBOR 1M + 2,4 pp 20.03.2019

w eksel in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą, pełnomocnictw o do rachunku, 
poręczenie cyw ilne, w pis na nieruchomości 
w  Zabrzu oraz w  Katow icach, zastaw  
finansow y na akcjach spółki zależnej, 
zastaw  na materiałach produkcyjnych, 
zastaw  na maszynach i urządzeniach, 
cesja praw  z polisy ubezpieczeniow ej

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kw ota kredytu / pożyczki w g 
umow y

Kw ota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty
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BZ WBK SA Katow ice 2500 PLN 2445 PLN WIBOR 1M + 2,0pp 15.04.2018

zabezpieczenie całej multi linii: (RB + 
AKRED) w eksel in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą, ośw iadczenie o poddaniu 
sięegzekucji w  trybie art. 777 kpc, 
pełnomocnictw o do rachunku bankow ego, 
poręczenie w ekslow e, w pis hipoteczny na 
nieruchomości MOJ SA w  Osow cu w raz z 
cesją praw  z polisy ubezpieczeniow ej

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA Katow ice 3000 PLN 1996 PLN WIBOR 1M + 2,4pp 30.03.2018

w eksel in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą poręczony, pełnomocnictw o do 
rachunku w  banku PKO BP SA oraz 
SILESIA, w pis hipoteczny na nieruchomości 
w  Katow icach, zastaw  rejestrow y na 
maszynach i urządzeniach w raz z cesją 
praw  z polisy ubezpieczeniow ej

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA Katow ice 5500 PLN 5266 PLN WIBOR 1M + 2,0pp 26.06.2018

w eksel in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą poręczony, pełnomocnictw o do 
rachunku w  PKO BP i SILESIA, zastaw  na 
środkach trw ałych oraz zapasach produkcji 
w  toku, cesja praw  z polis 
ubezpieczeniow ych

Deutsche Bank PBC SA Katow ice 2000 PLN 1557 PLN WIBOR 1M + 2,0pp 30.04.2018

zabezpieczenie dla całej linii w ielocelow ej 
(RB + OBR) w eksel in blanco w raz z 
deklaracją w ekslow ą poręczony, zastaw  
rejestrow y na zapasach, cesja praw  z 
polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o 
do rachunków  w  DB

Deutsche Bank PBC SA Katow ice 2000 PLN 417 PLN WIBOR 1M + 2,0pp 30.04.2018 j. w . 

Mikołow ski Bank Spółdzielczy Mikołów 2500 PLN 833 PLN WIBOR 1M + 2,1pp 31.07.2020

w eksel in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą, pełnomocnictw o do rachunku, 
ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w  
trybie art.777 kpc, 4 250 000,00 w pis 
hipoteczny na nieruchomości CARBONEX w  
Tarnow skich Górach, cesja praw  z polisy 
Carbonex

WFOŚ i GW Katow ice 333 PLN 42 PLN 4,28% 30.06.2022 gw arancja bankow a

PKO BP SA
Warszaw a 
oddz.Katow ice 1000 PLN 986 PLN

zmienna WIBOR 1M+1,8 
P.P 11.06 2018

w eksel w łasny in  blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą , ośw iadczenie o poddaniu się 
egzekucji,hipoteka do 1.500.000,00 
zł.Zarzecze KW nr KA1/00035794/8 , 
gw arancja BGK

PKO BP SA
Warszaw a 
oddz.Katow ice 2956 PLN 478 PLN

zmienna WIBOR1M+2,8 
PP 01.12.2018

hipoteka do kw oty 4.500.000,00 na 
nieruchomości KW nr KA 1/K/00035794/8 
Ksiega Zarzecze
w eksel w łasny in blanco w raz z deklaracją 
w ekslow ą ,pełnomocnictw o do rachunku 
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GETIN NOBLE BANK S.A. 
WARSZAWA ODDZIAŁ 
KATOWICE

Warszaw a 
oddz.Katow ice 1680 PLN 1675 PLN

zmienna WIBOR 1M+1,8 
P.P 31.01.2019

udzielenie pełnomocnictw ado 
rachunku,poręczenie cyw ilne G.K.FASING 
S.A.,ośw . O poddaniu sięegzekucji , 
hipoteka do w ysokości 12.750.000,00 zl na 
nieruchomości Ktow ice Zarzecze KW  
KA1K/0011934/7

GETIN NOBLE BANK S.A. 
WARSZAWA ODDZIAŁ 
KATOWICE

Warszaw a 
oddz.Katow ice 3400 PLN 3369 PLN

zmienna WIBOR 1M + 
1,6 P.P 31.01.2019

udzielenie pełnomocnictw ado 
rachunku,poręczenie cyw ilne G.K.FASING 
S.A.,ośw . O poddaniu sięegzekucji , 
hipoteka do w ysokości 12.750.000,00 zl na 
nieruchomości Ktow ice Zarzecze KW  
KA1K/0011934/7

GETIN NOBLE BANK S.A. 
WARSZAWA ODDZIAŁ 
KATOWICE

Warszaw a 
oddz.Katow ice 1500 PLN 1494 PLN

zmienna WIBOR 1M +1,9 
P.P 31.01.2019

udzielenie pełnomocnictw ado 
rachunku,poręczenie cyw ilne G.K.FASING 
S.A.,ośw . O poddaniu sięegzekucji , 
hipoteka do w ysokości 12.750.000,00 zl na 
nieruchomości Ktow ice Zarzecze KW  
KA1K/0011934/7

Orzesko-Knurow ski Bank 
Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 2000 PLN 667 PLN

zmienno-stała stopa %  
WIBOR 3M + marża 3,5 24.05.2019

w eksel in blanco , ośw iadczenie o poddani 
się egzekucji ,poręczenie G.K.FASING 
S.A.Hipoteka umow na łączna do 4 mln 
.zł.Katow ice Tokarska KW 
KA1K/00028949/8 I 29971/8 
pełnomocnictw o do rachunku.

Commerzbank 491 PLN oprocentow anie 1,972% do 31.10.2018

Commerzbank 0 PLN

Commerzbank 2085 PLN oprocentow anie 6,68% do 31.07.2019

Carbonex Katow ice 1531 oprocentow anie 6% do 31.12.2018 w eksel in blanco

Osoby f izyczne 450  
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NOTA 23D

Dłużne instrumenty finansowe wg 
rodzaju

Wartość 
nominalna

Warunki 
oprocentowania Termin wykupu

Gwarancje/ 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

 
 
NOTA 24A 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY rok 2017 rok 2016 
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

NOTA 24B 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE rok 2017 rok 2016 
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 4968 1516
- długoterminowe (wg tytułów) 3911 821
- nie umorzona część pożyczki WFOŚ 577 0
- dotacja inwestycyjna 0 649
- fotowoltanika 17 57
- kalibrownica 0 115
 - zgrzewarka zyk(rozliczenie w czasie) 3317   
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1057 695
- dotacja inwestycyjna 33 157
 - pożyczka WFOŚ 39 39
- kalibrownica 115 459
 - fotowoltanika 40 40
 - zgrzewarka zysk 830   
c) inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4968 1516

 
 

NOTA 25 

Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona: 
                                                                                                kapitał własny            .  
                                                                                       ilość wyemitowanych akcji 

Rok 2016: 144 115 597,77 zł : 3 107 249 akcji =  46,38 zł 
Rok 2017: 136 501 133,75 zł : 3 107 249 akcji =  43,93 zł 

Wartość rozwodniona nie została policzona, gdyż nie przewiduje się nowych emisji akcji. 
 

 
 
NOTA 26A 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z 
TYTUŁU) rok 2017 rok 2016 
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 43785 36085
- od jednostek współzależnych 43785 36085
b) pozostałe (z tytułu) 16195 15600
    - w tym: od jednostek współzależnych 16195 15600
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 59980 51685
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NOTA 26B 
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) rok 2017 rok 2016 
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 21569 23094
- na rzecz jednostek współzależnych 21569 23094
b) pozostałe (z tytułu) 1719 3405
    - w tym: od jednostki dominującej 1719 3405
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 23288 26499

 
NOTA 27A 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) rok 2017 rok 2016 
  - wyroby 138407 129041
  - usługi 5831 5388
 - pozostałe  działki 954  0

      - w tym: od jednostek powiązanych 3065 1682
  - wyroby 2111 1682
  - usługi 0 0
 - pozostałe  działki 954  0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 145192 134429
- w tym: od jednostek powiązanych 3065 1682

NOTA 27B 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) rok 2017 rok 2016 
a) kraj 89691 88170
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0

  b) eksport 55501 46259
- w tym: od jednostek powiązanych 3065 1682
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 145192 134429
- w tym: od jednostek powiązanych 3065 1682

 
NOTA 28A 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) rok 2017 rok 2016 
  - towary 34558 38019
  - materiały 3537 2328

      - w tym: od jednostek powiązanych 3098 1856
  - towary 721 0
  - materiały 2377 1856
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 38095 40347
- w tym: od jednostek powiązanych 3098 1856

NOTA 28B 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) rok 2017 rok 2016 
a) kraj 30773 21288
- w tym: od jednostek powiązanych 118 1186
b) eksport 7322 19059
- w tym: od jednostek powiązanych 2980 670
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 38095 40347
- w tym: od jednostek powiązanych 3098 1856

 
 
 
 
 
 
 



Grupa Kapitałowa FASING SA 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 
 

153 
 

NOTA 29 
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU rok 2017 rok 2016 
a) amortyzacja 10570 11135
b) zużycie materiałów i energii 54344 42301
c) usługi obce 22523 19062
d) podatki i opłaty 2420 1894
e) wynagrodzenia 41392 37769
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9430 8748
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 7234 5096

  Koszty według rodzaju, razem 147913 126005
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 6109 -6716
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) 1516 3268
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 9785 8602
Koszty zarządu 41039 38133
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 89464 82718

NOTA 30 
PRZYCHODY OPERACYJNE rok 2017 rok 2016 
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1905 213
  - na należności  1365 0

    - rozwiązanie odpisów na zapasy 483 0
  - aktualizacja wartości inwestycji 38 0
  - inne 19 213

  b) pozostałe, w tym: 2334 4672
  - kary, koszty sądowe  0 71
  - zwrot kosztów sądowych i egzekucji 54 0
  - przedawnienie i umorzenie zobowiązań 0 27
  - nadwyżki inwentaryz. 25 471
  - odpisy aktualiz.zapasy 0 465
  - odszkodowania 130 195
  - rozw.odpisu akt.wart.aktywów niefinans 482 0
- odpis aktualiz.należności 0 225
- amortyzacja WFOŚ 125 79
- uznanie reklamacji 30 2
- rozliczenie zysku w czasie-kalibrownica 459 459
 - rozlicznie zysku w czasie - zgrzewarka 276 0
- upust cenowy łańc.18x64 0 18

    - inne 753 2660
c) dotacja 166 165

  Przychody operacyjne, razem 4405 5050

 
NOTA 31 

 KOSZTY OPERACYJNE rok 2017 rok 2016 
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 2685 2848
  - odpisy aktualiz. wartość należn. 1917 366
- inwestycje 0 2014
- aktualizujące zapasy 768 240
- pozostałe 0 228

  b) pozostałe, w tym: 2473 2413
  - należności przedawnione 0 16
  - koszty sądowe  206 105
  - darowizny 335 508
  - złomowanie zapasów 0 19
likwidacja pojemników i materiałów 184 36
  - kary i odszkodowania 73 53
- niedobory inwentaryzacyjne 20 304
koszty związane z wypłatą odszkodowań 89 0
odszkodowania 0 12
Chiny Liangda - podatki 44 0
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- nieuznana reklamacja 435 20
- usł.zw.z odzyskaniem należności 0 16
- wykup nozyc z leasingu 0 87
wydanie materiału na próby 2 164
  - prowizja od umów 0 972

    - pozostałe 1085 101
c) strata ze zbycia niefinans. śr.trwałych 0 0
Koszty operacyjne, razem 5158 5261

NOTA 32A 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W 
ZYSKACH rok 2017 rok 2016 
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
b) od pozostałych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, 
razem 0 0

NOTA 32B 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK rok 2017 rok 2016 
a) z tytułu udzielonych pożyczek 122 205
- od jednostek powiązanych, w tym: 75 112
- od jednostek zależnych 75 51
- od pozostałych jednostek powiązanych 0 61
- od pozostałych jednostek 47 93
b) pozostałe odsetki 357 898
- od jednostek powiązanych, w tym: 32 24
- od jednostek zależnych 5 18
- od jednostki dominującej 27 6
- od pozostałych jednostek 325 874
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 479 1103

NOTA 32C 
INNE PRZYCHODY FINANSOWE rok 2017 rok 2016 
a) dodatnie różnice kursowe 45 2125
- zrealizowane 35 2125
- niezrealizowane 10 0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 1058 367
  - przywróc.odpisów aktualiz rozrach. na dzień bilans. 243 0
- wycena bilansowa należnosci 0 142
- dochody z tyt. poręczeń 0 90
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - odsetki od należności 395 114
- wycena odpisów aktual.i pozyczki 9 2
-rozw.odpisu na pożyczki 6 0
- przewidywane odsetki od zobowiazan za rok ubiegly 49 18

  - inne 356 1
Inne przychody finansowe, razem 1103 2492

 
NOTA 33A 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK rok 2017 rok 2016 
a) od kredytów i pożyczek 808 967
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

  - dla innych jednostek 808 967
b) pozostałe odsetki 2395 2035
- dla jednostek powiązanych, w tym: 251 65
- dla jednostek zależnych 251 65
- dla innych jednostek 2144 1969
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3203 3001
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NOTA 33B 
INNE KOSZTY FINANSOWE rok 2017 rok 2016 
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 2363 0
- zrealizowane 2291 0
- niezrealizowane 72 0
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 22 74
  - odsetek 22 74
c) pozostałe, w tym: 3335 2205
- prowizje od kredytów i gwarancji 919 495
- prowizje i koszty windykacji 6 0
- wycena odpisow aktualiz. 10 144
 - prowizje dot.wyplaty dywidenty 0 10
- opłata prolongacyjna 0 118
- nadwyżka (-) różnic kursowych nad (+) 1062 46
- koszty NKUP 2 0
strata z tyt. Cesji 52 0
- opłaty i prowizje bankowe 63 89
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę 155 0
- koszty pośrednictwa finansowego 373 251
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 6 30
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę 0 780
- prowizja od faktoringu 291 238

  - inne 396 4
Inne koszty finansowe, razem 5720 2279
  

NOTA 34 
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI 
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH rok 2017 rok 2016 
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji 0 0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji 0 0
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych, razem 0 0

 
NOTA 35 

ZYSKI NADZWYCZAJNE rok 2017 rok 2016 
a) losowe 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

NOTA 36 
STRATY NADZWYCZAJNE rok 2017 rok 2016 
a) losowe 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
Straty nadzwyczajne, razem 0 0

NOTA 37A 
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY rok 2017 rok 2016 
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 4167 7587
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
 - darowizny 4167 0

  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  0 7587
5. Podatek dochodowy według stawki 19% 3570 3766
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym: 3570 3766
- wykazany w rachunku zysków i strat 3570 3766
Podatku dochodowego od skonsolidowanego zysku brutto Grupa Kapitałowa nie kalkuluje, ponieważ nie jest 
podatkową grupą kapitałową. 
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NOTA 37B 
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT rok 2017 rok 2016 
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych -129 407
Podatek dochodowy odroczony, razem -129 407

NOTA 37C 
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO rok 2017 rok 2016 
- ujętego w kapitale własnym 0 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

NOTA 37D 
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT DOTYCZĄCY rok 2017 rok 2016 
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

NOTA 38 
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
(ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: rok 2017 rok 2016 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), 
razem 0 0

NOTA 39 
ZYSK (STRATA) NETTO rok 2017 rok 2016 
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 9954 8570
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych  -9228 -5952
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych  0 0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych 0 0
e) korekty konsolidacyjne 0 796
Zysk (strata) netto 726 3414

 
NOTA 40 

Zysk na jedną akcję został wyliczony: 
                                                                                                 zysk netto                . 
                                                                                       ilość wyemitowanych akcji 

Rok 2016:   3 497 681,97 zł :  3 107 249 akcji  =  1,13 zł 
Rok 2017 :  1 151 850,77 zł :  3 107 249 akcji  =  0,37 zł 
 











































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niniejsze sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A.  
za 2017 r., dalej sprawozdanie niefinansowe, zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy  
o rachunkowości z dnia 29 września 2017 r., w oparciu o własne zasady, bazujące i stworzone  
na podstawie długoletniego doświadczenia Spółek Grupy Kapitałowej FASING S.A.  
w identyfikacji, monitorowaniu aspektów niefinansowych w zakresie, jakim są one niezbędne  
do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Grupy.  

 
Spółki Grupy Kapitałowej FASING S.A. zdają sobie sprawę z faktu, że rozwój i wzrost wartości tak 
poszczególnych Spółek, jak i całej Grupy Kapitałowej FASING S.A. powinien współgrać  
ze zrównoważonym rozwojem społecznym i ekologicznym.  

 
W konsekwencji działania podejmowane przez Spółki Grupy Kapitałowej FASING S.A. oparte  
są na Zasadach Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.  

 
Przygotowując się do sporządzenia niniejszego sprawozdania niefinansowego, zostało 
przeprowadzone badanie istotności,  w toku którego m.in.: 

 

 dokonano analizy obowiązujących regulacji prawnych, procedur należytej staranności,     
obowiązujących w poszczególnych Spółkach Grupy Kapitałowej FASING S.A.,  

 przeprowadzono spotkania dyskusyjne z osobami odpowiedzialnymi w Spółkach  
za poszczególne obszary, istotne z punktu widzenia niniejszego sprawozdania,  

 przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych danych z poszczególnych Spółek Grupy 
Kapitałowej FASING S.A., a także analizę wskazywanych ryzyk przez poszczególne działy 
funkcjonujące w Spółkach.  
 

W ramach w/w zostały ustalone:  
 

 istotne obszary niefinansowe,  

 kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związanych z działalnością Grupy 
Kapitałowej FASING S.A., 

 istotne ryzyka niefinansowe, 

 grupy interesariuszy, czyli grupy podmiotów i osób, na które Spółki z Grupy Kapitałowej 
FASING S.A. wywierają wpływ i które mogą wpływać na działalność Spółek z Grupy 
Kapitałowej FASING  S.A. 

 
W ramach Grupy Kapitałowej FASING S.A. przyjęte zostało, że badanie istotności na potrzeby 
sprawozdania niefinansowego, będą powtarzane co roku.  

 
W/w ustalenia zostały szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach niniejszego sprawozdania. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Spółką dominującą w ramach Grupy Kapitałowej FASING S.A. jest spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi 

Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach, notowana na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie od 2000 roku.  

W ramach Grupy Kapitałowej FASING S.A. funkcjonują spółki produkcyjne, spółki nastawione                w 

głównej mierze na sprzedaż i dystrybucję produktów, a także spółki zajmujące się poszukiwaniem       i 

realizowaniem nowych opłacalnych kierunków rozwoju i inwestycji. Integracja  działań w ramach 

takiego układu pozwala na wykorzystanie w pełni potencjału Grupy Kapitałowej FASING S.A.  

i pozwala na stały rozwój w długofalowej perspektywie. 

 

 

Podział głównej działalności spółek, w których spółka dominująca posiada bezpośrednio  

udziały /akcje 



 

Głównym celem Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FASING S.A., jak i Grupy jest dążenie 

do systematycznego zwiększania zysków poprzez produkcję, sprzedaż i świadczenie usług zgodnie  

z najwyższymi światowymi standardami z jednoczesnym poczuciem społecznej odpowiedzialności  

i dążeniem do zrównoważonego rozwoju. 

Spółki produkcyjne z Grupy Kapitałowej FASING S.A. są producentami łańcuchów ogniwowych  
oraz akcesoriów do kompletnych tras łańcuchowych, sprzętu małej mechanizacji oraz stalowych 
elementów kutych. Spółki gwarantują użytkownikom końcowym najwyższej jakości produkty, a także 
serwis.  
 
Uwzględniając specyfikę i przeznaczenie produktów oferowanych przez Grupę ogromna uwaga 
przywiązywana jest przede wszystkim do jakości, innowacyjności i bezpieczeństwa produktów, które 
mają bezpośredni wpływ nie tylko na funkcjonowanie i zdolności produkcyjne klientów, lecz także 
bezpośrednio na zdrowie i życie osób mających z nimi do czynienia w pracy.  

 
Głównym surowcem używanym do produkcji w ramach Grupy jest stal. Do produkcji wyrobów 
używane są materiały i surowce pochodzące głównie z rynków krajowych (rodzimych) danej Spółki. 
Surowce nabywane są od sprawdzonych i cieszących się renomą producentów i dostawców,  
z którymi Spółki prowadzą długofalowe relacje. 

 
Głównym rynkiem, na którym działa Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest rynek górnictwa węgla 
kamiennego. Sprzedaż w tym segmencie wynosi ok. 60 %. Pozostała sprzedaż lokowana jest  
w sektorze przemysłu maszynowego, energetyce, rybołówstwie, górnictwie węgla brunatnego  
oraz hutnictwie.  

 
 
  

 

 
 
 



 
Spółki Grupy starają się być jak najbliżej swoich klientów zarówno na ich rynkach krajowych, jak 
również rynkach zagranicznych zarówno poprzez spółki handlowe Grupy zlokalizowane na terytorium 
Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji oraz Ukrainy, a także ustanowionych agentów i pośredników. 
 

 

 
 

Uwzględniając sytuację przemysłu wydobywczego na rynku krajowym, Spółki z Grupy Kapitałowej 
FASING S.A. dążą przede wszystkim do: 

 rozszerzania gamy produktów poprzez tworzenie innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań,  

 zwiększania sprzedaży na rynkach światowych, 

 w perspektywie długofalowego rozwoju uwzględniania nowych opłacalnych obszarów 
biznesowych oraz przedsięwzięć, co ma na celu dywersyfikację ryzyka.  

 
Wraz z dążeniem do wzrostu zysków, Spółki z Grupy Kapitałowej FASING S.A. w swych działaniach 
kierują się społeczną odpowiedzialnością oraz dbałością o ochronę środowiska. Spółki z Grupy 
podejmują w szczególności działania koncentrujące się na: 

 prowadzeniu działalności zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony 
środowiska,  

 przeprowadzaniu remontów i modernizacji maszyn i urządzeń mających na celu 
zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko,  

 maksymalnie możliwym wykorzystaniu i utylizowaniu odpadów,  

 tworzeniu i utrzymywaniu bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy w regionach 
(obszarach), w których funkcjonują dane Spółki z Grupy,  

 umożliwianiu i wspieraniu rozwoju pracowników, szkoleniach pracowniczych,  

 w miarę możliwości wspieraniu lokalnych inicjatyw społecznych.  
 

 

Nadrzędną misją Grupy w aspekcie niefinansowym jest działalność Spółek przyjaznych otoczeniu          

i środowisku naturalnemu, dających satysfakcję tym, którzy w niej pracują i wokół niej żyją. 



 

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. wyróżnia niniejsze grupy interesariuszy, którzy istotnie wpływają  

na sposób funkcjonowania poszczególnych Spółek Grupy. Zdając sobie sprawę z istotnej roli 

wyszczególnionych podmiotów, poszczególne Zarządy Spółek Grupy dokładają wszelkich starań  

do uwzględniania ich interesów przy tworzeniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu procesów realizacji 

strategii Grupy. Wypracowano również metody komunikacji z każdą z grup interesariuszy. Skuteczny, 

dwustronny przepływ informacji między Spółkami Grupy Kapitałowej FASING S.A.  

a charakteryzowanymi tu podmiotami ma na celu zwiększenie satysfakcji każdego z nich z relacji  

ze Spółkami Grupy poprzez skuteczną identyfikację ich potrzeb a jednocześnie ciągły rozwój  

i doskonalenie Grupy Kapitałowej FASING S.A., uwrażliwionej na ich potrzeby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A., po dokonaniu analiz w ramach badania istotności dokonała wyboru 

kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Grupy w ramach 

wyodrębnionych poszczególnych istotnych obszarów niefinansowych, które na bieżąco  

są uwzględniane w działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. 

 

 



 

Poszczególne niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy zostały omówione 

w poniższych rozdziałach.  

 

V. 
 

 
 

 

 
O każdym obszarze funkcjonowania spółek Grupy Kapitałowej FASING S.A. myślimy w kontekście  

wyzwań zgodnych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju – tego jak wpływamy na gospodarkę, 

środowisko naturalne i jakość życia społeczeństwa. 

Narzędziami do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju są wdrożone w spółkach produkcyjnych 

Grupy Kapitałowej FASING S.A. międzynarodowe standardy zarządzania jakością, środowiskiem, 

bezpieczeństwem i higieną pracy oraz normy techniczne. 

W Grupie Kapitałowej FASING S.A. wszystkie Spółki prowadzą swą działalność w warunkach zgodności 

z wymaganiami prawnymi i innymi regulacjami wewnętrznymi, a także przyjętymi przez poszczególne 

Spółki wewnętrznymi systemami zarządzania. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pracownicy to najważniejszy kapitał, który jest siłą napędową spółek Grupy Kapitałowej FASING S.A. 

Poprzez odpowiedni dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy Grupa realizuje swoje cele, 

w której ludzie stanowią strategiczny łącznik.  

Regularne spotkania osób zarządzających z kierownictwem średniego szczebla, wymiana pomysłów  

i spostrzeżeń, a następnie komunikowanie się kierowników poszczególnych działów z podległymi 

pracownikami powoduje, że Grupa utrzymuje ciągłość i prawidłowy proces produkcji,  

a także wysoką  jakość i fachową obsługę naszych klientów. 

 

Sprawy pracownicze oraz bezpieczeństwo w środowisku pracy regulowane są zgodnie z powszechnie 

obowiązującym prawem w danym kraju, w którym położona jest dana Spółka z Grupy, a także 

wewnętrznymi aktami normatywnymi. W ramach poszczególnych Spółek Grupy wdrożono szereg 

regulacji dotyczących obszaru pracowniczego, w tym min. w spółkach położonych na terytorium Polski: 

Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, a także Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w przypadku spółki dominującej oraz MOJ S.A. 

Poszczególne regulacje określają organizację i porządek w procesie pracy, związane z tym prawa  

i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, godziny pracy, sposób informowania i usprawiedliwiania 

nieobecności, wnoszenia skarg i wniosków, odpowiedzialności porządkowej pracownika, nagród  



i wyróżnień. Regulacje dotyczą także zasad wynagradzania oraz precyzują wymogi na określonych 

stanowiskach pracy pracowników, w tym wykształcenie, wymagania dotyczące stażu pracy czy 

specjalnych uprawnień. 

Spółki z Grupy są odpowiedzialnym pracodawcą i dążą, aby zapewnić wszystkim pracownikom uczciwe 

i bezpieczne miejsca pracy, w których będą szanowani.  

  Grupy Kapitałowej FASING S.A. opiera się na kształtowaniu spraw 
pracowniczych w obrębie kluczowych kwestii takich jak: 

 budowaniu i utrzymaniu odpowiedniej struktury zatrudnienia,  

 doborze kadry o kwalifikacjach zapewniających osiąganie zamierzonych celów, 

 pozyskaniu pracowników do nowych miejsc pracy,  

 rozwoju i doskonalenia pracowników – ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,  

 zapewnieniu warunków pracy, dających satysfakcję i sprzyjających rozwojowi,  

 bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Polityka zarządzania personelem oparta jest na strukturze dyrektorów pionów oraz dyrektorów  

i kierowników średniego szczebla, którzy kierują pracownikami poszczególnych komórek 

organizacyjnych.  

 

Realizacja celów polityki personalnej odbywa się m.in. poprzez: 

 bezwzględne przestrzeganie przepisów prawnych oraz wewnętrznych uregulowań przyjętych 

przez poszczególne Spółki z Grupy, dotyczących kwestii pracowniczych, 

 stałe monitorowanie bieżącego zatrudnienia,  

 identyfikację i planowanie zapotrzebowania na zatrudnienie,  

 stałe monitorowanie i planowanie zapotrzebowania na szkolenia,  

 bieżącą analizę warunków zatrudnienia, celem odpowiedniego wynagradzania  

i motywowania pracowników.  

 

Liczba pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy Kapitałowej FASING S.A. na dzień 31.12.2017 r. 

wynosiła , z czego prawie  przypada na zatrudnienie w dominującej spółce Fabryki Sprzętu 

i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., a około  na zatrudnienie  

w spółkach poza granicami kraju, to jest w Niemczech, Chinach, Rosji i Ukrainie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej FASING S.A. na koniec 2017 roku w stosunku do roku 

poprzedniego zmniejszyła się o , w większości w związku z przejściem na emeryturę  

i z inicjatywy pracownika.  

Grupa Kapitałowa FASING S.A. szanuje wszystkich pracowników bez względu na płeć i wiek oraz nie 

tworzy żadnych barier, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Uznaje też, że na rozwój organizacji 

wpływa między innymi przenikanie się doświadczenia starszych wiekiem pracowników z młodszą, 

energiczną i zaangażowaną kadrą. Na poziomie Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatrudnione są osoby  

w różnym wieku. Przeważającą część, bo około  pracowników Grupy na koniec roku  stanowiły 

osoby w wieku od  do  lat, a  pracowników to osoby od  do  lat.  

 

  



 

 w Grupie Kapitałowej FASING S.A. stanowią umowy o pracę, w większości  

na czas nieokreślony, co daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stabilizacji. Tylko 

nieliczna część osób, bo około  świadczy swoje usługi na podstawie umów cywilno-prawnych.  

Są to przeważnie osoby, które pobierają świadczenia emerytalne lub pracują w innych 

przedsiębiorstwach i nie są zainteresowane zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe 

dane zawierają poniższe tabele. 

 

UMOWY O PRACĘ 

 

 



UMOWY CYWILNO-PRAWNE 

 

 
Kadra zarządzająca Spółkami z Grupy Kapitałowej FASING S.A. oprócz szczególnej dbałości o komfort  

i bezpieczne warunki pracy pracowników dużą wagę przywiązuje do rozwoju swoich pracowników. 

Umożliwia im poszerzanie kwalifikacji i kompetencji, aktualizację fachowej wiedzy oraz zdobywanie 

nowej poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych.  

Działania związane z ciągłym doskonaleniem pracowników wykazują dwie główne zalety. Pierwszą  

z nich jest wzrost zaangażowania pracownika, jego zadowolenia z wykonywanych obowiązków  

oraz chęć wykorzystywania nowej wiedzy w kolejnych zadaniach, co daje perspektywę  awansu. Drugą 

zaletą jest wzrost zasobów Grupy Kapitałowej FASING S.A. Dzięki pogłębiającej się wiedzy pracowników 

i zdobywaniu nowych kompetencji zwiększa się efektywność pracy. 



 

W  Grupie Kapitałowej FASING S.A. realizowana jest wewnętrzna rekrutacja. Grupa realizuje proces 

zatrudnienia z poszanowaniem zasady równouprawnienia, uwzględniając wiedzę, doświadczenie 

poszczególnych kandydatów na dane stanowisko. Płeć jak i wiek nie są czynnikami decyzyjnymi.  

Poszczególne stanowiska obsadzane są także w oparciu o wewnętrzny system awansów. Są to awanse 

bezpośrednio związane z działem, w którym pracownik rozpoczyna pracę, bądź po zdobyciu 

doświadczenia, wiedzy specjalistycznej na różnych stanowiskach pracy. 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest otwarta na przyjmowanie uczniów i studentów, a także osób 

kierowanych za pośrednictwem Urzędów Pracy w celu odbycia staży i praktyk.  Niektórym z tych 

praktykantów i stażystów udało się rozpocząć swoją karierę zawodową w Spółkach Grupy. 

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. oferuje swoim pracownikom wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od 

zakresu wykonywanych czynności, odpowiedzialności i kwalifikacji oraz premie i nagrody.   

Dla długoletnich pracowników, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodszą kadrą,  

w większości Spółek Grupy wypłacane są nagrody jubileuszowe. W przypadku Spółek położonych  

na terytorium polskim, pracownikom, którzy przechodzą na świadczenia emerytalne lub rentowe, 

wypłacana jest korzystniejsza wysokość odprawy pieniężnej niż przewidują to przepisy polskiego 

Kodeksu pracy. 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. oferuje swoim pracownikom szereg świadczeń pozapłacowych.  

Do najważniejszych z nich należą: dofinansowanie do kursów i szkoleń certyfikowanych, urlopy 

szkoleniowe, uznania w formie dyplomów i odznaczeń, uczestnictwo wydarzeniach firmowych  

i integracyjnych. 

Większość spółek Grupy położonych na terytorium Polski tworzy Fundusz Socjalny, z którego środki 

przeznacza na dofinansowanie do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dla dzieci pracowników, 

bezzwrotne zapomogi losowe, pożyczki na cele mieszkaniowe, bony towarowe, bilety na koncerty i do 

teatru oraz paczki dla dzieci pracowników. 

Ponadto w spółkach Grupy Kapitałowej FASING S.A. nawiązane są także grupowe polisy na życie  

dla pracowników oraz członków ich rodzin z licznymi świadczeniami. Pracownicy opłacają sobie składkę 

na korzystniejszych, wynegocjowanych przez pracodawcę warunkach ubezpieczeniowych. 

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. w żaden sposób nie ogranicza pracownikom prawa do zrzeszania się  

i przystępowania do związków zawodowych. Przestrzega praw do rokowań zbiorowych dotyczących 

ich wspólnych interesów. Średnio  pracowników Grupy Kapitałowej FASING S.A. należy  

do organizacji związkowych. Zarządy Spółek Grupy umożliwiają związkom zawodowym realizację  



swoich zadań na terenie przedsiębiorstw. Przedstawiciele związków zawodowych bez żadnych 

przeszkód komunikują się z kierownictwem spółek, organizując spotkania podczas których omawiane 

są sprawy z zakresu warunków pracy i bieżącej działalności poszczególnych firm wchodzących w skład 

Grupy. 

2.2.  

W celu ochrony zdrowia i życia pracowników w Spółkach Grupy Kapitałowej FASING S.A. podejmowane 

są działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Spółki  dbają o bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych pracowników, dostawców, podwykonawców 

oraz gości. Prowadzona działalność w Grupie Kapitałowej FASING S.A.  jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawnymi oraz z przyjętymi zasadami dotyczącymi  bezpieczeństwa pracy przez 

poszczególne Spółki. 

Funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej FASING S.A. spółki dążą do ciągłej poprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez realizację następujących działań: 

 przestrzeganie przepisów prawnych oraz innych wymagań wewnętrznych dotyczących 

bezpieczeństwa obowiązujących  poszczególne spółki,  

 identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie działań profilaktycznych 

zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 

 przeprowadzanie cyklicznych przeglądów stanu bezpieczeństwa i warunków pracy, 

 zapewnianie pracownikom sprawnego technicznie i bezpiecznego w obsłudze parku 

maszynowego, 

 dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju 

wykonywanej pracy, 

 ciągłe doskonalenie organizacji warunków środowiska pracy poprzez wprowadzanie 

nowoczesnych technik i technologii uwzględniających ochronę pracownika, 

 podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników oraz kadry zarządzającej w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez właściwą realizację szkoleń z zakresu BHP, 

 propagowanie wśród pracowników wartości wzajemnej odpowiedzialności                                          

za bezpieczeństwo swoje i współpracowników. 

 

Wszystkie działania realizowane w Grupie Kapitałowej FASING S.A mają na celu zapewnienie właściwej 

ochrony pracowników przed wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi.  Spółki           w 

podjętych działaniach dążą do ciągłego zmniejszania ilości wypadków przy pracy.  

W roku 2017 wypadkom przy pracy w Spółkach produkcyjnych uległo łącznie 18 osób.                          W 

analizowanym okresie nie odnotowano wypadków zbiorowych i śmiertelnych oraz nie stwierdzono 

chorób zawodowych. 

 

 



 

 
 

 
 

W oparciu o obowiązujące przepisy oraz przyjęte przez poszczególne Spółki systemy zarządzania 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. prowadzi Politykę Środowiskową, której strategicznym celem jest 

minimalizacja oddziaływania na środowisko procesów realizowanych w poszczególnych Spółkach 

poprzez cele cząstkowe takie jak:                                                                                       

 ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej kadry kierowniczej i pracowników poprzez 

organizowanie szkoleń w tym zakresie, 

 podejmowanie działań środowiskowych zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi 

wymaganiami normy,                                

 ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu 

negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów 



środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich 

powstawaniu,                                

 minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska 

gospodarki odpadami poprzez optymalizację  procesów produkcyjnych, a także  właściwą  

zgodną z obowiązującymi daną spółkę regulacjami prawnymi segregację, składowanie  

i przekazywanie odpadów do przetworzenia lub utylizacji,                                                                                   

 nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych 

substancji chemicznych,      

 przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych wykorzystywanie nowych 

dostępnych technologii, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście. 

 

Poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej FASING S.A. deklarują:  

 przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących je przepisów prawnych 

dotyczących ochrony środowiska, 

 podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko,   

 sukcesywną poprawę w Spółkach bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników 

poprzez stały monitoring aspektów środowiskowych,                           

 udostępnianie informacji na temat swojej działalności proekologicznej . 

                                                                                                               

Realizacja celów Polityki Środowiskowej wraz  z wdrożonym systemem zarządzania środowiskowego 

pozwoliła zdefiniować zagrożenia dla środowiska, monitorować wynikające z nich ryzyka  

oraz określać obszary potencjalnego rozwoju Grupy Kapitałowej FASING S.A. Dzięki prowadzonej 

Polityce Środowiskowej pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji angażowani są do działań 

sprzyjających realizacji wyznaczanych celów.     

                                                                                                                                                                                                                                         

 

W niniejszym raporcie uwzględniono dane pięciu zakładów produkcyjnych tj. Fabryki Sprzętu  

i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., K.B.P. Becker – Prünte Gmbh, Shandong Liangda 

Fasing Round Link Chains Co. Ltd., MOJ S.A., MOJ S.A. – Oddział Kuźnia Osowiec zagregowane 

w ramach 3 podstawowych segmentów: 

1) SŁO – Segment Łańcuchów oraz Osprzętu do tras łańcuchowych (Fabryki Sprzętu i Narzędzi 
Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., K.B.P. Becker – Prünte Gmbh, Shandong Liangda 
Fasing Round Link Chains Co. Ltd., 
 

2)  SSNG – Segment Sprzęgieł i Narzędzi Górniczych ( MOJ S.A.) 

3)  SPPM – Segment Przeróbki Plastycznej Metali (MOJ S.A. – Oddział Kuźnia Osowiec) 

 

 

 



 

 

Z uwagi na specyfikę segmentów produkcyjnych Grupy Kapitałowej FASING S.A. lista 

wykorzystywanych surowców i materiałów jest raczej wąska. 

Do głównych surowców wykorzystywanych przez SŁO należą pręty okrągłe, walcówka oraz odkuwki ze 

stali węglowej i stopowej. Pręty i walcówka służą do produkcji  łańcuchów górniczych, rybackich, 

zawiesiowych. Z odkuwek wytwarzany jest łańcuch płaski oraz osprzęt do tras łańcuchowych, tj. ogniwa 

złączne, zgrzebła, zamki.  

SSNG produkuje sprzęgła oraz narzędzia górnicze takie jak wiertarki, kotwiarki, podpory. Materiałem 

wykorzystywanym do produkcji są kształtowniki, odkuwki oraz odlewy ze stali oraz metali kolorowych. 

SPPM produkuje odkuwki matrycowe. Głównym materiałem wsadowym są pręty okrągłe stalowe. 

Materiały  dostarczane do Spółek są zgodnie z procedurami odbiorowymi poszczególnych Spółek. 

 

 

 
 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. dąży do minimalizacji zużycia energii. Wynika to w głównej mierze  

z optymalizacji procesów wytwarzania wyrobów, ale na efektywność energetyczną spółek wpływają 

oczywiście również pracownicy poprzez codzienne nawyki i rozwiązania wdrażane w budynkach 

biurowych. 

 

 

 

 



 

 

W Spółkach zaliczonych do segmentu SŁO i SSNG wzrosło zużycie energii elektrycznej oraz gazu, 

niemniej jednak zużycie tych surowców na jednostkę produktu zmalało, co świadczy  

o podejmowanych działaniach inwestycyjnych, zmniejszających zużycie energii elektrycznej oraz gazu.  

W ramach Grupy podejmowana są działania mające na celu optymalizację produkcji. Jako przykłady 

można podać w szczególności regularnie przeprowadzane przez poszczególne Spółki remonty i 

modernizacje maszyn, a także ciągła poprawę jakości produktów i usprawnienia procesów 

wytwarzania.  

 

 
Spółki Grupy Kapitałowej FASING S.A. zaopatrują się w wodę z wodociągów miejskich. Woda używana 

jest do celów socjalno - bytowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz do chłodzenia basenów 

hartowniczych oraz maszyn energochłonnych. 

 Chłodzenie basenów oraz maszyn odbywa się w zamkniętym obiegu wody. Nie stosujemy 

energochłonnych agregatów wody lodowej, woda jest chłodzona w wentylatorowych oraz kominowych 

chłodniach wyparnych.  

 



Wysokiej jakości wymienniki ciepła na maszynach produkcyjnych powodują, że do wody  

nie przedostają się zanieczyszczenia produkcyjne.  

Nasze Spółki nie wykonują zrzutów wody do kanalizacji, jedynie wodą czystą uzupełnia się wodę 

odparowaną w chłodniach. Nie stosujemy środków chemicznych  zmiękczających wodę  

oraz zatrzymujących rozrost glonów. Specjalna konstrukcja chłodni oraz duża prędkość transportowanej 

wody utrudniają rozwój glonów, automatyczne filtry wyłapują zanieczyszczenia pobrane z otoczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

W związku z prowadzeniem przez Spółki produkcyjne działalności operacyjnych występuje wpływ  

na środowisko naturalne w związku z emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych  

do powietrza z instalacji i urządzeń. Do głównych źródeł bezpośredniego oddziaływanie na otoczenie 

zaliczamy m.in. emisje gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia tj. tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek 

węgla, pył, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Spółka dominująca oraz Spółka MOJ S.A. dokonują 

okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z instalacji. Pomiary wykazują 

nieprzekraczanie określonych pozwoleniem dopuszczalnych wielkości. Zarówno Spółka Becker – 

Prünte Gmbh jak również Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co. Ltd.  

nie są zobowiązane do dokonywania pomiarów emisji.  

 



 

 
 

 

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i/lub ograniczania ich ilości, co korzystne jest zarówno  

ze względu ochrony środowiska jak również ekonomicznych procesy produkcyjne i działalność Grupy 

Kapitałowej FASING S.A. odbywa się zachowaniem poniższych zasad: 

 

 

 optymalizację gospodarki surowcowo-materiałowej; 

 prowadzenie skutecznego nadzoru nad infrastrukturą, maszynami i urządzeniami 

produkcyjnymi; 

 przeprowadzanie systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami. 

 

W celu eliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko w Spółkach produkcyjnych odbywa 

się właściwe gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi daną spółkę przepisami prawnymi.  

 

W Spółkach Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., MOJ S.A. oraz K.B.P. 

Becker – Prünte Gmb wszystkie wytworzone odpady są segregowane i ewidencjonowane zgodnie  

z obowiązującą klasyfikacją odpadów. Wytworzone odpady są magazynowane w wydzielonych 

miejscach w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Odpady wytwarzane przekazywane odbiorcom, 

którzy posiadają wymagane zezwolenia. Do głównych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez 

Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., MOJ S.A. oraz K.B.P. Becker 

– Prünte Gmb należą m.in przepracowane oleje, emulsje olejowe, zaoliwione czyściwa, zużyte 

urządzenia elektroniczne 

 

Do żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej FASING S.A  w  roku 2017 nie wpłynęła skarga dotycząca  

działalności środowiskowej. 

 

 

 

 



 

  

Grupa Kapitałowa FASING S.A. ze szczególną uwagą podchodzi do zagadnień przeciwdziałania korupcji, 

dążąc do dbałości o swoją reputację oraz ochronę aktywów. Pojawienie się bowiem zjawisk 

korupcyjnych mogłoby spowodować zarówno straty wizerunkowe jak również finansowe.  

Z tego względu kluczowe znaczenie mają zachowania pracowników oraz osób działających na rzecz 

Grupy Kapitałowej FASING S.A., od których wymagane jest podejmowanie działań w sposób 

przejrzysty, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.  

 prowadzona przez Grupę Kapitałową FASING S.A. 

wynika zarówno z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również unormowań 

wewnętrznych, obowiązujących w ramach poszczególnych Spółek z Grupy, w tym umów, regulaminów, 

ksiąg jakości czy też odpowiednich procedur zakupowych.  

 wszelkie działania/zaniechania stojące w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji, 

 wszelkie działania/zaniechania mogące mieć znamiona nadużyć lub korupcji, a zwłaszcza 

polegające na:  

 oferowaniu lub wręczaniu przez pracowników/osoby działające na rzecz Grupy 

Kapitałowej FASING S.A. jakichkolwiek nienależnych korzyści w zamian za określone 

działania/zaniechania danej osoby/podmiotu, będące w ich gestii w ramach obowiązków 

służbowych lub świadczonych usług; 

 zachęcaniu lub przyjmowaniu przez pracowników/osoby działające na rzecz Grupy 

Kapitałowej FASING S.A. jakichkolwiek nienależnych korzyści w zamian za określone ich 

działania/zaniechania, będące w ich gestii w ramach obowiązków służbowych  

lub świadczonych usług, 

 nieuzasadnione preferowanie niektórych kontrahentów,  

 celowe wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentacji Grupy Kapitałowej  

FASING S.A., a także umyślne podrabianie, zmienianie zapisów księgowych oraz dokumentacji 

potwierdzającej te zapisy.  

 

W ramach Grupy dopuszczalne jest przyjmowanie i wręczanie drobnych upominków, zwyczajowo 

przyjętych w relacjach biznesowych (tzw. gadżety promocyjne, reklamowe), przy czym nie mogą mieć 

one wpływu na decyzję dotyczącą podjęcia współpracy, czy też jej przebiegu.  

Dodatkowo podkreślić należy, że ramach Grupy Kapitałowej FASING S.A. wdrożone są procedury 

dotyczące poszczególnych kluczowych procesów ( ofertowanie, ocena opłacalności, procesy zakupu, 

realizacja budżetów, obsługa finansowa etc.), które są skonstruowane w sposób umożliwiający 

weryfikację ich prawidłowości, co sprzyja przejrzystości oraz zapobieganiu niepożądanym działaniom 

korupcyjnym czy też nadużyciom.  



 

W poszczególnych Spółkach Grupy nad przestrzeganiem zasad czuwają kierownicy danych działów 

organizacyjnych oraz Zarządy Spółek. Obowiązkiem każdej osoby działającej na rzecz Grupy 

Kapitałowej FASING S.A., w tym pracowników i usługodawców jest dbałość o dobro Grupy  

i wynikający z niego obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzeń działań korupcyjnych bezpośredniemu 

przełożonemu lub Zarządowi danej Spółki.  

Grupa Kapitałowa FASING S.A. sprzeciwia się korupcji. Wszelkie potwierdzone przypadki złamania w/w 

zasad skutkować będą podjęciem adekwatnych środków, w tym: dyscyplinarnych, a także mających na 

celu zakończenie współpracy, nie wykluczając zawiadomienia odpowiednich organów oraz 

dochodzenia na drodze sądowej stosownego odszkodowania od sprawcy szkody.  

  

 

 

 

 

Przestrzeganie praw człowieka jest bezwzględnym obowiązkiem Grupy Kapitałowej FASING S.A.  

jak również osób działających w imieniu i na rzecz Grupy. Celem Grupy jest prowadzenie działalności 

zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i najwyższymi standardami, zwłaszcza w kwestiach 

dotyczących praw człowieka.  

 wynika z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, jak również wewnętrznych unormowań ( w tym m.in.: regulaminy pracy, 

wynagradzania) i przy uwzględnieniu specyfiki Spółek Grupy jako organizacji, koncentruje się  

w szczególności na:  

 równouprawnieniu i zakazie dyskryminacji,  

 zapewnieniu wolności zrzeszania się,  

 prawie do bezpiecznego środowiska pracy,  

 zakazie pracy przymusowej jak i zakazie pracy dzieci.  

 



 

Spółki Grupy jako organizacje mają przede wszystkim wpływ na przestrzeganie praw człowieka  

w obszarze pracowniczym. Spółki szanują pracowników i respektują przysługujące im prawa,  

w szczególności dotyczące równouprawnienia, poszanowania różnorodności. Pracownicy zatrudniani 

są na zasadzie równych szans, bez względu na płeć, wiek, czy też pochodzenie. Spółki z Grupy  

nie akceptują jakichkolwiek form dyskryminacji. Zapewniona jest również wolność zrzeszania się.  

W spółkach Grupy nie jest w żaden sposób ograniczane tworzenie, czy też przystępowanie przez 

pracowników do organizacji związkowych. Spółki z Grupy sprzeciwiają się również pracy dzieci czy też 

pracy przymusowej, przy czym żaden z obszarów działalności Grupy nie koncentruje się na  branży 

szczególnie narażonych na takie ryzyko.  

Dodatkowo Spółki Grupy podejmują działania, aby nie przyczyniać się świadomie do łamania praw 

człowieka przez inne podmioty, w szczególności dostawców. Grupa w swej działalności korzysta  

ze sprawdzonych, renomowanych dostawców, mających ugruntowaną pozycję na rynku. 

W trakcie sformalizowanego procesu zakupowego dostawcy są sprawdzani także pod kątem ich 

wiarygodności i renomy, w których nie identyfikują ryzyka naruszenia praw człowieka. Spółki z Grupy 

nie nawiązują współpracy z podmiotami, co do których pojawiłoby się podejrzenie,  

że nie przestrzegają praw człowieka.  

Wszelkie przypadki podejrzenia łamania praw człowieka w poszczególnych organizacjach czy też  

u dostawców, pracownicy oraz osoby działające w imieniu i na rzecz Spółek Grupy mogą zgłaszać  

do kierowników danych działów organizacyjnych, a także zarządów Spółek.  

Naruszenie praw człowieka skutkować będzie podjęciem przez poszczególne Spółki z Grupy 

adekwatnych środków, w tym: dyscyplinarnych, a także mających na celu zakończenie współpracy, nie 

wykluczając zawiadomienia odpowiednich organów. 



  

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A.  swoje działania opiera na zasadzie Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu. Grupa jako globalny gracz, nie zapomina o swojej działalności lokalnej i liczy się                         z 

otoczeniem, w którym działa i funkcjonuje.  

W praktyce wyraża się to szczególną dbałością o:  

 tworzenie bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy dla mieszkańców, będących sąsiadami 
poszczególnych Spółek Grupy,  

 środowisko naturalne tak, aby minimalizować negatywny wpływ działalności Spółek 
produkcyjnych,  

 aktywny udział w życiu społecznym regionów, w których funkcjonują poszczególne Spółki  
z Grupy,  

 wspieranie rozwoju nauki. 
 

Spółki Grupy dbają, aby były rozpoznawalne w lokalnej społeczności wśród potencjalnych 

pracowników jako ceniony i odpowiedzialny pracodawca, który oferuje i zapewnia stabilne, a także 

konkurencyjne warunki zatrudnienia i umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

To pracownicy zarówno produkcyjni jak również specjaliści są kluczowym ogniwem w działalności 

Grupy Kapitałowej FASING S.A. i od nich zależy w dużej mierze możliwość osiągnięcia sukcesu i dalszy 

rozwój Grupy.  

Spółkom z Grupy zależy również na tworzeniu miejsc pracy, w których pracownicy czują się szanowani 

i doceniani.  

W celu realizacji powyższych założeń, Spółki na bieżąco monitorują potrzeby pracowników jak              i 

wymagania rynku pracy, a także umożliwiają odbywanie stażów oraz praktyk, co z jednej strony 

potencjalnym przyszłym pracownikom daje możliwość przybliżenia i poznania branży, a z drugiej strony 

daje Spółkom  możliwość pozyskania wartościowych kandydatów do pracy.  



Dla Spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej FASING S.A. istotnym jest prowadzenie działalności 

gospodarczej w sposób możliwie najmniejszym stopniu oddziaływującym na środowisko, w którym 

funkcjonują.  

W celu realizacji powyższego założenia, z jednej strony Spółki produkcyjne prowadzą działalność 

zgodnie z prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi systemami zarządzania, a z drugiej strony                          

w ramach systematycznie przeprowadzanych remontów maszyn i urządzeń podejmują działania, 

których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na najbliższe otoczenie.  

Poszczególne Spółki Grupy mają poczucie bycia częścią lokalnej społeczności i w miarę swoich 

możliwości starają się spełniać jej potrzeby.  

W podejmowaniu działań, Spółki kierują się następującymi zasadami:  

 wspieranie i współpraca ze zweryfikowanymi partnerami - Spółki dbają o to,  

aby przekazywane przez nie środki były wykorzystywane w sposób maksymalnie efektywny           

i trafiały do rzetelnych partnerów,  

 oparcie współpracy na określonych zasadach, aby przebieg i zakres współpracy był jasny  

dla obu Stron,  

 podejmowanie ostatecznej decyzji co do podjęcia współpracy, udzielenia wsparcia  

przez zarządy/organy zarządzające poszczególnych Spółek Grupy, 

 budowanie długotrwałych relacji. Spółki Grupy dbają o to, aby udzielana przez nie pomoc, 

nawiązana współpracy przynosiła wymierne i realne efekty związane z zaangażowaniem        w 

dany projekt.  

 

Poszczególne Spółki Grupy wspierają różne lokalne instytucje oraz inicjatywy, m.in. akcje 

charytatywne, kluby sportowe, ośrodki kultury oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. 



 

 

Spółka dominująca oraz spółka MOJ S.A. współpracują z wyższymi uczelniami, w tym Akademią 

Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską, poprzez wspieranie i udział w organizowanych 

przez nie konferencjach naukowych, w tym m.in.: „Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego” 

(Akademia Górniczo – Hutnicza), „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju” (Politechnika Śląska). 

 

Uwzględniając rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa FASING S.A. do kwestii zarządzania ryzykiem 

poszczególne spółki z Grupy podchodzą ze szczególną uwagą.  

Działalność Grupy Kapitałowej FASING S.A. narażona jest na różne rodzaje ryzyk zarówno finansowych 

jak i niefinansowych, związanych z kontekstami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.  

 

 



W toku bieżącej działalności Spółki systematycznie, w trybie ciągłym dbają o to, aby z odpowiednim 

wyprzedzeniem: 

 zidentyfikować i przeanalizować ryzyka,  

 oszacować ryzyka,  

 ustalić sposób postępowania z danym ryzykiem, mający na celu minimalizację i ograniczenie 

ewentualnych skutków w przypadku jego wystąpienia.  

 

W poszczególnych Spółkach, w ramach danych stanowisk w zakresie czynności i obowiązków 

przypisane są określone zadania mające na celu skuteczne zarządzanie ryzykami.  

Pracownicy w zakresie swych kompetencji zobowiązani są do monitorowania ryzyka w swych 

obszarach działalności i informowania o nich bezpośrednich przełożonych, kierowników danych 

działów.   

Wykryte nowe ryzyka, a także wszelkie istotne zmiany poziomu ryzyka są na bieżąco raportowane 

organom zarządzającym i nadzorczym w ramach poszczególnych Spółek z Grupy Kapitałowej  

FASING S.A. W ramach badania istotności, zostały ustalone następujące istotne ryzyka występujące  

w ramach Grupy Kapitałowej FASING S.A.  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 








