
  

 

  Informacja dla mediów 

 

I kwartał 2013 r. w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.: 

wyraźny wzrost wskaźników  

 

 

Katowice, Kraków, 10 maja 2013 r. 

Najwyższe od sześciu lat przychody w analogicznych okresach, dobra rentowność 

oraz wzrost poziomu ruchu na A4 Katowice-Kraków w porównaniu do tego 

samego okresu ubiegłego roku – Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. 

(STXA) podsumowała I kwartał 2013 r. 

 

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.  

w I kwartale 2013 r. wyniósł 6 711 tys. zł. Stanowi to ponad połowę wartości 

osiągniętej przez Grupę w całym 2012 r. (12 879 tys. zł).  W raporcie kwartalnym 

Grupa wykazała również najwyższą od 2008 r. wartość przychodów uzyskanych  

w pierwszych trzech miesiącach roku. Przychody w wysokości 43 626 tys. zł są  

o prawie 10 proc. wyższe niż uzyskane w tym samym okresie rok wcześniej. 

 

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej STXA w największym stopniu wpływa 

działalność autostradowa polegająca na zarządzaniu i eksploatacji odcinka A4 

pomiędzy Katowicami a Krakowem, realizowana przez należącą do Grupy spółkę 

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Z poboru opłat za przejazd koncesyjnym 

odcinkiem autostrady A4 przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. 

wyniosły 42 677 tys. zł. Ich wartość jest o blisko 15 proc. wyższa niż przed 

rokiem.  

 

W pierwszym kwartale br. A4 Katowice-Kraków przejechało o 5,5 proc. pojazdów 

więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Wzrost ten dotyczy zarówno 

samochodów osobowych (6,4 proc.), jak i ciężarowych (1,2 proc.). 

  



  

 

 

Mariusz Serwa: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport 

Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.: 

Na dobry wynik Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. miało wpływ kilka 

czynników. Po pierwsze widoczny efekt przynosi optymalizacja kosztów, w tym 

działania konsolidacyjne podjęte w ubiegłym roku. Po drugie wyraźny wzrost 

natężenia ruchu na A4 Katowice-Kraków w porównaniu z tym samym okresem roku 

ubiegłego. Szczególnie godny uwagi jest przyrost liczby samochodów osobowych, 

gdyż opłaty za przejazd A4 pojazdów tej kategorii stanowią ok 70% przychodów 

Grupy. Z tej perspektywy wyniki za pierwszy kwartał napawają tym większym 

optymizmem, również na kolejne okresy. 

### 

Stalexport Autostrady S.A. jest liderem Grupy Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na 

budowie i eksploatacji autostrad. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Głównym obszarem działalności spółki i całej Grupy jest eksploatacja odcinka 

autostrady A4 Katowice-Kraków, przystosowywanie innych istniejących odcinków autostrad do 

standardów autostrady płatnej oraz pozyskiwanie i realizacja kontraktów na budowę  

i eksploatację kolejnych projektów autostradowych. Filarami Grupy Kapitałowej Stalexport 

Autostrady S.A. są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., posiadająca koncesję na 

eksploatację autostrady A4 Katowice-Kraków, VIA4 (poprzednio Stalexport Transroute 

Autostrada S.A.), operator techniczny tego odcinka. Poprzez swojego inwestora strategicznego 

Stalexport Autostrady S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Atlantia, która 

zarządza siecią ponad 5138 km autostrad na całym świecie. 
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