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I. 
Wybrane dane finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 w porównaniu z 
analogicznym okresem 2011 roku 

 

 
 

 
01.01.2012  
30.06.2012 

01.01.2011 
30.06.2011 

waluta w tys. PLN w tys. PLN 

Kapitał własny -2.330,8 -2.092,1 

Należności długoterminowe 0,0 0,0 

Należności krótkoterminowe 1.211,8 1.389,9 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 74,0 44,1 

Zobowiązania długoterminowe 3.490,5 3,5 

Zobowiązania krótkoterminowe 3.723,7 7.728,3 

    
    

 II kwartał dwa kwartały 

 
01.04.2012 
30.06.2012 

01.04.2011 
30.06.2011 

01.01.2012 
30.06.2012 

01.01.2011 
30.06.2011 

waluta w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN 

Przychody netto ze sprzedaży 2.026,1 2.340,5 3.883,2 3.741,9 

Zysk/ strata na sprzedaży -31,5 -268,7 -194,9 -848,7 

Zysk/ strata na działalności 
operacyjnej 

-22,4 -269,3 -163,7 -837,9 

Zysk/ strata brutto -131,0 -280,7 -274,8 -870,5 

Zysk/ strata netto -151,0 -309,6 -268,1 -905,7 

Amortyzacja 77,1 99,4 155,6 200,7 

 
 
 

II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe   

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka odnotowała spadek sprzedaż  

(-314,4 tys. zł) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011, jednak w pierwszym 

półroczu 2012 roku sprzedaż była wyższa o 141,30 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza 

2011 roku. Ponadto w porównaniu do sprzedaż z I kwartału 2012 sprzedaż w II kwartale 2012 

była wyższa o 9,10%.  

W omawianym okresie Spółka pozyskała sporo znacznych zamówień, m.in.: 

� na maszty flagowe na kwotę 39.004,00 euro (167.424,67 zł wg średniego kursu z dnia 

15.06.2012) 

� na słupy oświetleniowe na kwoty: 



� 1.267.793,18 zł netto (1.559.385,61 zł brutto)  

� 173.449,20 zł netto (213.342,63 zł brutto) 

jednak ich realizacja przypada  na III kwartał 2012.  

 

W II kwartał 2012 roku Spółka kontynuowała działania w zakresie redukcji kosztów, które 

przynoszą znaczące korzyści w zakresie ograniczenia strat. W porównaniu do analogicznego 

okresu 2011 roku Spółka odnotowała w II kwartale stratę na sprzedaży niższą o 237,2 tys. zł, a 

stratę brutto niższą o 149,7 tys. zł. Natomiast biorąc pod uwagę I półrocze ograniczono stratę 

na sprzedaży o 653,8 tys. zł, a stratę brutto w porównaniu do roku 2011 o 595,70 tys. zł. 

Wynik za I półrocze 2012 roku znacznie obciążony jest kosztami finansowymi, głównie 

odsetkami od zobowiązań wobec ZUS. Zgodnie z warunkami układu Spółka reguluje 

zobowiązania wobec ZUS łącznie z odsetkami. 

 

Patrząc na I półrocze 2011 i 2012 roku zmniejszeniu uległ poziom zobowiązań o 517,60 tys. zł.   

W czerwcu 2012 roku, zgodnie z zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz 

przyjętym przez wierzycieli układem, Spółka uregulowała zobowiązania wobec wierzycieli, 

których wierzytelność nie przekraczała 5.000 zł. Zgodnie z warunkami układu wierzytelności te 

miały zostać uregulowana w terminie do 30 czerwca 2012 roku. Łączna kwota spłaconych 

wierzytelności to: 213.024,68 zł i 2.976,53 euro. 

 

W związku z uregulowaniem pierwszych zobowiązań układowych umorzono odsetki w kwocie 

20,8 tys. zł, dzięki czemu został utworzony kapitał zapasowy w wysokości 20,8 tys. zł. 

 

Ponadto w II kwartale 2012 roku odbyły się kolejne rozprawy w sprawie dotyczącej transakcji 

terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko 

DZ Bank Polska. Na rozprawach przesłuchano Pana Zbigniewa Szkopka - Prezesa Zarządu  

Alumast SA oraz Panią Magdalenę Rokosz - Członka Zarządu DZ Bank Polska SA. Rozpoczęto 

również przesłuchanie Pani Beaty Hut – Wiceprezes Zarządu Alumast SA. Na 3 października 

2012 roku wyznaczono kolejny termin rozprawy, na którym będzie kontynuowane 

przesłuchanie członka Zarządu Alumast SA. Dowód z przesłuchania członków zarządu obu 

spółek jest ostatnim dowodem w niniejszym postępowaniu. 

 

17 maja 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach został złożony pozew o zapłatę kwoty 

15.710.756,08 zł przeciwko DZ Bank Polska SA.  

Na kwotę dochodzonego roszczenia składają się:  

1) 11.244,00 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast w związku z 

działaniami mającymi na celu ochronę majątku spółki przed bezpodstawnymi 

egzekucjami sądowymi z wniosków DZ Bank Polska SA tj.: wszczęciem i prowadzeniem 

postępowań zażaleniowych na postanowienia o nadaniu klauzul wykonalności 

bankowym tytułom egzekucyjnym, wszczęcie i prowadzenie postępowań ze skarg na 

czynności komornika, w tym koszty niezbędnych opłat (sądowych, bankowych, 

skarbowych) oraz koszty pomocy prawnej;  

2) 211.612,08 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast, dotyczących 

działań związanych z ogłoszeniem upadłości Alumast tj.: opracowaniem i złożeniem 



wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, prowadzeniem postępowania upadłościowego, 

w tym m.in. koszty niezbędnych opłat (sądowych, bankowych, skarbowych), koszty 

doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, koszty wynagrodzenia nadzorcy 

sądowego oraz biegłych powołanych w toku postępowania, koszty korespondencji, 

ogłoszeń, zmian oznaczenia spółki oraz obsługi administracyjnej spółki w związku z 

upadłością;  

3) 15.487.900,00 zł - tytułem odszkodowania za utracone korzyści za okres 01.06.2009 - 

31.12.2011, które Alumast by osiągnął, lecz nie osiągnął w następstwie działań DZ 

Bank, które doprowadziły do upadłości Alumast.  

 

Roszczenie z tytułu utraconych korzyści stało się przedmiotem szczegółowych analiz i wyliczeń 

w ramach prywatnych ekspertyz zleconych przez Alumast. Podstawą opracowana tych 

ekspertyz była szczegółowa dokumentacja finansowa Alumast z ostatnich kilku lat, analiza i 

badanie przedsiębiorstwa Alumast oraz badanie i analiza rynku. Ekspertyzy te stały się 

podstawą ostatecznego sformułowania roszczeń w tym zakresie. Jednocześnie ekspertyzy te 

dostarczyły podstaw do formułowania roszczeń z tego tytułu w przyszłości. Zgodnie z 

wyliczeniami ekspertyz roszczenie z tytułu utraconych korzyści obejmować będzie dalszą 

kwotę 17.578.800,00 zł, co dotyczyć będzie utraconych korzyści za okres: 01.01.2012 r. - 

31.12.2015 r., a ostatecznie uzależnione będzie od rzeczywistych wyników Alumast za ten 

okres. W pozwie Alumast oświadczył, że zamierza dochodzić od DZ Bank ww. kwoty po 

upływie okresów, których spodziewane korzyści będą dotyczyć.  

Podstawą dochodzenia takich roszczeń są zachowania DZ Bank, które miały miejsce w latach 

2008 - 2009 tj. wadliwie doradztwo przy zabezpieczeniu Alumast w zakresie ryzyk walutowych 

i towarowych, bezprawne dochodzenie przez DZ Bank od Alumast rozliczeń z tytułu transakcji 

opcji walutowych i towarowych na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych, bezprawne 

odmowy udostępniania dokumentacji transakcyjnej. Dwukrotnie okazało się, że bankowe 

tytuły egzekucyjne wystawiane przez DZ Bank były wadliwe. Tym samym dwukrotnie były 

wszczynane wadliwie postępowania egzekucyjne przeciwko Alumast z wniosku DZ Bank. Skala 

zachowań DZ Bank tj. długotrwałe próby uniemożliwiania sądowego rozstrzygnięcia sporu w 

zakresie rozliczeń opcyjnych, bardzo rozległa skala i zakres prowadzonych egzekucji przeciwko 

Alumast z wniosku DZ Bank doprowadziły do wystąpienia opisywanych szkód. 

 

 

III. 
Aktywność podejmowana w II kwartale 2012 roku w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności 

 
 

II kwartał 2012 roku to kontynuacja intensywnych działań w zakresie zwiększania sprzedaży 

masztów flagowych jak i słupów oświetleniowych oraz restrykcyjnej polityki w zakresie 

redukcji kosztów.  

 

W celu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zwiększenia wydajności Spółka poczyniła 

drobne inwestycje zakupując nowoczesne piły do przycinania szwów rur z kompozytów oraz 

wycinania klapek słupów oświetleniowych. Trwają również prace nad modernizacją 



technologii oraz doborem nowych, jeszcze lepszych, materiałów do produkcji słupów 

kompozytowych.  

 

Ponadto Spółka wprowadziła do oferty produkty polimerobetonowe - podstawy do masztów. 

Jest to autorskie rozwiązanie Alumast SA. Dzięki czemu rozszerzono ofertę podstaw do 

masztów przenośnych i ram banerowych. Coraz częściej Klienci zamawiają maszty czy ramy 

banerowe na różnego rodzaju eventy właśnie z tymi podstawami.  

 

29 czerwca 2012 roku Spółka przeszła pomyślnie kolejny audyt kontrolny w zakresie systemu 

zarządzania jakością (ISO 9001) 

 

 

IV. Informacje dot. grupy kapitałowej  

 

Schemat grupy kapitałowej na 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco: 
 

A
LU

M
A

ST
 S

A

100% udziałów
ALUMAST RU

100% udziałów

20% udziałów
ENERGOMODERN SP. Z O.O.

ALUMAST GMBH

 

Alumast SA nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą prawną 

odstąpienia od konsolidacji jest art. 58 ustawy o rachunkowości. 
 

 

V. Struktura akcjonariatu  

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym uwzględnieniem 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
 



12,7%

11,2%

9,6%

9,5%

5,2%

51,7%

ZBIGNIEW SZKOPEK

TWINLIGHT FINANCE LTD

GoAdvisers SA

HOTEL POLONIA Sp.z o.o.

Hefal Serwis SA

Pozostali akcjonariusze

Akcjonariusze 
Ilość akcji % udział Źródło danych 

Zbigniew Szkopek 465.021 12,7% 
zawiadomienie 

Akcjonariusza otrzymane  
w dn. 22.03.2012 

TWINLIGHT FINANCE LTD 409.200 11,2% 
zawiadomienie 

Akcjonariusza otrzymane  
w dn. 29.12.2011 

Letus Capital S.A.  
(dawna nazwa: GoAdvisers SA) 

350.000 9,6% 
zawiadomienie 

Akcjonariusza otrzymane  
w dn. 26.08.2011 

HOTEL POLONIA Sp. z o.o. 346.320 9,5% 
zawiadomienie 

Akcjonariusza otrzymane  
w dn. 22.03.2012 

Hefal Serwis SA 191.659 5,2% 
zawiadomienie 

Akcjonariusza otrzymane  
w dn. 19.03.2012 

Pozostali akcjonariusze 1.889.894 51,7% 

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ AKCJI 3.652.094  
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku został przygotowany zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w  par.5 punkt 4.1.załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
Wodzisław Śląski, dnia 14 sierpnia 2012 

 
 
 
 


