Warszawa, 14 listopada 2006 r.

Komunikat prasowy
Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2006 r. *
•

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Stalexport osiągnęły poziom 545,2 mln zł.,
a rentowność brutto sprzedaży 22,2%.

•

Na koniec 3 kwartału zysk operacyjny Grupy wyniósł 52 mln zł. Spółka osiągnęła
skonsolidowaną marżę operacyjną na poziomie 9,5%.

•

Zysk netto Grupy wyniósł 45,8 mln zł.

Wybrane wyniki finansowe przedstawia poniższa tabela:
(w mln zł)

3 kwartały 2006

Przychody ze sprzedaży
Stalexport

545,2
388,9

Zmiana
2006/2005
14,1%
13,7%

Autostrada Małopolska
Rentowność sprzedaży (brutto)
Zysk na działalności operacyjnej
Rentowność operacyjna
Zysk brutto
Zysk netto
Rentowność netto

90,3
22,2
52,0
9,5%
50,0
45,8
8,4%

40,4%
4,5 pp
-8,8%
-0,5 pp
-78,6%
141,1%
4,4 pp
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Omówienie wyników finansowych

Przychody Grupy Kapitałowej za 3 kwartały tego roku wzrosły o ponad 14% w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosły 545,2 mln zł.
Na skutek pozyskania nowego inwestora oraz dzięki wpływom ze sprzedaży nieruchomości
w Warszawie zahamowany został drenaż kapitału obrotowego z działalności handlowej na spłatę rat
układowych i pozaukładowych. Przy sprzyjającej sytuacji rynkowej pozwoli to na odwrócenie
spadkowej tendencji w zakresie przychodów ze sprzedaży.
Zysk brutto Grupy na koniec okresu wyniósł 50 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 45,8 mln zł.
Rezultaty te były w głównej mierze efektem działalności w segmencie autostradowym.

Stalexport S.A jako podmiot dominujący odnotował na koniec 3 kwartału wzrost przychodów ze
sprzedaży do poziomu 388,9 mln zł, przy jednoczesnym wzroście rentowności sprzedaży, która
wyniosła 8,6%. Na poziomie wyniku netto spółka wygenerowała stratę w wysokości 4,86 mln zł,
głównie z uwagi na konieczność utworzenia odpisów aktualizacyjnych na należności.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Mieczysław Skołożyński
Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport S.A.
tel. 0-32 207-22-12
e-mail: mskolozynski@stalexport.com.pl

*Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 3 kwartały 2006 wg MSSF.
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