
Raport półroczny  SA-P  2003
(Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.                                                                             

- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za półrocze roku bieżącego obejmujące okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
oraz za półrocze roku poprzedniego obejmujące okres od 01.01.2002 do 30.06.2002

Data przekazania .....

Stalexport Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)

Stalexport S.A. ..............................
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40 - 085 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)

Mickiewicza 29
(ulica) (numer)

.............................. ..............................
(telefon, faks) (e-mail)

634-013-42-11 ..............................
(NIP, REGON) (www)

BDO Polska
(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny  SA-P  2003  zawiera :
        Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
        Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego
        Półroczne sprawozdanie finansowe
                Wprowadzenie                 Zestawienie zmian w kapitale własnym
                Bilans                 Rachunek przepływów pieniężnych
                Rachunek zysków i strat                 Dodatkowe informacje i objaśnienia
        Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

w tys. zł w tys. EURO
półrocze 2003 półrocze 2002 półrocze 2003 półrocze 2002

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 419 793 355 081 97 465 82 441
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 441 - 69 136 7 764 - 16 052
III. Zysk (strata) brutto 12 509 - 85 027 2 904 - 19 741
IV. Zysk (strata) netto 13 189 - 84 941 3 062 - 19 721
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 116 - 61 122 6 992 - 14 191
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 4 828 71 622 - 1 121 16 629
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 26 897 - 28 635 - 6 245 - 6 648
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 1 609 - 18 135 - 374 - 4 210
IX. Aktywa razem 603 029 754 266 135 299 169 232
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 693 237 927 139 155 539 208 019
XI. Zobowiązania długoterminowe 250 213 56 139
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 223 961 665 695 50 249 149 359
XIII. Kapitał własny - 90 208 - 172 873 - 20 240 - 38 787
XIV. Kapitał zakładowy 215 524 128 338 48 356 28 795
XV. Liczba akcji (w szt.) 107 762 023 12 833 826 107 762 023 12 833 826
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 - 6,62 0,03 - 1,54
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - 5,62 - 1,30
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,84 - 13,47 - 0,19 - 3,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - 11,44 - 2,57
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / 
EUR)

Raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE



 
 

 
Raport niezależnego biegłego rewidenta  
z przeglądu sprawozdania finansowego  

obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 roku 
 
 
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Stalexport S.A.  
 
 
Dokonaliśmy przeglądu załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego 
Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach, na które składa się: 
 
− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
 
− bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2003 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 603.029.776,29 zł, 
 
− rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 czerwca 2003 

roku wykazujący zysk netto 13.188.514,60 zł, 
 
− zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 

kwotę 277.144.241,77 zł,  
 
− sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 czerwca 2003 roku 
na sumę 1.608.566,72 zł, 

 
− dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada kierownik Stalexport S.A. 
 
Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 
Przegląd ten przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości oraz norm 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu 
w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych nieprawidłowości. 
 
Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w 
księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz personelu 
odpowiedzialnego za finanse i księgowość jednostki. 
 
Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od 
badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego 
sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym 
sprawozdaniu. 
 



 
 

 
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe na dzień 
30 czerwca 2003 roku i o korekty statystyczne będące efektem zdarzeń po dacie bilansu, które 
uwzględniono w półrocznym sprawozdaniu finansowym, a które zostaną ujęte w księgach 
rachunkowych w następnych okresach sprawozdawczych. Korekty zostały zaprezentowane w 
dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego.  
 
Uwzględniając powyższą informację, dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby 
dokonania istotnych zmian w załączonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono 
prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową spółki na dzień 30 czerwca 2003 
roku oraz jej wynik finansowy, rentowność, zmiany w kapitale własnym i przepływy pieniężne 
za okres od 1 stycznia 2003 roku do 30 czerwca 2003 roku zgodnie z zasadami 
rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 
Nr 76, poz. 694 z 2002 roku) i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót 
prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 z 
późniejszymi zmianami). 
 
 
 
Katowice, dnia 23 września 2003 roku 

 
 
 

BDO Polska Spółka z o.o. 
 ul. Postępu 12 

02-676 Warszawa 
Nr ewidencyjny 523 
Oddział Katowice 
ul. Drzymały 15 
40-059 Katowice 

 
 
 
 
Halina Żur-Zuber      dr Andrè Helin 
Biegły Rewident      State Authorized 
nr ident. 8450/497      Public Accountant 
        Biegły Rewident 90004/502 
        Prezes BDO Polska Sp. z o.o. 
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 WPROWADZENIE 
 
1. Emitent: Stalexport Spółka Akcyjna z siedzibą: 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29, KRS 16854, podstawowy  
    przedmiot działalności : hurtowa sprzedaż metali i rud metali PKD 5152. 
 
2. Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres sprawozdawczy od 1.01.2003 do 30. 06. 2003 roku, 
   w porównaniu z analogicznymi danymi I półrocza roku 2002.  
    Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2003 roku zapewniało porównywalność z danymi finansowymi okresu   
    sprawozdawczego. 
 
3. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2003r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
    gospodarczej. 
   Przyjęty przez Zarząd program restrukturyzacji na lata 2002 – 2007 zarówno dla Stalexport S.A. jak i Grupy Kapitałowej,  
   zawarcie układu z wierzycielami w dniu 5.07.2002 oraz zrealizowanie w dniu 17.04.2003r. jednego z kluczowych  
   warunków układu, tj. konwersji zadłużenia na akcje serii E stały się podstawą do podjęcia decyzji przez Zarząd  
   co do  kontynuowania działalności w następnym roku pomimo wystąpienia ujemnych kapitałów własnych. 
 
4. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2003 roku są zgodne  
    z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, 
    zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków  trwałych, podlegających 
    aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 
    Stalexport przyjął następujące zasady ewidencji zobowiązań przewidzianych do umorzenia w wyniku postępowania   
    układowego. 
 
    Umorzoną część zobowiązań objętych postępowaniem układowym odniósł na rozliczenia międzyokresowe przychodów  
    w  momencie otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu układu. 
 
    Zgodnie z art.36 ust. 2 d  ustawy o rachunkowości, który określa, że kapitały własne zwiększają zobowiązania    
    bezwarunkowo umorzone w wyniku postępowania naprawczego lub układowego,  Stalexport S.A. przyjął za moment  
    rozliczenia umorzenia zobowiązań dokonanie spłaty kolejnych rat wynikających z harmonogramu realizacji  
    postępowania  układowego. 
 
    Wycena poszczególnych aktywów i pasywów przedstawia się następująco: 
 
Aktywa Trwałe 
 
 - wartości niematerialne i prawne - nota nr 1 
      Wykazane w cenie nabycia pomniejszone o ich skumulowaną amortyzację. 
      Wartości niematerialne i prawne są umarzane przez okres 5 lat od następnego miesiąca po miesiącu nabycia. 
 
- rzeczowe aktywa  trwałe - nota nr 2 
      Stanowią środki trwałe i środki trwałe w budowie . 
 
      Do środków trwałych są zaliczone składniki majątkowe według cen ich nabycia netto (bez podatku VAT) 
      o wartości powyżej 3.500 zł, których okres użytkowania przekracza 1 rok, stanowiące własność spółki, 
      które są kompletne, zdolne do użytku w momencie ich przyjęcia do użytkowania oraz prawo wieczystego użytkowania 
      gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, grunty w wieczystym użytkowaniu. 
      Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację. 
      Odpisy umorzeniowe / amortyzacyjne / dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15.02.1992 r. 
      o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. nr 54 z roku 2000 poz. 654 / .   
      Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu jest wyceniona wg wartości rynkowej gruntów.     
      Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przyjęto amortyzację wg stawki 2,5%, a dla prawa wieczystego 
      użytkowania gruntu przyjęto amortyzację wg stawki 5%.    
  
         Środki trwałe w budowie to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną  
      jeszcze budową, zakupem lub montażem i wycenione są według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisu aktualizującego    
      na inwestycje wstrzymane .   
      W I półroczu br. Spółka rozwiązała odpis aktualizujący na środki trwałe obejmujące budynki i budowle w Krakowie  
      oraz  pensjonat w Wiśle. 
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      Na odpis aktualizujący w wys. 6 231 tys. zł. z tytułu środków trwałych w budowie nadal składają się: Centrum 
      Biznesu ( 5 888 tys. zł. ), Metbud Chorzów ( 170 tys. zł. ) oraz przedsięwzięcie związane z uruchomieniem linii 
      do cięcia blach ( 173 tys. zł. ). 
 
 
- należności długoterminowe - nota nr 3,8. 

      Należności długoterminowe są wycenione w cenach ich nabycia z uwzględnieniem zasad ostrożnej wyceny, a więc 
      pomniejszone o odpisy aktualizujące. Utworzono na nie odpisy aktualizujące w wys. 12 572 tys. zł, na które składają się:     
      poręczenie udzielone na rzecz Towarzystwa Leasingowo-Kredytowego w wys. 1 290 tys. zł., należności z tyt. odsetek  
     od  TLK w wys. 707 tys. zł., należności z tyt. odsetek od pożyczki udzielonej spółce Ferrostal w wys. 7 346 tys. zł. oraz 
     należności od Centrozap Odlewnia w wys. 3 229 tys. zł. 
 
 - długoterminowe aktywa finansowe - nota nr  4. 

Składniki długoterminowych aktywów finansowych są wycenione w cenach ich nabycia z uwzględnieniem korekty  
na trwałą utratę ich wartości , która na dzień 30.06. 2003r.  wynosiła 167 915 tys. zł  i dotyczyła: 
• odpisu aktualizującego wartość finansowego majątku trwałego 

             jednostek podporządkowanych w wys. 142 481 tys. zł 
             jednostek pozostałych                w wys.  25 434 tys. zł  
             

Wielkość dokonanych odpisów aktualizujących wartości  długoterminowych aktywów finansowych na przestrzeni  
I-szego półrocza 2003r. wynosiła 29 672tys. zł  i dotyczyła :  
- udziałów spółki z o.o. Ferrostal w wys. 17 465 tys. zł. 
- udziałów spółki z o.o. Stalexport Wielkopolska w wys. 1 000 tys. zł. 
- akcji spółki Walcownia Metali Dziedzice S.A. w wys. 4 486 tys. zł. 
- akcji spółki Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. w wys. 6 719 tys. zł. 
- akcji spółki Stalexport – Zaptor S.A. w wys. 2 tys. zł. 
 
Wielkość rozwiązanych odpisów aktualizujących w I – szym półroczu br. wyniosła 7 304 tys. zł., z czego dodatni wpływ 
na wynik miała rozwiązana rezerwa na udziały Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Katowice w wys. 609 tys. zł., 
natomiast rozwiązanie rezerwy na kwotę 6 695 tys. zł. pokryło stratę na sprzedaży udziałów spółki Stok w Wiśle. 
 
Główne pozycje odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych według stanu na koniec  
I-go półrocza 2003 roku dotyczyły: Ferrostal  w wys. 105 239 tys. zł , Walcowni Rur Jedność w wys. 16 020 tys. zł , 
Złomhutu Bodzechów w wys. 15 207 tys. zł oraz Towarzystwa Leasingowo- Kredytowego w wys. 1 140 tys. zł., 
Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. 10 919 tys. zł.,  Pioneer Found 2 699 tys. zł., Stalexport Serwis Centrum S.A.  
1 600 tys. zł. i Beskidzkiego Domu Maklerskiego 1 468 tys. zł., Walcownia Metali Dziedzice 4 486 tys. zł.,  
Stalexport Autostrada Dolnośląska 6 719 tys. zł. 
 

 - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
             zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nota nr 5            
           Z uwagi na dalej utrzymującą się wysoką stratę podatkową oraz brak rokowań na powstanie zysku podatkowego 
           w bieżącym roku spółka nie dokonuje odpisu aktywa z tytułu podatku odroczonego. 
       
 

Majątek Obrotowy  
 

- zapasy - nota nr 6 
      Na zapasy składają się:  
      -  towary w drodze  wycenione w cenach zakupu, 

-  towary na składzie wycenione w cenach zakupu 
-  rozchód materiałów wyceniony według zasady „pierwsze weszło pierwsze wyszło”  
-  zaliczki na poczet dostaw wykazane według wartości dokonanych przedpłat 

      Na koniec omawianego okresu stan odpisów aktualizujących na zapasy wynosił 1 000 tys. zł. 
 
   
 - należności krótkoterminowe - nota nr 7 
      Należności krótkoterminowe wykazane są w wartości wymagającej zapłaty z uwzględnieniem ostrożnej wyceny, 
      tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące jakie  wynikały z przeprowadzonej analizy realizacji tychże wierzytelności  
      i podjętych decyzji przez Zarząd Spółki. 
      Dokonane odpisy aktualizujące na dzień 30.06.2003 r. wynosiły 288 068 tys. zł.   
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      Należności w wartościach obcych wyrażone są według wartości nominalnej, przeliczonej na złote według 
      obowiązującego kursu średniego NBP na 30.06. 2003 r. 
      Ujemne różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy zaliczono do kosztów operacji finansowych,  
      natomiast dodatnie różnice kursowe zaliczono do przychodów finansowych. 
 
 
 - krótkoterminowe aktywa finansowe - nota nr 9 
       Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmują: 
       - papiery wartościowe, które  wykazane są według cen nabycia wg zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło 
         i  podlegają aktualizacji na dzień bilansowy według kursu giełdowego podanego wg Giełdy  Warszawskiej 
         na dzień 30.06.2003 r.                          
      - pożyczki krótkoterminowe,  których stan na dzień 30. 06.2003 r wynosił 133 405 tys. zł , a na które odpisy 
        aktualizujące wynosiły 133 345 tys. zł  
 
 - środki pieniężne - nota nr 9. 
      Wykazane według wartości nominalnej, a środki wyrażone w walutach obcych przeliczone według obowiązującego 
      kursu średniego NBP na 30.06. 2003r. 
      Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody finansowe a ujemne różnice kursowe koszty finansowe. 
 
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nota nr 10 
      Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  składają się głównie koszty prenumeraty , opłaty za energię, koszty  
      organizacji  poniesione przy rozszerzeniu spółki oraz pozostałe,  w skład których wchodzą ubezpieczenia , gwarancje,    
      opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. 

   
- kapitał zakładowy- akcyjny - nota nr 12 
   Kapitał akcyjny na przestrzeni I-go półrocza 2003r. uległ podwyższeniu o 189 856 tys. zł. zgodnie z wypisem KRS 
   z dnia 17.08.2003r. 
 
- kapitał zapasowy - nota nr 14 
   W roku bieżącym na kapitał zapasowy zostały odniesione kwoty z kapitału z przeszacowania środków trwałych 
   w kwocie 2 631 tys. zł. w związku ze sprzedażą i likwidacją środków trwałych. 
 
- kapitał rezerwowy – nota nr 16 
   Kapitał rezerwowy został utworzony w związku z rozliczeniem międzyokresowych przychodów dotyczących postępowania 
   układowego i na dzień 30.06.2003r. wyniósł 74 099 tys. zł.  
 
- zobowiązania krótkoterminowe - nota nr 20 
      Są wykazywane w kwocie wymaganej do zapłaty, a w walucie obcej są przeliczane według obowiązującego kursu 
      średniego kursu NBP na dzień 30.06.2003 r. 
      Ujemne różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy zaliczono do kosztów operacji finansowych, 
      natomiast dodatnie różnice  zaliczono do przychodów finansowych. 
 
- zobowiązania długoterminowe – nota nr 19 

Zobowiązania te są wykazywane w kwocie wymaganej do zapłaty. Obejmują wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek,    
obligacji oraz inne zobowiązania, które zostały zaewidencjonowane w związku z zawartym układem przez Stalexport S.A. 
z wierzycielami po uwzględnieniu 40 % umorzenia wynikającego z zawartego postępowania układowego jako 
zobowiązania układowe oraz obejmują zobowiązania Stalexport S.A. z tytułu kredytów długoterminowych 

     w kwocie 77 764 tys. zł. 
 
Zobowiązania pozabilansowe - szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 3-6, na które składają się: 

- poręczenia dewizowe, 
- poręczenia złotowe, 
- gwarancje handlowe dewizowe, 
- akredytywy, 

           -  zobowiązania z tytułu weksli. 
 
Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły; nie różnią się one od zasad stosowanych 
w poprzednim roku obrotowym. 
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5. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe nie wniósł zastrzeżeń do sprawozdań finansowych za poprzednie lata  
    i w związku z tym nie wystąpiły z tego tytułu korekty w przedstawionym sprawozdaniu  finansowym lub porównywalnych 
    danych finansowych. 
 
6. W skład Stalexport SA nie wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 
 
7. Istotne różnice pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym według polskich zasad rachunkowości  
   a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone według MSR,  nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.    
 
  
8. Średnie kursy EURO użyte do przeliczenia: 
 
31.01.2003   4,1286     
28.02.2003   4,1849    
31.03.2003   4,4052     
30.04.2003   4,2755     
30.05.2003   4,3915  
30.06.2003   4,4570 
                    25,8427 :6 = 4,3071 
 
 
8.1. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych, przeliczone na  
       EURO: 
 
 

Bilans 
 

(w tysiącach 
złotych)   

     
Pozycje 2003 2002 
  PLN EUR PLN EUR 
Aktywa trwałe 354 585 79 557 383 859 86 125
Aktywa obrotowe 248 444 55 742 370 407 83 107

Rozliczenia międzyokresowe 2 471 554 1 293 290
Aktywa razem 603 029 135 299 754 266 169 232
Kapitał własny  -90 208 -20 240 -172 873 -38 787
Rezerwy 87 892 19 720 175 865 39 459
Zobowiązania 474 174 106 388 665 695 149 359
Rozliczenia międzyokresowe  131 171 29 431 85 579 19 201

Pasywa razem 603 029 135 299 754 266 169 232
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Rachunek zysków i strat     
     
Pozycje 2003 2002 

  PLN EUR PLN EUR 
Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

419 793 97 465 355 081 82 441

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 63 966 14 851 60 946 14 150

Zysk (strata) na sprzedaży 7 745 1 798 2 039 473
Zysk (strata) na działalności  
operacyjnej 

33 441 7 764 -69 136 -16 052

Zysk (strata) na działalności  
gospodarczej 

12 509 2 904 -85 027 -19 741

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  
Zysk (strata) brutto 12 509 2 904 -85 027 -19 741

Zysk (strata) netto 13 189 3 062 -84 941 -19 721

 
 
 
 
 
 
     
Rachunek przepływu środków pieniężnych    
     
Pozycje 2003 2002 
  PLN EUR PLN EUR 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

30 116 6 992 -61 122 -14 191

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-4 828 -1 121 71 622 16 629

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-26 897 -6 245 -28 635 -6 648

Przepływy pieniężne netto razem -1 609 -374 -18 135 -4 210

     
   
   
    

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu 4,4570 obowiązującego na dzień bilansowy 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.  
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat dotyczące  okresu 01.01.2003-30.06.2003 przeliczono na EURO wg kursu 
4,3071stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego 
zakończonego miesiąca. 
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BILANS  
Nota półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

AKTYWA
I. Aktywa trwałe 354 585 383 771 383 859
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 326 2 799 3 280
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 166 463 176 815 188 155
3. Należności długoterminowe 3,8 2 919 287 5 205
3.1. Od jednostek powiązanych 75 1 293
3.2. Od pozostałych jednostek 2 844 287 3 912
4. Inwestycje długoterminowe 4 182 877 203 870 187 219
4.1. Nieruchomości 20 533
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 150 783 188 046 171 395
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 144 593 177 369 156 545
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą 
praw własności
b) w pozostałych jednostkach 6 190 10 677 14 850
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 11 561 15 824 15 824
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 248 444 253 419 370 407
1. Zapasy 6 13 712 12 032 6 831
2. Należności krótkoterminowe 7,8 219 826 226 153 319 463
2.1. Od jednostek powiązanych 95 970 106 936 153 314
2.2. Od pozostałych jednostek 123 856 119 217 166 149
3. Inwestycje krótkoterminowe 12 435 13 576 42 820
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 12 435 13 576 42 820
a) w jednostkach powiązanych 60 2 33 938
b) w pozostałych jednostkach 481 71 80
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 894 13 503 8 802
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 2 471 1 658 1 293
A k t y w a   r a z e m 603 029 637 190 754 266
PASYWA
I. Kapitał własny - 90 208 - 367 352 - 172 873
1. Kapitał zakładowy 12 215 524 25 668 128 338
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 2 632 77 734
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 8 490 11 122 11 213
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 74 099
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 404 142 - 123 712 - 305 217
8. Zysk (strata) netto 13 189 - 280 430 - 84 941
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 693 237 1 004 542 927 139
1. Rezerwy na zobowiązania 18 87 892 86 343 175 865
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 029 5 708 4 894
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 016 2 990 6 534
a) długoterminowa 3 016 2 990 6 534
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 79 847 77 645 164 437
a) długoterminowe 79 847 77 645 164 437
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 19 250 213 363 289
2.1. Wobec jednostek powiązanych 8 974 21 756
2.2. Wobec pozostałych jednostek 241 239 341 533
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 223 961 303 311 665 695
3.1. Wobec jednostek powiązanych 58 761 56 567 77 791
3.2. Wobec pozostałych jednostek 164 478 245 891 586 809
3.3. Fundusze specjalne 722 853 1 095
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 131 171 251 599 85 579
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 131 171 251 599 85 579
a) długoterminowe 130 223 249 520 21 033
b) krótkoterminowe 948 2 079 64 546
P a s y w a    r a z e m 603 029 637 190 754 266

Wartość księgowa - 90 208 - 367 352 - 172 873
Liczba akcji 107 762 023 12 833 826 12 833 826
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 - 0,84 - 28,62 - 13,47
Rozwodniona liczba akcji 15 114 774 15 114 774
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 - 24,30 - 11,44

STALEXPORT S.A.
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POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 352 953 322 913 510 130
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2 038 59 011 195 943
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 316 58 289 187 834
- wekslowe 722 722 1 172
- odsetki od poręczonego kapitału 6 937
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 350 915 263 902 314 187
- udzielonych gwarancji i poręczeń 342 096 247 999 301 999
- otwarcie akredytywy 8 819 15 903 5 815
- odsetki od poręczonego kapitału 4 873
- wekslowe 1 500
3. Inne (z tytułu) 15 150 15 150 15 150
- gwarancje celne 15 150 15 150 15 150
Pozycje pozabilansowe, razem 368 103 338 063 525 280

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w 
sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych 
zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

7
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze 2003 półrocze 2002

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 419 793 355 081
- w tym od jednostek powiązanych 81 594 97 329
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 41 829 43 525
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 377 964 311 556
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 355 827 294 135
- w tym od jednostek powiązanych 75 431 52 829
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 355 827 294 135
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 63 966 60 946
IV. Koszty sprzedaży 26 45 985 42 359
V. Koszty ogólnego zarządu 26 10 236 16 548
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 745 2 039
VII. Pozostałe przychody operacyjne 63 034 11 938
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 92
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 63 034 11 846
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 37 338 83 113
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 878
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25 280 2 483
3. Inne koszty operacyjne 28 5 180 80 630
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 33 441 - 69 136
X. Przychody finansowe 29 32 285 21 624
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 935
- od jednostek powiązanych 935
2. Odsetki, w tym: 6 738 10 904
- od jednostek powiązanych 5 008 8 365
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 3 941
4. Aktualizacja wartości inwestycji 7 304
5. Inne 17 308 6 779
XI. Koszty finansowe 30 53 217 37 515
1. Odsetki, w tym: 11 785 24 538
- dla jednostek powiązanych 1 488 1 103
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 6 497
3. Aktualizacja wartości inwestycji 29 715 2 205
4. Inne 5 220 10 772
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 12 509 - 85 027
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 12 509 - 85 027
XV. Podatek dochodowy 34 - 680 - 86
a) część bieżąca
b) część odroczona - 680 - 86
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 36

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 13 189 - 84 941

Zysk (strata) netto (zanualizowany) - 182 300 - 263 600
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 107 762 023 12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 - 1,69 - 20,54
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 114 774
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 - 17,44

STALEXPORT S.A.
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) - 367 352 - 96 625 - 96 625

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9 861 8 851
b) korekty błędów podstawowych - 158 - 158
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych - 367 352 - 86 922 - 87 932

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 25 668 128 338 128 338
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - 102 670
a) zwiększenia (z tytułu) 189 856
- emisji akcji (wydania udziałów) 189 856
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 102 670
- umorzenia akcji (udziałów)
- zmiana ceny nominalnej 102 670
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 215 524 25 668 128 338
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 77 695 77 695
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 632 - 77 695 39
a) zwiększenia (z tytułu) 2 632 130 39
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych 2 632 130 39
b) zmniejszenia (z tytułu) 77 825
- pokrycia straty 77 825
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 632 77 734
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 11 122 11 252 11 252
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 2 632 - 130 - 39
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 632 130 39
- zbycia środków trwałych 2 632 130 39
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8 490 11 122 11 213
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 74 099
a) zwiększenia (z tytułu) 74 099 102 670
- z obniżenia kapitału zakładowego 102 670
- rozliczenie konwersji z przych. przyszłych okresów 74 099
b) zmniejszenia (z tytułu) 102 670
- pokrycia straty 102 670
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 74 099

STALEXPORT S.A.
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7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 404 142 - 313 910 - 313 910
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 404 142 313 910 313 910
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9 861 8 851
b) korekty błędów podstawowych - 158 - 158
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 404 142 304 207 305 217

a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 180 495
- pokrycie straty z kapitału zapasowego i rezerwowego 180 495
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 404 142 123 712 305 217
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 404 142 - 123 712 - 305 217
8. Wynik netto 13 189 - 280 430 - 84 941
a) zysk netto 13 189
b) strata netto 280 430 84 941
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) - 90 208 - 367 352 - 172 873
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

10
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RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze 2003 półrocze 2002

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 13 189 - 84 941
II. Korekty razem 16 927 23 819
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 
własności
2. Amortyzacja 4 878 5 062
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - 672
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 092 14 450
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 17 579 224
6. Zmiana stanu rezerw - 680 - 993
7. Zmiana stanu zapasów - 1 704 11 424
8. Zmiana stanu należności 3 695 - 24 547
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 16 766 - 13 624

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 119 013 13 096
11. Inne korekty 90 314 19 399
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 30 116 - 61 122
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 17 581 71 944
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 5 136 114

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 12 445 71 709
a) w jednostkach powiązanych 11 430 52 147
- zbycie aktywów finansowych 8 960 28 909
- dywidendy i udziały w zyskach 935
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 1 535 7 414
- inne wpływy z aktywów finansowych 15 824
b) w pozostałych jednostkach 1 015 19 562
- zbycie aktywów finansowych 1 015 19 371
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 191
4 . Inne wpływy inwestycyjne 121
II. Wydatki 22 409 322
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 294 317

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 20 533
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 582 5
a) w jednostkach powiązanych 1 582 5
- nabycie aktywów finansowych 1 522 5
- udzielone pożyczki długoterminowe 60
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 4 828 71 622

STALEXPORT S.A.
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 18 015
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 16 015
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 000
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 26 897 46 650
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 18 334 23 786
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 000 1 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 7 563 21 864
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 26 897 - 28 635
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) - 1 609 - 18 135
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 1 609 - 18 135

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 13 503 26 937
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 11 894 8 802
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru 
dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" 
wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych 
stosowana jest metoda praw własności
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTA 1A
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 310 2 772 3 250
- oprogramowanie komputerowe 302 217 137
d) inne wartości niematerialne i prawne 16 27 30
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 326 2 779 3 280

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (struktura własnościowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) własne 2 326 2 779 3 280
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 326 2 779 3 280

STALEXPORT S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe 
oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym 
poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i 
obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
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NOTA 1B - ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 
(proszę wstawić wydruk arkusza "N 1B")
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NOTA 2A
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) środki trwałe, w tym: 163 419 173 935 182 856
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 748 5 585 4 277
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 156 400 164 183 173 825
- urządzenia techniczne i maszyny 2 497 2 939 3 334
- środki transportu 241 504 612
- inne środki trwałe 533 724 808
b) środki trwałe w budowie 3 044 2 880 5 299
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 166 463 176 815 188 155

NOTA 2C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) własne 163 419 173 935 182 856
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem 163 419 173 935 182 856

NOTA 2D
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym: 221 221

- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 221 221
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NOTA 2B - TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (proszę wstawić 
wydruk arkusza "N 2B")
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NOTA 3A
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym: 75 1 293
- od jednostek zależnych (z tytułu) 75 1 293
- poręczenia 1 290
- odsetki od pożyczek 75 3
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 844 287 3 912
- cesje wierzytelności 2 006 133 3 750
- kaucje 838 154 162
Należności długoterminowe netto 2 919 287 5 205
c) odpisy aktualizujące wartość należności 12 572 4 716 1 057
Należności długoterminowe brutto 15 491 5 003 6 262

NOTA 3B
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) stan na początek okresu 287 3 790 3 790
-
b) zwiększenia (z tytułu) 3 495 113 1 415
- poręczenia 1 290
- odsetki od pożyczek 75 3
- kaucje 684 113 122
- cesja wierzytelności 2 736
c) zmniejszenia (z tytułu) 863 3 616
- cesje wierzytelności 3 616
- utworzenie odpisu 863
d) stan na koniec okresu 2 919 287 5 205
-

NOTA 3C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

Stan na początek okresu 4 716 91 91
a) zwiększenia (z tytułu) 8 208 4 716 1 057
- odsetki od pożyczek 7 346 1 059 1 057
- odpis na poręczenia 1 290
- odpis na cesje wierzytelności 862 2 367
b) zmniejszenia (z tytułu) 352 91 91
- rozwiązanie odpisu z tyt. sprzedaży akcji 91 91
- reklasyfikacja z długoterm. na krótkoterm. 352
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na 
koniec okresu 12 572 4 716 1 057

NOTA 3D
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 2 081 133 5 043
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 838 154 162
b1. jednostka/waluta tys. / USD 215 40 40
  tys. zł 838 154 162
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Należności długoterminowe, razem 2 919 287 5 205
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NOTA 4A
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu) 20 533
- zakup 20 533
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 20 533
-

NOTA 4B
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg 
grup rodzajowych) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4C
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w jednostkach zależnych 144 561 177 337 156 513
- udziały lub akcje 144 561 177 337 155 913
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 600
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 32 32 32
- udziały lub akcje 32 32 32
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 6 190 10 677 14 850
- udziały lub akcje 6 190 10 677 14 850
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 150 783 188 046 171 395
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NOTA 4D
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, w tym: półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

NOTA 4E
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4F
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4G
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu
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NOTA 4H
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4I
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEpółrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4J
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEpółrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4K
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 
(wg grup rodzajowych) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) stan na początek okresu 188 046 191 034 191 034
- udziały i akcje 188 046 190 434 190 434
- pożyczki 600 600
b) zwiększenia (z tytułu) 1 522 38 472 30 895
- udziały i akcje 1 522 38 472 30 895
- pożyczki
c) zmniejszenia (z tytułu) 38 785 41 460 50 534
- udziały i akcje 38 785 40 860 50 534
- pożyczki 600
d) stan na koniec okresu 150 783 188 046 171 395
- udziały i akcje 150 783 188 046 170 795
- pożyczki 600

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej 
jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - 
jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", 
"Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana 
stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody 
praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
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NOTA 4L,M - UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH 
PODPORZĄDKOWANYCH (proszę wstawić wydruk arkusza "N 
4L,M,N")

NOTA 4N - UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 
(arkusz jak wyżej)
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NOTA 4O
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) w walucie polskiej 150 250 187 513 167 563
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 533 533 3 232
b1. jednostka/waluta tys./USD 139 139 1 000
  tys. zł 533 533 3 082
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 150
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem 150 783 188 046 170 795

NOTA 4P
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 6 247

a) akcje (wartość bilansowa): 6 247
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 6 247 6 247
- wartość według cen nabycia 6 247
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych 
(wartość bilansowa) 150 783 188 046 164 548

a) akcje (wartość bilansowa): 95 090 106 208 121 309
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 11 207 5 416 2 177
- wartość na początek okresu 106 208 127 884 127 884
- wartość według cen nabycia 106 297 111 624 123 486
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 55 693 81 838 43 239
c1 udziały 55 693 81 838 43 239
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 18 465 51 429 28
- wartość na początek okresu 81 838 56 303 56 303
- wartość według cen nabycia 74 158 133 267 43 267
-
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D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 180 455 244 891 173 000
Wartość na początek okresu, razem 188 046 190 434 190 434
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 29 672 56 845 2 205
Wartość bilansowa, razem 150 783 188 046 170 795

NOTA 4Q
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 600
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ....
  tys. zł 
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 600

NOTA 4R
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (wg rodzaju) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
- dopłaty do kapitału 11 561 15 824 15 824
-
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem 11 561 15 824 15 824

NOTA 4S
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (wg 
grup rodzajowych) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) stan na początek okresu 15 824 16 181 16 181
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 4 263 357 357
- likwidacja spółki 357 357
- spisanie w koszty dopłaty w związku z fuzją 4 263
d) stan na koniec okresu 11 561 15 824 15 824
-

NOTA 4T
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 11 561 15 824 15 824
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ....
  tys. zł 
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Inne inwestycje długoterminowe, razem 11 561 15 824 15 824
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NOTA 5A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)
-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)
-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej 
według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych; - zmiany stawek podatkowych ;- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego 
okresu; - powstania straty podatkowej ;- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych; - zmiany stawek podatkowych; - odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego; - wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - 
kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu; - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
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NOTA 5B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

NOTA 6
ZAPASY półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) materiały 75 70 77
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary 11 224 8 689 4 965
e) zaliczki na dostawy 2 413 3 273 1 789
Zapasy, razem 13 712 12 032 6 831

NOTA 7A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) od jednostek powiązanych 95 970 106 936 153 314
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 94 955 105 899 129 224
    - do 12 miesięcy 38 393 72 125 107 700
    - powyżej 12 miesięcy 56 562 33 774 21 524
- inne 1 015 1 037 24 090
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 123 856 119 217 166 149
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 106 279 106 129 154 108
    - do 12 miesięcy 98 366 105 502 144 508
    - powyżej 12 miesięcy 7 913 627 9 600
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 10 692 8 238 8 178

- inne 6 885 4 850 3 863
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 219 826 226 153 319 463
c) odpisy aktualizujące wartość należności 288 068 388 129 153 874
Należności krótkoterminowe brutto, razem 507 894 614 282 473 337

NOTA 7B
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 94 955 105 899 129 224
- od jednostek zależnych 94 946 105 729 128 983
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 9 170 241
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 1 015 1 037 24 090
- od jednostek zależnych 798 1 037 24 090
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 217
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 95 970 106 936 153 314

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 122 927 228 633 73 418

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 218 897 335 569 226 732

27



   SA-P  2003 w tys. złSTALEXPORT S.A.

NOTA 7C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

Stan na początek okresu 388 129 280 381 280 381
a) zwiększenia (z tytułu) 23 047 257 239 7 518
- należności i odsetek 22 632 42 820
- poręczeń 86 296
- przen. z poręczeń warunkowych 126 937
- upadłości 63 754
- pozostałe 432
- przenies. z długoterm. 352
b) zmniejszenia (z tytułu) 123 108 149 491 134 025
- należności i odsetek 30 469 146 148
- poręczeń 85 293 3 010
- upadłości 331
- pozostałe 2
- przenies. na długoterm. 7 346
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 
koniec okresu 288 068 388 129 153 874

NOTA 7D
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 494 839 598 705 446 341
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 13 055 15 577 26 996
b1. jednostka/waluta tys / USD 1 874 2 825 5 445
  tys. zł 6 944 10 520 22 006
b2. jednostka/waluta tys / EUR 1 306 1 097 1 108
  tys. zł 5 823 4 410 4 443
-
pozostałe waluty w tys. zł 288 647 547
Należności krótkoterminowe, razem 507 894 614 282 473 337

NOTA 7E
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO)                                            
-  O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) do 1 miesiąca 73 743 63 573 64 729
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 31 127 33 760 10 454
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 11 217 4 913 10 058
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10 953 18 086 7 060
e) powyżej 1 roku 64 475 74 949 48 405
f) należności przeterminowane 145 468 177 322 280 516
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 336 983 372 603 421 222
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 135 749 160 575 137 890
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 201 234 212 028 283 332

NOTA 7F
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI 
NIE SPŁACONE W OKRESIE:

półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) do 1 miesiąca 17 409 30 080 51 115
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 13 945 16 752 17 915
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 17 109 9 115 33 073
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 17 535 9 636 45 203
e) powyżej 1 roku 79 470 111 739 133 210
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 145 468 177 322 280 516
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 99 812 117 798 117 764

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 45 656 59 524 162 752

NOTA 8

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z 
normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta.

W odniesieniu do łącznej wartości należności długoterminowych nie występują należności sporne oraz  należności przeterminowane. 
W kwocie należności krótkoterminowych występują należności sporne w kwocie 199 tys. zł., na którą to kwotę dokonano odpisów 
aktualizujących. Na należności przeterminowane w kwocie 145 468 tys. zł. utworzono odpis aktualizujący w kwocie 99 812 tys. zł.
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NOTA 9A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w jednostkach zależnych 60 2 33 938
- udziały lub akcje 2 3
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 60 33 935
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 481 71 80
- udziały lub akcje 481 71 80
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 894 13 503 8 802
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11 894 13 503 8 802
- inne ŚRODKI PIENIĘŻNE
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 12 435 13 576 42 820
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NOTA 9B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) w walucie polskiej 481 73 83
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ....
  tys. zł 
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 481 73 83

NOTA 9C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 481 73 83

a) akcje (wartość bilansowa): 481 73 83
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 524 89 89
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych 
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
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D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 524 89 89
Wartość na początek okresu, razem 73 83 83
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 43 16 6
Wartość bilansowa, razem 481 73 83

NOTA 9D
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 60 33 935
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ....
  tys. zł 
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 60 33 935

NOTA 9E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 2 602 1 633 2 201
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9 292 11 870 6 601
b1. jednostka/waluta tys. / USD 1 883 3 046 1 529
  tys. zł 7 336 11 694 6 181
b2. jednostka/waluta tys / EUR 439 44 105
  tys. zł 1 956 176 420
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 11 894 13 503 8 802

NOTA 9F
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (wg rodzaju) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
-
-
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

NOTA 9G
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ....
  tys. zł 
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
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NOTA 10
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 211 1 406 1 158
- prenumerata 16 45 28
- raty plan. za energię 41
- koszty emisji obligacji, akcji 455 354 174
- cesja wierzytelności 853 984
- pozostałe 887 23 915
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 260 252 135
- wycena nieruchomości 260 252 135
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 471 1 658 1 293

NOTA 11

NOTA 12

NOTA 13A

NOTA 13B

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości dotyczące aktywów zostały opisane w notach objaśniających.

Wg zapisów księgowych kapitał Spółki wynosi 215 524 tys. zl. i dzieli się na 107 762 023 akcje zwykłe na okaziciela                                                
o wartości nominalnej 2 zł.
W dniu 17 kwietnia 2003r. Beskidzki Dom Maklerski zamknął Publiczną Subskrybcję akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej akcji w wysokości 2 zł. W wyniku emisji zostało objęte przez wierzycieli 
układowych Stalexport SA 94 928 197 akcji serii E o łącznej wartości 189 856 tys. zł.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 PLN

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejo-
wania akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba akcji
Wartość serii/emisji 

wg wartości 
nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data rejestracji
Prawo do 
dywidendy         
(od daty)

8 341 030 16 682 5.11.93 5.11.93
492 796 986 29.08.94 29.08.94

4 000 000 8 000 10.04.97 01.01.97
94 928 197 189 856 12.08.03 01.01.03

Liczba akcji razem 107 762 023 
Kapitał zakładowy razem 215 524 

AKCJE (UDZIAłY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia  Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAłY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
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NOTA 14
KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 77 627
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo 
(minimalną) wartość 107

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 2 632
- ze sprzedaży i likwidacji środków trałych 2 632
Kapitał zapasowy, razem 2 632 77 734

NOTA 15
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 8 490 11 122 11 213
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 8 490 11 122 11 213

NOTA 16
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (według celu przeznaczenia) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
- częściowa realizacja zobow. układowych - konwersja 74 099
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 74 099

NOTA 17
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
- 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

NOTA 18A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym: 5 708 5 373 4 980

a) odniesionej na wynik finansowy 5 708 5 373 4 980
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 213 1 846 1 622
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych (z tytułu) 213 1 846 1 622

- not odsetkowych 213 1 846 1 622
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 892 1 511 1 708
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 892 1 511 1 708

- not odsetkowych 892 1 511 1 708
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu, razem 5 029 5 708 4 894

a) odniesionej na wynik finansowy 5 029 5 708 4 894
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
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NOTA 18B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) stan na początek okresu 2 990 7 439 7 439
- urlopy 457 826 826
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 2 533 5 608 5 608
- odprawy pracowników zwolnionych 1 005 1 005
b) zwiększenia (z tytułu) 483 457 855
- urlopy 483 457 855
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe
- odprawy pracowników zwolnionych
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 207 388
- urlopy
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 312 388
- odprawy pracowników zwolnionych 895
d) rozwiązanie (z tytułu) 457 3 699 1 372
- urlopy 457 826 826
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 2 763 62
- odprawy pracowników zwolnionych 110 484
e) stan na koniec okresu 3 016 2 990 6 534
- urlopy 483 457 855
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 2 533 2 533 5 158
- odprawy pracowników zwolnionych 521

NOTA 18C
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

NOTA 18D
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH 
(wg tytułów) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) stan na początek okresu 77 645 214 756 164 437
- zobowiązania warunkowe 37 500 164 437 164 437
- odsetki od kredytów 39 443 20 087
- premia od obligacji i podatek od premii 700 30 232
- opłaty dot. rach. bankowych 2
b) zwiększenia (z tytułu) 8 363 115 820
- zobowiązania warunkowe 5 241 84 734
- odsetki od kredytów 3 121 31 084
- premia od obligacji i podatek od premii
- opłaty dot. rach. bankowych 1 2
c) wykorzystanie (z tytułu) 5 722 7 948
- zobowiązania warunkowe
- odsetki od kredytów 5 720 7 948
- premia od obligacji i podatek od premii
- opłaty dot. rach. bankowych 2
d) rozwiązanie (z tytułu) 439 244 983
- zobowiązania warunkowe 211 671
- odsetki od kredytów 439 3 780
- premia od obligacji i podatek od premii 29 532
e) stan na koniec okresu 79 847 77 645 164 437
- zobowiązania warunkowe 42 741 37 500 164 437
- odsetki od kredytów 36 405 39 443
- premia od obligacji i podatek od premii 700 700
- opłaty dot. rach. bankowych 1 2

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej 
według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania
Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych 
przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
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NOTA 18E
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KTÓTKOTERMINOWYCH 
(wg tytułów) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

NOTA 19A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) wobec jednostek zależnych 8 974 21 649
- kredyty i pożyczki 1 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 18 040
- z tyt. nieopł. udziałów 18 040
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 8 974 2 609
- zobow. układowe 8 974 2 609
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 107
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 107
- zobowiązania układowe 107
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 241 239 341 533
- kredyty i pożyczki 77 764 82 111
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 97 710
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 130 121
- poręczenia 124 345
- pozostałe 5 776
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 163 475 31 591
- zobowiązania układowe 163 475 31 591
Zobowiązania długoterminowe, razem 250 213 363 289
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NOTA 19B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, o pozostałym od dnia  
bilansowego okresie spłaty półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) powyżej 1 roku do 3 lat 191 448 164 030
b) powyżej 3 do 5 lat 58 765 144 916
c) powyżej 5 lat 54 343
Zobowiązania długoterminowe, razem 250 213 363 289

NOTA 19C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 250 213 363 289
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ....
  tys. zł 
b2. jednostka/waluta ... / ...
  tys. zł 
-
pozostałe waluty w tys. zł 
Zobowiązania długoterminowe, razem 250 213 363 289
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NOTA 19D - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU 
KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK (proszę wstawić wydruk 
arkusza "N 19D,E")

NOTA 19E - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU 
KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK (arkusz jak wyżej)
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NOTA 20A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) wobec jednostek zależnych 58 608 56 266 77 247
- kredyty i pożyczki, w tym: 6 366 5 366
    - długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 772 184 30 076
- nieopłacone udziały 12 184 30 076
- odsetki od cesji i kredytów 4 760
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 684 17 092 47 171
    - do 12 miesięcy 10 684 17 092 47 171
    - powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 36 786 33 624
- cesje niehandlowe 36 786 33 624
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
    - długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 153 301 544
- kredyty i pożyczki, w tym:
    - długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 153 301 544
    - do 12 miesięcy 153 301 544
    - powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
    - długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
    - długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
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f) wobec pozostałych jednostek 164 478 245 891 586 809
- kredyty i pożyczki, w tym: 68 118 164 217 308 703
    - długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 000 134 319
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 592
- z tyt. poręczeń 3 592
- zobowiązania z tyt. post. układowego 432 1 331
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 93 551 77 254 138 736
    - do 12 miesięcy 93 551 77 254 138 736
    - powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy 191 638 106
- zobowiązania wekslowe 1 100 600
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 658 707 1 134
- z tytułu wynagrodzeń 3 9 21
- inne (wg tytułów) 425 135 198
- z tyt. inwestycji 286 103 143
- pozostałe 139 32 55
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 722 853 1 095
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 722 853 1 095
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 223 961 303 311 665 695

NOTA 20B
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) w walucie polskiej 212 181 294 116 609 232
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 11 780 9 195 56 463
b1. jednostka/waluta tys. / USD 1 884 1 936 6 640
  tys. zł 7 251 7 508 26 838
b2. jednostka/waluta tys.  / EUR 994 342 7 193
  tys. zł 4 429 1 374 28 837
-
pozostałe waluty w tys. zł 100 313 788
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 223 961 303 311 665 695
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NOTA 20C - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU 
KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK (proszę wstawić wydruk 
arkusza "N 20C,D")

NOTA 20D - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU 
KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK (arkusz jak wyżej)
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NOTA 21A
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

NOTA 21B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 63 573
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 63 573
- odsetki od kredytów 33 342
- premia od obligacji 26 732
- odsetki od obligacji i podatku 3 499
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 131 171 251 599 22 006
- długoterminowe (wg tytułów) 130 223 249 520 21 033
- czynsz dzierżawy Autostrady 20 241 19 999 21 033
- umorzone zobowiązania układowe 109 241 229 521
- wycena udziałów 741
- krótkoterminowe (wg tytułów) 948 2 079 973
- przedpłata dostawy 40 5
- wycena udziałów 741 741
- pozostałe 948 1 298 227
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 131 171 251 599 85 579

NOTA 22
Kapitał własny na 30.06.03          - 90 208 tys. zł.
Liczba akcji                              107 762 023
Wartość księgowa na 1 akcję                 -0,84
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

NOTA 23A

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (z tytułu) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
    - w tym: od jednostek zależnych
    - w tym: od jednostek współzależnych
    - w tym: od jednostek stowarzyszonych
    - w tym: od znaczącego inwestora
    - w tym: od jednostki dominującej
-
    - w tym: od jednostek zależnych
    - w tym: od jednostek współzależnych
    - w tym: od jednostek stowarzyszonych
    - w tym: od znaczącego inwestora
    - w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

NOTA 23B
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (z tytułu) półrocze 2003 rok 2002 półrocze 2002

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 343 412 306 288 489 833
- na rzecz jednostek zależnych 1 316 15 547 187 834
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 42 742
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 24 691 31 775 35 447
- otwarcie akredytywy 8 819 15 903 5 815
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej
- wekslowe 722 722 2 672
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych 722 722 1 172
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej
- gwarancje celne 15 150 15 150 15 150
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej
- odsetki od poręczonego kapitału 11 810
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych 6 937
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 368 103 338 063 525 280

43



STALEXPORT S.A. SA-P  2003 w tys. zł

NOTA 1B
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH     (wg grup rodzajowych)

a) koszty 
zakończonych prac 

rozwojowych
b) wartość firmy

c) nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 

podobne wartości, w 
tym:

- oprogramowanie 
komputerowe

d) inne wartości 
niematerialne i 

prawne

e) zaliczki na poczet 
wartości 

niematerialnych i 
prawnych

Wartości 
niematerialne i 
prawne razem

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu 6 821 840 967 7 788
b) zwiększenia (z tytułu) 125 125 125
- zakup 125 125 125
c) zmniejszenia (z tytułu)
-

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 6 946 965 967 7 913
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 4 049 623 940 4 989
f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 587 40 11 598
- amortyzacja bieżąca 587 40 11 598
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec 
okresu 4 636 663 951 5 587
h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 2 310 302 16 2 326

Należy podać wysokość i wyjaśnić przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) wartości niematerialnych i prawnych - nie występują
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STALEXPORT S.A. SA-P  2003 w tys. zł

NOTA 2B
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH     (wg grup rodzajowych)

- grunty (w tym 
prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

    - urządzenia 
techniczne i 

maszyny
- środki transportu - pozostałe środki 

trwałe
Środki trwałe, 

razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 5 690 195 825 21 733 1 560 1 924 226 732
b) zwiększenia (z tytułu) 5 5
- zakup 5 5
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 901 11 587 337 529 224 14 578
- sprzedaż 1 901 11 587 319 529 217 14 553
- darowizny 18 7 25

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 3 789 184 238 21 401 1 031 1 700 212 159
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 105 25 850 18 794 1 056 1 200 47 005
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 33 3 694 399 100 77 4 303
- zmniejszenie umorzenia 97 1 706 289 366 110 2 568
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 41 27 838 18 904 790 1 167 48 740

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 5 792 5 792
- zwiększenie
- zmniejszenie 5 792 5 792

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 748 156 400 2 497 241 533 163 419

Należy podać wysokość i wyjaśnić przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych - nie występują
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STALEXPORT S.A. SA-P  2003 w tys. zł

NOTA 4L
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l

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 

data objęcia 
kontroli / 
współkontroli / 
uzyskania 
znaczącego 
wpływu

wartość 
udziałów / akcji 
według ceny 
nabycia

korekty 
aktualizujące 
wartość 
(razem)

wartość 
bilansowa 
udziałów / akcji

procent 
posiadanego 
kapitału 
zakładowego

udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na 
walnym 
zgromadzeniu

wskazanie innej 
niż określona 
pod lit. j) lub k) 
podstawy 
kontroli / 
współkontroli / 
znaczącego 
wpływu

1.

Stalexport 
Autostrada 

Małopolska S.A. Mysłowice

Bud. i ekploat. 
autostr. na odc. 
Kraków-Katowice zależna pełna 1998r. 29 553 0 29 553 100,00% 100,00%

2.

Stalexport 
Autostrada 

Dolnośląska S.A. Katowice

Bud. i ekploat. 
autostr. na odc. 
Wrocław-Katowice zależna pełna 1997r. 28 075 6 719 21 356 100,00% 100,00%

3.
Stalexport Zaptor 
S.A. w likwidacji Olsztyn

Handel wyrobami 
hutniczymi zależna

nie 
konsolidowana 2002r. 173 173 0 98,69% 98,69%

4.

Stalexport 
Wielkopolska            

Sp. z o.o. Komorniki
Handel wyrobami 
hutniczymi zależna pełna 1990r. 12 073 10 919 1 154 97,96% 97,96%

5.
Stalexport Serwis 

Centrum S.A. Katowice
Handel wyrobami 
hutniczymi zależna pełna 1992r. 22 214 1 600 20 614 97,78% 97,78%

6. Korporacja TLK S.A. Katowice Usługi leasingowe zależna
nie 

konsolidowana 1991r. 1 140 1 140 0 90,48% 90,48%

7.
Stalexport Centrostal 

Warszawa S.A. Warszawa
Handel hurtowy                 
i detaliczny zależna pełna 1994r. 17 266 0 17 266 87,90% 87,90%

8.
Ferrostal -Łabędy                   

Sp. z o.o. Gliwice
Prod. półwyrobów 
stalowych zależna pełna 1993r. 146 794 95 039 51 755 90,61% 90,61%

9.
PPiOZ Złomhut                       

Sp. z o.o.   
Bodzechów, 

Przyborów 100
Handel i przerób 
złomu zależna pełna 2000r. 17 426 15 207 2 219 65,45% 65,45%

10.
Stalexport Centrostal  

S.A. Lublin
Handel wyrobami 
hutniczymi zależna pełna 1992r. 501 0 501 66,00% 66,00%

11.

Stalexport 
Transroute 

Autostrada S.A. Mysłowice

Dział. gosp. zwiaz. z 
ekspl. autostr.               
A 4 na odcinku 
Kraków - Katowice zależna pełna 1998r. 143 0 143 55,00% 55,00%

12.
Biuro Centrum       

Sp. z o.o. Katowice

Administrowanie 
budynkiem przy ul. 
Mickiewicza 29 stowarzyszona praw własności 1994r. 32 0 32 40,63% 40,63%

13.

Enerco Industrie S.A. 
Francja                         

( w upadlości ) Paryż Działalność agencyjna stowarzyszona
nie 

konsolidowana 1990r. 884 884 0 34,77% 34,77%
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STALEXPORT S.A. SA-P  2003 w tys. zł
NOTA 4M
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp. a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na należnościjednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub 
kapitał należne wpłaty kapitał pozostały kapitał własny, w tym: zobow. jednostki, w tym: jednostki ze przez emitenta należne dywi-

zakładowy kapitał zakładowy 
(wartość ujemna)

zapasowy niepodzielony 
zysk 

(niepokryta 
strata) z lat 

ubiegłych

zysk (strata) 
netto

 - zobowią-
zania długo-              

terminowe

 - zobowią-
zania  krótko-              

terminowe

 - należności 
długo-              

terminowe

 - należności 
krótko-              

terminowe

razem sprzedaży wartość 
akcji/udziałów 
w jednostce

dendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy

1.

Stalexport 
Autostrada 

Małopolska S.A.

48 172 29 553 0 5 008 13 611 0 13 611 9 777 0 8 174 897 0 897 57 949 35 866 0 0

2.

Stalexport 
Autostrada 

Dolnośląska S.A.

3 316 40 100 -18 048 68 -18 804 -18 620 -184 20 901 0 20 901 18 0 18 24 217 0 0 0

3.
Stalexport Zaptor 

S.A.
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

4.

Stalexport 
Wielkopolska            

Sp. z o.o.

13 910 8 080 0 17 886 -12 056 -9 177 -3 828 28 578 6 773 21 365 2 100 0 2 100 42 488 16 281 0 0

5.
Stalexport Serwis 

Centrum S.A.
20 212 22 719 0 4 559 -7 066 -7 490 387 17 608 24 17 391 20 405 1 414 18 991 37 820 35 535 0 0

6. Korporacja TLK S.A.
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

7.
Stalexport Centrostal 

Warszawa S.A. 23 392 19 641 0 2 707 1 044 -5 335 536 90 822 17 000 73 124 39 497 0 39 497 114 215 72 843 0 0

8.
Elstal -Łabędy                   

Sp. z o.o. 50 414 161 630 0 14 384 -125 600 -111 401 -14 200 194 599 47 428 149 964 28 439 0 28 439 245 012 151 088 0 0

9.
PPiOZ Złomhut                       

Sp. z o.o.   10 523 26 626 0 0 -16 103 -16 960 857 2 407 0 2 181 6 525 0 6 525 12 930 18 471 0 0

10.
Stalexport Centrostal  

S.A. 1 032 500 0 2 194 -1 662 -2 228 254 5 911 0 5 020 3 146 0 3 146 6 942 13 401 0 0

11.

Stalexport 
Transroute 

Autostrada S.A. 2 252 260 0 35 1 957 0 1 957 12 930 6 976 3 772 2 046 0 2 046 15 181 10 762 0 935

12.
Biuro Centrum       

Sp. z o.o. 193 80 0 254 -141 0 -141 1 428 0 1 247 1 319 0 1 319 1 621 2 963 0 0

13.

Enerco Industrie S.A. 
Francja                ( w 

upadłości )

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
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NOTA 4N
AKCJE / UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 
Lp. a b c d e f g h i

kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał 
zakładowy

1.
Walcownia Metali 
Dziedzice S.A.

Czechowice 
Dziedzice

Przeróbka metali 
kolorowych 4 486 17,15% 17,15%

2.
Walcownia Rur 
Jedność Sp. z o.o. Siemianowice

Produkcja rur 
stalowych 0 9,83% 9,83%

3.
Beskidzki Dom 
Malkerski S.A. Bielsko Biała

Obrót papierami 
wartościowymi 1 171 6,17% 6,17%

4.
Konsorcjum Autostr. 
Śląska S.A. Katowice

Koordynacja budowy 
autostrad 0 5,43% 5,43%

5.

Górnośląska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. Katowice

Usługi w zakresie 
wspólnych 
przedsięwzięć 0 1,12% 1,12%

6. Huta Jedność Siemianowice
Prod. stali i wyr. 
stalowych 0 2,40% 2,40%

7.
Śląskie Centrum 
Logistyki S.A. Gliwice

Usługi celne              i 
magazynowe 0 0,18% 0,18%

8.
WARYŃSKI 
FAMABUD Sp. z o.o. Szczecin

Prod. urządzeń 
dźwigowych 0 0,59% 0,59%

9.
INWESTSTAR S.A. 
W likwidacji Starachowice

Prod. pojazdów 
samochodowych, 
zespołów i części 
zamiennych 0 0,26% 0,26%

10.
Z-dy Metalowe 
Dezamet S.A. Nowa Dęba

Prod. wyr. 
metalowych 0 0,29% 0,29%

11. Italmex SpA Włochy Milano Działalność agencyjna 150 4,24% 4,24%

12.

The Pioneer Poland 
Fund. Oddział w 
Polsce Warszawa

Fundusz inwestycji 
zamkniętych 383 3,74% 3,74%

K

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów na 
walnym 
zgromadzeni
u

Nieopłacona 
przez emitenta 
wartość akcji 
(udziałów)

Otrzymane 
lub należne 
dywidendy za 
ostatni rok 
obrotowy

% 
posiadanego 
kapitału 
zakładowego

nazwa (firma) jednostki, 
ze wskaniem formy 
prawnej

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa

wartość bilansowa 
akcji / udziałów

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę 
inwestycyjną emitenta.
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NOTA 12
KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 PLN

Seria/ 
emisja

Rodzaj akcji
Rodzaj 

uprzywilejo-
wania akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba akcji
Wartość serii/emisji 

wg wartości 
nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data rejestracji
Prawo do 
dywidendy         
(od daty)

8 341 030 16 682 5.11.93 5.11.93
492 796 986 29.08.94 29.08.94

4 000 000 8 000 10.04.97 01.01.97
94 928 197 189 856 12.08.03 01.01.03

Liczba akcji razem 107 762 023 
Kapitał zakładowy razem 215 524 

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
    - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
    - zmianach wartości nominalnej akcji
    - zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, 
w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać 
akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym 
uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego.



NOTA 13B
AKCJE (UDZIAłY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa



NOTA 13A
AKCJE (UDZIAłY) WŁASNE

Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia  Przeznaczenie



STALEXPORT S.A. SA-P   2003 w tys. zł

NOTA 19D
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki do pozostała spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia Inne
ze wskazaniem formy prawnej zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty

Bank Handlowy S.A. Katowice 15 766 14 516 WIBOR + marża 30.09.2008r.

wpływ śr. na rach. 
kredyt. w rach. 

bieżącym, hipoteka

ING Bank Śląski Katowice 4 000 1 000 WIBOR + marża 31.10.2008r.

wpływ śr. na 
rach.,weksel 

inblanco,kredyt w 
rach. bież., zastaw 

na akcjach

Bank Handlowy S.A. Katowice 37 498 37 498 WIBOR + marża 30.09.2008r.

hipoteka, kredyt 
rewolwingowy pod 

wykup bonów 
handlowych

Bank Handlowy S.A. Katowice 25 571 24 750 WIBOR + marża 30.09.2008r. hipoteka

NOTA 19E
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju Wartość nominalna
Warunki 

oprocentowania Termin wykupu
Gwarancje / 

zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych  należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
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STALEXPORT S.A. SA-P   2003 w tys. zł

NOTA 20C
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki do pozostała spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia Inne
ze wskazaniem formy prawnej zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty

BRE Bank S.A. Katowice 10915 10915 karne wymagalny

wpływ śr. na rach. 
kredyt. w 

rach.bieżącym, 
hipoteka, zastaw 

na akcjach

BPH PBK S.A. Sosnowiec 20000 15000 karne wymagalny

weksel własny 
inblanco, zastaw 

na akcjach

PKO BP S.A. II O Katowice 41000 41000 WIBOR + marża wymagalny

kredyt 
rewolwingowy, 
weksle własne 

inblanco, zastaw 
na akcjach, 

udziałach, hipoteka
Bank Handlowy S.A. Katowice 1500 1200 WIBOR + marża 28.02.2004r.

Stalexport Autostrada Śląska S.A. Katowice 5366 5366 WIBOR + marża 28.11.2003r.
Stalexport Transroute Autostrada 

S.A. Mysłowice 1000 1000 WIBOR + marża 15.02.2004r.
pozostałe 3 3

NOTA 20D
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju Wartość nominalna
Warunki 

oprocentowania Termin wykupu
Gwarancje / 

zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych  należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń).
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                                                                                           SA-P  2003 w tys. zł

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 24A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura 
rzeczowa - rodzaje działalności) półrocze 2003 półrocze 2002

- czynsze za wynajem pomieszczeń 4 892 4 586
    - w tym: od jednostek powiązanych 4 262 2 892
- prowizje z tyt. obsługi kontraktów importowych 374 2 193
    - w tym: od jednostek powiązanych 1 058
- usługi związane z Autostradą A-4 36 563 35 264
    - w tym: od jednostek powiązanych 4 791
- prowizja za znak firmowy 1 482
    - w tym: od jednostek powiązanych 1 482
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 41 829 43 525
- w tym: od jednostek powiązanych 4 262 10 223

NOTA 24B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura 
terytorialna) półrocze 2003 półrocze 2002

a) kraj 41 829 43 525
- w tym: od jednostek powiązanych 4 262 10 223
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 41 829 43 525
- w tym: od jednostek powiązanych 4 262 10 223

NOTA 25A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(struktura rzeczowa - rodzaje działalności) półrocze 2003 półrocze 2002

Eksportowe 104 227 70 970
    - w tym: od jednostek powiązanych
- Towarów zakup. w kraju 213 147 195 424
    - w tym: od jednostek powiązanych 72 299 78 425
- Towarów z importu 59 432 45 162
    - w tym: od jednostek powiązanych 5 033 8 681
- Reeksport towarów 1 158
    - w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 377 964 311 556
- w tym: od jednostek powiązanych 77 332 87 106

NOTA 25B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(struktura terytorialna) półrocze 2003 półrocze 2002

a) kraj 272 579 240 586
- w tym: od jednostek powiązanych 77 332 87 106
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 105 385 70 970
- w tym: od jednostek powiązanych
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
    - w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 377 964 311 556
- w tym: od jednostek powiązanych 77 332 87 106

STALEXPORT S.A.
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NOTA 26
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze 2003 półrocze 2002
a) amortyzacja 4 878 5 062
b) zużycie materiałów i energii 130 530
c) usługi obce 43 930 41 535
d) podatki i opłaty 787 711
e) wynagrodzenia 4 632 8 425
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 975 1 606
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 889 1 038
-
Koszty według rodzaju, razem 56 221 58 907
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 45 985 42 359
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 10 236 16 548
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

NOTA 27
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze 2003 półrocze 2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 457 1 372
- rozwiązanie MSR 19 świadcz. prac. 457 1 372
b) pozostałe, w tym: 62 577 10 474
- odpisy aktualizujące z tyt. dostaw robót i usług 15 851 8 863
- odpisy aktualizujące z tyt. środków pieniężnych 2
- odpisy aktualizujące - towary 297 1 047
- wykorzystanie rezerwy na świadczenia pracownicze 388
- rozliczenie konwersji z tyt. zobow. warunkowych 46 180
- pozostałe 249 174
Inne przychody operacyjne, razem 63 034 11 846

NOTA 28
INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze 2003 półrocze 2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 483 854
- świadczeń pracowniczych 483 854
b) pozostałe, w tym: 4 697 79 776
- opłaty sądowe 160 130
- darowizny 1 86
- pozostałe 273 1 460
- odpis aktualizacyjny na pożyczki 78 100
- spisanie w koszty dopłaty do kapitału 4 263
Inne koszty operacyjne, razem 5 180 80 630

NOTA 29A
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze 2003 półrocze 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym: 935
- od jednostek zależnych 935
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 935

W odniesieniu do nieplanowych odpisów amortyzacyjnych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz 
wyjaśnić przyczyny ich utworzenia.
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NOTA 29B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze 2003 półrocze 2002
a) z tytułu udzielonych pożyczek 1 536 7 414
- od jednostek powiązanych, w tym: 1 536 7 414
- od jednostek zależnych 1 536 7 414
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 5 202 3 490
- od jednostek powiązanych, w tym: 3 472 951
- od jednostek zależnych 3 472 951
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 1 730 2 539
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 6 738 10 904

NOTA 29C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze 2003 półrocze 2002
a) dodatnie różnice kursowe 1 763 4 088
- zrealizowane 1 483 808
- niezrealizowane 280 3 280
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 15 545 6 779
- sprzedaż wierzytelności 1 724 2 791
- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na noty odsetkowe 13 193 3 792
- pozostałe 628 196
Inne przychody finansowe, razem 17 308 10 867

NOTA 30A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze 2003 półrocze 2002
a) od kredytów i pożyczek 7 563 21 864
- dla jednostek powiązanych, w tym: 31
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 7 532 21 864
b) pozostałe odsetki 4 222 2 674
- dla jednostek powiązanych, w tym: 1 457 1 103
- dla jednostek zależnych 1 457 1 103
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 2 765 1 571
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 11 785 24 538

NOTA 30B
INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze 2003 półrocze 2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 7 802
- zrealizowane 4 625
- niezrealizowane 3 177
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 5 220 7 058
- sprzedaż wierzytelności 1 147 1 563
- utworzony odpis aktualizacyjny na noty odsetkowe 3 534 4 394
- pozostałe 539 1 101
Inne koszty finansowe, razem 5 220 14 860
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NOTA 31

NOTA 32
ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze 2003 półrocze 2002
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
   -
Zyski nadzwyczajne, razem

NOTA 33
STRATY NADZWYCZAJNE półrocze 2003 półrocze 2002
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
   -
Straty nadzwyczajne, razem

NOTA 34A
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze 2003 półrocze 2002
1. Zysk (strata) brutto 12 509 - 85 027
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów) - 11 550 60 005

- trwałe zmniejszające podstawę opodatkowania 1 378
   - otrzymane dywidendy 935
   -  umorzone odsetki od kredytów 439
   -  zwrócone odsetki od zobowiązań podatkowych 4
- trwałe zwiększające podstawę opodatkowania 652 2 061
   - koszty nie podatkowe 228 498
   - strata na sprzedaży wierzytelności 304 1 563
   - pozostałe 120
- przejściowe zmniejszające podstawę opodatkowania 92 603 57 829
   - rozwiązanie odpisu - zapłata należności 29 043 6 964
   - rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 457 1 761
   - zwrot kapitału 7 304 28 767
   - rozwiązanie odpisu na towary 297 1 047
   - wykorzystanie odpisów lat ubiegłych 5 693
   - niezrealizowane noty odsetkowe 3 489 9 592
   - zapłacone odsetki od kredytów i obligacji 4 651 3 184
   - zrealizowane różnice kursowe 281 808
   - przychody z tytułu eksportu bez SAD 720
   - pozostałe 181 13
   - rozliczenie konwersji z tyt. zobowiązań warunkowych 46 180
- przejściowe zwiększające podstawę opodatkowania 81 779 115 773
   - utworzenie odpisu na należności, noty odset. i majątek finans. 53 229 87 076
   - wykorzystanie odpisu na noty odsetkowe 14 543 8 509
   - utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze 483 854
   - zarachowane odsetki od kredytów 1 902 15 790
   - ostrożna wycena 138 3 177
   - niezapłacone noty odsetkowe obce 1 292 346
   - koszty sprzedaży eksportowej bez SAD 670
   - pozostałe 18 21
   - utworzenie rezerwy na zobow. warunkowe 5 241
   - spisanie w koszty dopłaty do kapitału 4 263
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 959
4. Podatek dochodowy według stawki 27 % 259

5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - 259

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej 
okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub 
ujemną wartość firmy

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na 
sprzedaży całości lub części udziałów (akcji)  w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych  i 
stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą  udziały (akcje) oraz wartości 
księgowej każdej sprzedanej jednostki.
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NOTA 34B
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY półrocze 2003 półrocze 2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych - 680 - 86

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem - 680 - 86

NOTA 34C
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze 2003 półrocze 2002
- ujętego w kapitale własnym - 680 - 86
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy 
jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia.
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NOTA 34D
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT dotyczący półrocze 2003 półrocze 2002

- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

NOTA 35
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA 
STRATY), z tytułu: półrocze 2003 półrocze 2002

-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), 
razem

NOTA 36
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPO-
RZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI półrocze 2003 półrocze 2002

- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

NOTA 37

NOTA 38

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku 
niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla 
ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe.

Zysk netto za I półrocze 2003                             13 189 tys. zł.
Liczba akcji z prawem do dywidendy          107 762 023
Zysk netto na jedną akcję zwykłą                                0,12

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" 
wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub 
akcji w jednostkach podporządkowanych.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU  PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ                                                                                                                         
(metoda pośrednia) półrocze 2003 półrocze 2002

I. Zysk (strata) netto 13 189 - 84 941
II. Korekty razem 16 927 23 819
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 
własności
2. Amortyzacja 4 878 5 062
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - 672
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 092 14 450
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 17 579 224
6. Zmiana stanu rezerw - 680 - 993
7. Zmiana stanu zapasów - 1 704 11 424
8. Zmiana stanu należności 3 695 - 24 547
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 16 766 - 13 624

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 119 013 13 096
11. Inne korekty 90 314 19 399
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 30 116 - 61 122

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych to środki będące na rachunkach bankowych
i w kasie spółki.
Inne korekty przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej (90 314 tys. zł. ) obejmują nast. pozycje: 
- amortyzacja środków trwałych - budynek socjalny                                                 23                                                                                             
- rozwiązanie odpisu na środki trwałe - sprzedaż                                              - 5 792              
- rozwiązanie odpisu na inwestycje długoterminowe - sprzedaż                        -7 304                       
- utworzony odpis na akcje, udziały                                                                   29 672            
- utworzony odpis na zapasy towarów                                                                      24                
- ostrożna wycena papierów wartościowych                                                             43                
- przejęcie akcji Centrostal Gdańsk po zlikwidowanej spółce                                -451                    
- konwersja na kapitał                                                                                        74 099                                    
                                                                                                                            90 314     
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Dodatkowe noty objaśniające do S.A.-P 

za okres od 1.01.2003 do 30.06.2003 
 
 
1. Instrumenty finansowe. 

Do krótkoterminowych instrumentów finansowych zaliczono pakiet akcji o wartości 480,6 tys. zł., który uległ 
zwiększeniu w omawianym okresie o 407,2 tys. zł.; związany z przejęciem od likwidowanej spółki Dalinco Corporation 
USA  321 862 szt. akcji spółki Centrostal Gdańsk  o wartości 451 tys. zł. Łączny pakiet akcji Spółki Centrostal Gdańsk 
na dzień 30.06.2003r. wynosi 452,7 tys. zł.      
                      

       W skład pozostałych instrumentów finansowych wchodzą: 
akcje Bytomskich Zakładów Odzieżowych  27,3 tys. zł., Fasingu 35,1 tys. zł. oraz Katowickich Zakładów            
Metalowych 88 tys. zł. 
 
Wyżej wymienione instrumenty finansowe krótkoterminowe zostały wycenione zgodnie z notowaniami giełdy tychże 
walorów na  dzień 30.06.2003r., tj. wg ceny rynkowej. 
 

2. Poręczenia 
Dane na temat udzielonych przez Stalexport S.A. poręczeń zawiera nota 23B.                                                                                                                       
 
Ogółem stan poręczeń nieobjętych postępowaniem układowym na dzień 30.06.2003r. wynosi 337 737 tys. zł., w tym: 
- poręczeń dewizowych     181 673 tys. zł. 
- poręczeń złotowych        156 064 tys. zł.  
 
Stan poręczeń w omawianym okresie uległ zwiększeniu w stosunku do końca 2002 roku o 36 368 tys. zł z uwagi na: 
- zmiany kursu EUR w w/w okresach z 4 202 do 4 457 PLN/1EUR, skutki przeszacowania 14 470 tys. zł. 
- zmiany poziomu poręczeń dla WRJ wynikających z podpisania aneksów do umów kredytowych i ustalenie nowych 

harmonogramów spłaty, co spowodowało wzrost poręczeń na WRJ na łączną kwotę 56 253 tys. zł. 
- zmianę poziomu poręczeń dla spółki Stalexport Autostrada Małopolska w związku ze spłatą kredytu – zmniejszenie             

o 14 355 tys. zł. 
- rezygnację przez BPH PBK  z naszego poręczenia kredytu na rzecz Huty Łabędy w wys. 20 000 tys. zł. 
 
W kwocie poręczeń największą wartość stanowi poręczenie udzielone WRJ w wys. 293 675 tys. zł. ( bez odsetek ),         
które nie zostało objęte odpisem aktualizującym. 
 
Stan poręczeń objętych postępowaniem układowym wynosił 213 232 tys. zł, które zgodnie z zawartym porozumieniem 
układowym zostały zredukowane o 40% do poziomu 127 939 tys. 
 
W wyniku konwersji zobowiązań z tyt. poręczeń na kapitał akcyjny Stalexport S.A. w wys. 72 900 tys. zł stan poręczeń 
objętych układem na dzień 30.06.2003r. wynosi 55 039 tys. zł. 

 
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa  własności 

budynków i budowli w omawianym okresie nie wystąpiły. 
 
4. Działalność zaniechana. 

W omawianym okresie działalność zaniechana w spółce nie wystąpiła. 
 

5. Nakłady inwestycyjne 
 Nakłady inwestycyjne na własne potrzeby na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 228,8 tys. zł, na które  

       składały się: 
- zakupy środków trwałych         5 tys. zł 
- pozostałe         223,3 tys. zł 

      W pozostałych nakładach inwestycyjnych największy udział stanowiły wydatki poniesione na Centrum Biznesu 
164,4 tys. zł. oraz na nieruchomości w Gliwicach 59,5 tys. zł. 
 
Ponadto w omawianym okresie Stalexport S.A.  przyjął za wierzytelności na inwestycje długoterminowe nieruchomości 
Huty Kościuszko o wartości 20 533 tys. zł. 

 
 
6. Planowane nakłady inwestycyjne. 
       Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne zostały omówione w "Komentarzu Zarządu". 
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7. Zmiany w finansowym majątku trwałym – długoterminowe aktywa finansowe. 

Na przestrzeni pierwszego półrocza br. długoterminowe aktywa finansowe netto uległy zmniejszeniu o kwotę                                          
38 785 tys. zł. oraz  zwiększeniu o kwotę 1 520 tys. zł. 
 
Na zmniejszenia złożyła się : 
- sprzedaż udziałów spółki „Stok” Wisła o wartości księgowej 15 808 tys.                                                                                                   
   Stalexport S.A. uzyskał cenę sprzedaży za udziały w wys. 8 960 tys. przy odpisie aktualizującym w wys. 6 695 tys. zł.  
   W związku z czym transakcja sprzedaży miała ujemny wpływ na wynik finansowy w omawianym okresie i wyniosła  
   152 tys. zł. 
- sprzedaż akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego – o wartości księgowej 609 tys. zł. 
  Stalexport uzyskał cenę sprzedaży 1 015 tys. zł. oraz rozwiązał odpis aktualizujący w wys. 609 tys. zł. 

         W związku z czym transakcja sprzedaży miała dodatni wpływ na wynik i wyniosła 1 015 tys. zł. 
       - utworzona rezerwa na majątek finansowy i Ferrostal Sp. z o.o. w wys. 16 033 tys. zł., Stalexport Autostrada  
         Dolnośląska S.A. w wys. 6 719 tys. zł., Stalexport Zaptor S.A. w wys. 2 tys. zł., Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o.  
         2 432 tys. zł., Walcownia Metali Czechowice- Dziedzice 4 486 tys. zł.   
          
       Na zwiększenia złożyło się: 
       - nabycie udziałów spółki Elstal Łabędy od H. Łabędy w kwocie 1 432 tys. zł. poprzez potrącenie wzajemnych  
         należności 
       - nabycie akcji spółki Stalexport Transroute Mysłowice w kwocie 88 tys. zł. poprzez zarejestrowania w KRS  wcześniej     
         wniesionej przez Stalexport dopłaty do kapitału spółki 
       - korekta nabycia spółki Stalexport Zaptor S.A. o podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 2 tys. zł. 

                                  
 
 

7.1. Znaczące transakcje Stalexport S.A. - spółki dominującej ze spółkami zależnymi objętymi konsolidacją  
- wzajemne należności i zobowiązania (tys. zł) 
 
 

Wyszczególnienie   Należności 
Stalexport S.A.  

Zobowiązania 
Stalexport S.A.  

Dopłaty wg. 
Stanu na 

dzień 
30.06.2003 r. 

 Stalexport Autostrada Małopolska   Mysłowice                       625                    38 000      
 Stalexport Autostrada Dolnośląska   Katowice                    2 783                    18 048                     -    
 Stalexport Autostrada Śląska S.A.   Katowice                            -                   5 366      
 Stalexport Wielkopolska   Komorniki                  14 570                         848            11 361    
 Stalexport Serwis Centrum   Katowice                  10 765                      1 414      
 Stalexport Centrostal    Warszawa                  71 760                             -                   -    
  - Stalexport Serwis Centrum   Bełchatów                       105                              -   
 Ferrostal   Gliwice                145 132                    12 547            10 200    
 PPiOZ  Złomhut Bodzechów   Przyborów                           -                       803                     -    
 Stalexport Centrostal    Lublin                    2 649                           67                 200    
 Stalexport Transroute Autostrada   Mysłowice                           -                    1 005                     -    

 Razem                248 389                  78 098          21 761     
 
 
 
          - koszty i przychody ze wzajemnych transakcji (w tys. zł) 
                - przychody Stalexport SA 86 549 
                - koszty Stalexport SA     106 875 
 
 
8. Wspólne przedsięwzięcia. 
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        W omawianym okresie nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia. 
 
 
9. Zatrudnienie.                                                                                                                                                                      

Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2003  rok wynosi: 
      - etaty ogółem         156,5 
      - Zarząd               2,0 
      - pracownicy handlowi         87,3 
      - pracownicy administracyjno-biurowi      6,2 
      - pozostali pracownicy          61,0 

 
      Łączne zatrudnienie w Stalexport S.A. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległo dalszemu  
      zmniejszeniu  o 23,8 etaty. 
      Dalsze ograniczenie etatów w spółce było podyktowane koniecznością ograniczenia kosztów ogólnych. 
      Daleko idące działania oszczędnościowe pozwoliły Spółce na obniżenie kosztów ogólnych w stosunku 
      do półrocza roku ubiegłego o 38,14%, co stanowi 6 312 tys. zł. 
 
      W dniu 16 czerwca 2003 roku odbyło się X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalexport S.A. , 
      na którym akcjonariusze zatwierdzili skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2002, udzielili absolutorium 
      za rok 2002 członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz na podstawie art. 397 ksh podjęli uchwałę w sprawie dalszego 
      istnienia Spółki. 

 
10. Łączne wynagrodzenie wypłacone Prokurentom, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2002r. wyniosło 3 125 tys. zł, 
        w tym: 
      - wynagrodzenie Zarządu i Prokurentów z tytułu nadzoru emitenta                                  977  tys. zł  

- wynagrodzenia Zarządu i Prokurentów z tytułu pełnienia funkcji we władzach jedn. zależnych      149  tys. zł. 
- wynagrodzenie Rady Nadzorczej                                         65   tys. zł 

 
11. Osoby zarządzające jak i nadzorujące Spółkę nie korzystały z zaliczek, kredytów, gwarancji. 
 
12. Spółka Stalexport SA nie posiadała prawnego poprzednika. 
 
13. Sprawozdanie finansowe nie podlegało konieczności skorygowania wskaźnikiem inflacji (w wymagalnym okresie 

wskaźnik inflacji nie przekroczył 20% w skali roku). 
 
14. W dniu 1.07.2003 roku Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie wydał wyrok w sprawie uznania transakcji sprzedaży 

akcji Huty Ostrowiec S.A. za skuteczną i zapłaty 133 tys. zł. przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Ostrowcu  
Świętokrzyskim na rzecz Stalexport S.A. 

 
15.  Stalexport przyjął następujące zasady ewidencji zobowiązań przewidzianych do umorzenia w wyniku postępowania   
       układowego. 
 
       Umorzoną część zobowiązań objętych postępowaniem układowym odniósł na rozliczenia międzyokresowe przychodów  
       w  momencie otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu układu. 
 
       Zgodnie z art.36 ust. 2 d  ustawy o rachunkowości, który określa, że kapitały własne zwiększają zobowiązania    
       bezwarunkowo umorzone w wyniku postępowania naprawczego lub układowego, Stalexport S.A. przyjął za moment 
       rozliczenia umorzenia zobowiązań dokonanie spłaty kolejnych rat wynikających z harmonogramu realizacji  
       postępowania układowego. 
 
       Stalexport SA  w sprawozdaniu finansowym za okres pierwszego półrocza br. jako zdarzenie po dacie bilansu ujął skutki  
       zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego.  
       Konwersja zadłużenia wynikająca z postępowania układowego na kapitał akcyjny w wys. 189 856 tys. zł. stanowiła  
       podstawę do rozliczenia części umorzonych zobowiązań z rozliczeń międzyokresowych przychodów. 
        
       W omawianym okresie sprawozdawczym z rozliczeń międzyokresowych przychodów proporcjonalnie do spłaconych  
       rat układowych Spółka rozliczyła kwotę 120 279 tys. zł. odnosząc 74 099 tys. zł. na kapitał rezerwowy, a kwotę  
       46 180 tys. zł poprzez  pozostałe przychody operacyjne na wynik finansowy okresu bieżącego. 
 
       Przedstawiony sposób ujęcia w księgach skutków rozliczenia części umorzonych zobowiązań układowych  jest 
       wynikiem konsekwentnego zapisu ujęcia zobowiązań warunkowych w księgach roku 2002. 
       Zobowiązania warunkowe ( poręczenia z tyt. zaciągniętych kredytów głównie przez podmioty zależne Stalexport S.A. ) 
       na dzień otwarcia postępowania układowego były wymagalne i zostały ujęte jako zobowiązania bilansowe i równocześnie 
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       należności, na które została utworzona rezerwa w 100% w ciężar roku 2002. 
   

 
 
16. Pozostałe istotne zdarzenia 
 

W ramach realizacji postępowania układowego w dniach: 21 marca i 25 czerwca nastąpiły spłaty drugiej i trzeciej             
z czterech kwartalnych rat dla wierzycieli drobnych w ogólnej kwocie 915,6 tys. zł. 
 
 
Zgodnie z realizowanym planem restrukturyzacji Grupy Kapitałowej w dniu 7.05.03r. nastąpiło połączenie zależnej  
od Stalexport S.A. ( udział 97,98% ) spółki Stalexport Serwis Centrum SA ze spółką Stal Bud Sp. z o.o. w Katowicach. 
Spółka Stal Bud była w 100% spółką zależną spółki Stalexport Serwis Centrum S.A.  
 
 
W dniu 22.08.2003r. Stalexport SA otrzymał wyciąg z KRS z rejestracją podwyższonego kapitału w wys. 188 856 394 zł. 
Rejestracja w/w kapitału jest równoznaczna z realizacją jednego z warunków porozumienia układowego                                 
tj. zaspokojeniem wierzycieli w kwocie 189 856 394 zł. poprzez konwersję na kapitał i wydanie w zamian 94 928 197 
akcji serii E. 
 
Termin spłaty pozostałych zobowiązań układowych przypadających na 5.10.2003r. na który składa się I rata w wys.                       
12 762 427,93 zł. zostanie przez Stalexport dochowany. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
ZARZĄDU 

Z DZIAŁALNOŚCI  
STALEXPORT SA 
za I półrocze 2003  
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I. WPROWADZENIE 
 
“Sprawozdanie Zarządu z działalności STALEXPORT Spółki Akcyjnej za I półrocze 

2003 roku” zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie 
sprawozdawczym.  

Uwaga Zarządu w I połowie 2003r. była skupiona na realizacji podstawowych założeń 
przyjętych w "Programie realizacji strategii STALEXPORT SA w latach 2002-2007 w wa-
runkach postępowania układowego".  Po osiągnięciu porozumienia z wierzycielami w roku 
2002 w ramach postępowania układowego, sukcesem zakończyła się także w kwietniu 2003 r. 
emisja akcji mająca na celu konwersję 35% zobowiązań objętych układem na kapitał Spółki. 
W rezultacie konwersji zadłużenie zmniejszyło się o 189.856 tys. zł. Z większością wierzycie-
li pozaukładowych podpisano umowy o przekształceniu kredytów krótkoterminowych 
w długoterminowe. Na ukończeniu są prace nad dwoma ostatnimi analogicznymi umowami. 
Tym samym zostały stworzone warunki dalszej stabilnej działalności Spółki. 

Konsekwentnie realizowana jest strategia przyjęta w 2001 roku. Stopień zaawansowa-
nia jej realizacji jest różny, ale całkowicie zgodny z obranym kierunkiem opartym na pięciu 
podstawowych założeniach, tj.: 

• koncentracji na handlu krajowym i niszowo zagranicznym, 
• wycofywaniu się z działalności produkcyjnej, 
• radykalnym obniżeniu kosztów funkcjonowania, 
• konsolidacji spółek dystrybucyjnych w celu wykorzystania efektu synergii, 
• utrzymaniu działalności autostradowej. 
Osiągnięty wynik netto - tj. zysk w wysokości 13.189 tys. zł, w porównaniu ze stratą 

w wysokości ponad 80 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego - w pełni potwierdza 
zasadność realizowanej strategii. O podejmowanych działaniach i osiągniętych rezultatach 
piszemy szczegółowo w kolejnych rozdziałach.  

Tutaj chcielibyśmy jedynie dodatkowo podkreślić , że określone działania podejmo-
wane przez Spółkę, w tym przede wszystkim kontrola kosztów i koncentracja na działalności 
handlowej - obejmuje także wszystkie spółki  należące do Grupy Kapitałowej Stalexport SA. 

 
Dalsza część sprawozdania Zarządu składa się z: 
 
Części ogólnej (rozdział II), która  zawiera analizę rachunku zysków i strat oraz opis sytuacji 
majątkowej i finansowej. Rozdział ten omawia także działalność inwestycyjną Spółki w okre-
sie sprawozdawczym. 
Części szczegółowej (rozdział III) obejmującej wszystkie zagadnienia określone w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących 
i okresowych  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139, poz. 
1569 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 280). 
Części (rozdział IV) opisującej perspektywy rozwoju Spółki oraz zaistniałe zdarzenia i czyn-
niki występujące po zamknięciu okresu sprawozdawczego, tzn. po dacie 30.06.2003 roku, jak 
również całokształt działań Zarządu STALEXPORT SA podjętych w celu określenia uwarun-
kowań dalszego rozwoju STALEXPORT SA i kontynuowania działalności Spółki w latach 
następnych. 
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II. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Wyniki finansowe Stalexport S.A.  
 
1.1 Wyniki finansowe spółki Stalexport S.A. za okres I półrocza 2003 roku  

przedstawia poniższa tabela nr 1: 

w tys. zł 
I półrocze 

 2002 
I półrocze 

 2003 
odchylenie 
procentowe 
2003/2002 

A. Przychody netto ze sprz. produktów, tow. i mat. 355 081 419 793 18% 
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  43 525 41 829 -4% 
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 311 556 377 964 21% 
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i mat. 332 621 395 745 19% 
        I. Koszt wytworzenia sprzedbanych produktów  38 486 39 918 4% 
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 294 135 355 827 21% 
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A - B) 22 460 24 048 7% 

D. Koszty sprzedaży  3 874 6 067 57% 
E. Koszty ogólnego zarządu 16 548 10 236 -38% 
         Razem koszty  (B + D + E) 353 042 412 049 17% 

F. Zysk/strata ze sprzedaży  (C - D - E) 2 039 7 745 280% 

G. Pozostałe przychody operacyjne, w tym 11 938 63 034 428% 
         I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 92 0 -100% 
         II. Rozwiązanie odpisów aktual. na roszczenia 9 350 16 605 78% 
         III. Inne przychody operacyjne 2 496 46 429 1760% 
H. Pozostałe koszty operacyjne, w tym 83 113 37 338 -55% 
         I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 6 878  
         II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 483 25 280 918% 
         III. Inne koszty operacyjne 80 630 5 180 -94% 
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F + G - H) -69 136 33 441  

J. Przychody finansowe, w tym 21 624 32 285 49% 
         I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 935  
         II. Odsetki 10 904 6 738 -38% 
         III. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 0 1 763  
         IV. Zysk ze zbycia inwestycji 3 941 0 -100% 
         V. Rozwiązanie odpisów aktualiz. na odsetki 3 792 13 193 248% 
         VI. Przychód ze sprzedaży wierzytelności 2 791 1 724 -38% 
         VII. Inne 196 629 221% 
         VIII. Aktualizacja wartości inwestycji 0 7 304  
K. Koszty finansowe, w tym 37 515 53 217 42% 
         I. Odsetki 24 538 11 785 -52% 
         II. Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 3 714 0 -100% 
         III. Odpisy aktualizacyjne na noty odsetkowe 4 394 3 534 -20% 
         IV. Strata ze zbycia inwestycji 0 6 497  
         V. Aktualizacja wartości inwestycji 2 205 29 715 1248% 
         VI. Koszt sprzedaży wierzytelności 1 563 1 147 -27% 
         VII. Inne 1 101 539 -51% 
L. Zysk/strata z działalności gospodarczej (I + J - K) -85 027 12 509  

M. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0 0  
N. Zysk/strata brutto (L+M) -85 027 12 509  

O. Podatek dochodowy -86 -680 690% 
        I. Część bieżąca 0 0  
        II. Część odroczona -86 -680 690% 
P. Zysk/strata netto (N - O) -84 941 13 189  
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1.2 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (sprzedaż, koszty zakupu 
i sprzedaży, koszty ogólnego zarządu). 
 

Przychody ze sprzedaży za okres styczeń – lipiec 2003 roku wyniosły 419.793 tys zł 
i były o 18 % wyższe w stosunku do poziomu roku 2002.  
Tabela nr 2 przedstawia strukturę przychodów ze sprzedaży: 

W TYS zł 1-6 2003 
udział % w 
obrotach  

1-6 2002 
udział % w 
obrotach  

  B C F C 

 Ogółem przychody ze sprzedaży 419 793 100% 355 082 100% 
     w tym:     
  Eksport (i reeksport) 105 385 25,1% 70 970 20,0% 
  Import 59 432 14,2% 45 162 12,7% 
  Kraj 213 147 50,8% 195 424 55,0% 
  Pozostała sprzedaż 1 701 0,4% 6 091 1,7% 
  Autostrada Katowice-Kraków A-4 40 127 9,6% 37 434 10,5% 

 
Do realizacji sprzedaży na wyższym niż w roku ubiegłym poziomie przyczyniła się 

głównie sprzedaż eksportowa, której przychody były większe o 48,5%, a ponadto wzrósł jej 
udział w łącznej sprzedaży spółki z 20% w 2002 roku do 25,1% w roku bieżącym. W ekspor-
cie zostały zrealizowane dodatkowe, nieplanowane wcześniej kontrakty handlowe (do Chin, 
Kanady i Turcji), większy był także niż planowano wolumen obrotów na głównych kierun-
kach eksportu spółki (Niemcy, Argentyna). 

Przychody ze sprzedaży krajowej również zostały zrealizowane powyżej poziomu 
I półrocza 2002 roku, obecnie obrót krajowy stanowi połowę wypracowywanych przychodów 
ze sprzedaży. 

Istotny udział w sprzedaży mają poza tym import (14,2%) oraz przychody z tytułu au-
tostrady płatnej A-4 Katowice – Kraków (9,6%). 

Koszty zakupu w analizowanym okresie wyniosły 395.745 tys zł i były wyższe o 19% 
od kosztów w roku ubiegłym. 

Koszty sprzedaży wzrosły w porównaniu z 2002 rokiem o 57%, na co składają się 
koszty dodatkowej prowizji agenta na Amerykę Łacińską oraz koszty transportu i spedycji 
wynikające z większego niż planowano obrotu i wzrostu stawek transportowych. 

Spółka  konsekwentnie i z powodzeniem realizuje program ograniczania kosztów 
ogólnego zarządu, co wykazuje spadkowy ich trend na przestrzeni I półrocza br., które 
w styczniu wyniosły 1.785 tys zł a w czerwcu są na poziomie 1.619 tys zł.  W okresie 
I półrocza 2003 roku koszty ogólnego zarządu wyniosły 10.236 tys zł i były o 38% mniejsze 
niż w 2002 roku.  
 
1.3  Zysk ze sprzedaży 
 

Na koniec czerwca 2003 roku został wypracowany zysk ze sprzedaży w kwocie 
7.745 tys zł, co w porównaniu z zyskiem na koniec czerwca 2002 roku na poziomie 
2.039 tys zł stanowi wzrost o 280%. 
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1.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
 

Saldo na pozostałej działalności operacyjnej z okres styczeń – czerwiec 2003 roku ma 
wartość dodatnią i wynosi 25.696 tys zł.  
Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 63.034 tys zł składają się głównie przycho-
dy z tytułu częściowego rozliczenia w wysokości 46.180 tys zł zobowiązań układowych - 
poręczeń podlegających konwersji na akcje oraz przychody z tytułu rozwiązania odpisów 
aktualizacyjnych na roszczenia. Na przestrzeni sześciu miesięcy 2003 roku zostały rozwiąza-
ne odpisy na łączną kwotę 16.605 tys zł, z czego: 

- 8.500 tys zł w związku z umową sprzedaży wierzytelności Huty Jedność, 
- 2.974 tys zł w związku ze sprzedażą pensjonatu w Wiśle, 
- 2.817 tys zł w związku ze sprzedażą spółki Centrozłom Kraków. 

W ramach pozostałych kosztów operacyjnych, które wyniosły 37.338 tys zł, dokonano 
aktualizacji wartości aktywów niefinansowych na kwotę 25.280 tys zł , poniesiono stratę ze 
zbycia niefinansowych aktywów w wysokości 6.878 tys zł oraz spisano w inne koszty opera-
cyjne dopłatę do kapitału Stalexport Serwis Centrum Opole w wysokości 4.263 tys zł. 

Koszty związane z aktualizacją wartości aktywów wynikały przede wszystkim z utwo-
rzenia odpisów na: 

- należności wobec Stalexport Wielkopolska w wysokości   11.952 tys zł, 
- należności wobec Centrostali Warszawa w wysokości  5.082 tys zł, 
- poręczenia warunkowe wobec Huty Szczecin w wysokości 5.242 tys zł, 
- należności wobec Centrozap Odlewnie w wysokości 2.366 tys zł. 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych stanowi rezultat sprzedaży poniżej 

wartości księgowej nieruchomości Centrozłomu Kraków (–2,8 mln zł), budynku socjalnego 
wraz z wyposażeniem „Pensjonat Wisła” (–2,3 mln zł) oraz  pawilonu handlowego w Cho-
rzowie ( –1,6 mln zł). 
 
 
1.5 Zysk z działalności operacyjnej 
 

Za I półrocze 2003 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 33.441 tys zł, 
podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego spółka wykazała stratę w wysokości 
–69.136 tys zł. 
 
1.6 Przychody i koszty finansowe 
 

Saldo na działalności finansowej jest ujemne i wynosi – 20.932 tys zł. Większe zarówno 
przychody jak i koszty finansowe w stosunku do roku ubiegłego dotyczą głównie dwóch za-
gadnień:  

- inwestycji (aktualizacja wartości inwestycji, strata/przychód ze zbycia inwestycji), 
- odsetek (rozwiązywanie/zawiązywanie rezerw na odsetki). 
Przychody finansowe za I półrocze 2003 roku wyniosły 32.285 tys zł, wśród nich naj-

większe pozycje to: rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych na odsetki w wysokości 
13.193 tys zł ( w tym 9.670 tys zł dotyczy Huty Kościuszko), na wartość inwestycji w kwocie 
7.304 tys zł (w tym 6.695 tys zł dotyczy Hotelu Stok), noty odsetkowe za nieterminową za-
płatę należności handlowych w kwocie 4.321 tys zł, oraz osiągnięcie dodatnich różnic kurso-
wych w wysokości 1.763 tys zł. 

Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 53.217 tys zł, z czego największa 
pozycja dotyczy kosztów z tytułu aktualizacji wartości finansowego majątku trwałego na 
kwotę 29.715 tys zł, związanych z  utratą wartości udziałów w spółkach: 
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- Ferrostal Łabędy na kwotę 17.465 tys zł, 
- Stalexport Autostrada Dolnośląska na kwotę 6.719 tys zł, 
- Walcownia Metali Dziedzice na kwotę 4.486 tys zł, 
- Stalexport Wielkopolska na kwotę 1.000 tys zł. 
Inną istotną pozycję stanowią odsetki w łącznej wysokości 11.785 tys zł. Obciążenia 

z tytułu odsetek bankowych wynoszą 7.532 tys zł, natomiast poziom odsetek od zobowiązań 
handlowych wynosi 3.821 tys zł.   

W ramach kosztów finansowych 6.497 tys zł stanowi strata ze zbycia inwestycji związana 
głównie z transakcją sprzedaży Hotelu Stok, z której uzyskano przychód w wysokości 
8.960 tys zł, podczas gdy wartość księgowa udziałów wynosiła 15.808 tys zł. 
 
 
1.7   Zysk brutto 
 

Po uwzględnieniu wyników działalności finansowej w I półroczu 2003 roku zysk 
brutto wyniósł 12.509 tys zł. W tym samym okresie 2002 roku wynik brutto był ujemny 
i wynosił –85.027 tys zł. 
 
1.8 Zysk netto 
 

Spółka wygenerowała w okresie styczeń – czerwiec 2003 roku zysk netto na po-
ziomie 13.188 tys zł, co w porównaniu ze stratą netto na poziomie  -84.941 tys zł wyka-
zaną za I półrocze 2002 roku, stanowi znaczącą poprawę wyników finansowych spółki o 
ponad 98 mln zł. 
 
 
2.  Sytuacja majątkowa i finansowa spółki 
 
2.1  Aktywa spółki 
 
Majątek ogółem spółki na dzień 30 czerwca 2003 roku uległ obniżeniu. Spadek sumy akty-
wów z poziomu 637.190 tys zł wykazywanego na koniec 2002 roku do wysokości 
603.029 tys zł na koniec I półrocza 2003 roku stanowi zmianę o 34.161 tys. zł, tj. spadek 
o 5,4%. 
Na zmniejszenie się aktywów trwałych o 7,6% wpływ miały przede wszystkim: 

- rzeczowe aktywa trwałe, które uległy obniżeniu w wyniku sprzedaży spółki Centroz-
łom Kraków, pawilonu handlowego w Chorzowie i pensjonatu Wisła, 

- inwestycje długoterminowe, gdzie w związku ze sprzedażą wyksięgowano udziały 
w spółce Stok, w porozumieniu z audytorem dokonano odpisów na udziały i akcje 
w związku z utratą ich wartości, w stosunku m.in. do spółek: Ferrostal Łabędy, Stale-
xport Autostrada Dolnośląska; jak również spisano w koszty dopłatę do kapitału SSC 
Opole. 

W ramach aktywów obrotowych istotne zmiany nastąpiły w pozycjach: 
- zapasy towarów, które wzrosły o 1.680 tys. zł do wysokości 13.712 tys. zł, tj. 14% 
- należności krótkoterminowe (zarówno z tytułu dostaw i usług jak i pozostałe), gdzie 

zaistniała konieczność utworzenia odpisów na należności wobec spółek, które znala-
zły się w trudnej sytuacji finansowej (m.in. Stalexport Wielkopolska, Centrozap Od-
lewnie). 
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Tabela nr 3 przedstawia strukturę aktywów spółki: 
odchylenie Struktura w % 

A K T Y W A  (w tys. zł) stan na 
31.12.02 

stan na 
30.06.03 

wartościowe 

Dynamika w % 
2003/2002 

31.12.02 30.06.03 

              

I. Aktywa trwałe 383 771 354 585 -29 186 -7,6% 60% 59% 

    1. Wartości niematerialne i prawne 2 799 2 326 -473 -16,9% 0% 0% 

    2. Rzeczowe aktywa trwałe 176 815 166 463 -10 352 -5,9% 28% 28% 

    3. Należności długoterminowe 287 2 919 2 632 917,1% 0% 0% 

    4. Inwestycje długoterminowe 203 870 182 877 -20 993 -10,3% 32% 30% 

    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0   0% 0% 

II. Aktywa obrotowe 253 419 248 444 -4 974 -2,0% 40% 41% 

    1. Zapasy 12 032 13 712 1 680 14,0% 2% 2% 
        materiały 70 75 5 7,1% 0% 0% 

        towary 11 962 13 637 1 675 14,0% 2% 2% 

    2. Należności krótkoterminowe 226 153 219 826 -6 326 -2,8% 35% 36% 
        z tytułu dostaw i usług 212 028 207 792 -4 236 -2,0% 33% 34% 

        z tytułu podatków ceł, dotacji i ubezpieczeń 8 238 10 692 2 454 29,8% 1% 2% 

        pozostałe należności 5 887 1 342 -4 544 -77,2% 1% 0% 

    3. Inwestycje krótkoterminowe 13 576 12 435 -1 141 -8,4% 2% 2% 
        środki pieniężne 13 502 11 894 -1 608 -11,9% 2% 2% 

        pozostałe 74 541 467 631,1% 0% 0% 

    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 658 2 471 813 49,0% 0% 0% 

A k t y w a   r a z e m 637 190 603 029 -34 160 -5,4% 100% 100% 

 
 
 
2.2 Pasywa spółki 
 

W strukturze pasywów na koniec czerwca 2003 roku nastąpiły znaczące zmiany 
w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

Zmiany te są konsekwencją realizacji postępowania układowego zawartego 
z wierzycielami spółki.  

Wartość ujemna kapitałów własnych zmniejszyła się o 277.143 tys zł i wynosi obecnie 
–90.209 tys zł. Jest to efekt podwyższenia kapitału akcyjnego w następstwie konwersji części 
zobowiązań układowych, księgowanych dotychczas jako zobowiązania długoterminowe, na 
akcje w wysokości 189.856 tys zł. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu 40% umorzenia zobowiązań ukła-
dowych wynosiły 229.521 tys zł. W roku bieżącym została rozliczona kwota 120.279 tys zł, 
która wynika ze struktury zobowiązań długoterminowych, gdzie uregulowane zobowiązania 
z tytułu konwersji na kapitał stanowią 52,4%. Pozostałe 47,6% to zobowiązania podlegające 
spłacie w 20 kwartalnych ratach. Kwota 120.279 tys zł została rozdzielona na pozostałe przy-
chody operacyjne w wysokości 46.180 tys zł, oraz na kapitał rezerwowy w wysokości 74.099 
tys zł, zgodnie ze strukturą rozliczonej konwersji na kapitał, w której 38,4% dotyczy zobo-
wiązań warunkowych a 61,6% - pozostałych zobowiązań. 

Spółka posiada także zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, które w wyniku za-
bezpieczenia nie znalazły się w postępowaniu układowym. Zostały podpisane z bankami po-
rozumienia o warunkach spłaty tych zobowiązań, co umożliwiło przeksięgowanie części kre-
dytów w kwocie 77.764 tys zł ze zobowiązań krótkoterminowych na zobowiązania długoter-
minowe. 
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Tabela nr 4 przedstawia strukturę pasywów spółki: 
odchylenie Struktura w % 

P A S Y W A  (w tys. zł) stan na 
31.12.02 

stan na 
30.06.03 

wartościowe 

Dynamika w % 
2003/2002 

31.12.02 30.06.03 

I. Kapitał własny -367 352 -90 208 277 143  -58% -15% 

    1. Kapitał akcyjny 25 668 215 524 189 856 739,7% 4% 36% 

    2. Należne wpłaty na kapitał akcyjny 0 0 0   0% 0% 

    3. Kapitał zapasowy 0 2 632 2 631   0% 0% 

    4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 11 122 8 490 -2 632 -23,7% 2% 1% 

    5. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 74 099 74 099   0% 12% 

    6. Zysk (strata) z lat ubiegłych -123 712 -404 142 -280 429  -19% -67% 

    7. Zysk (strata) netto -280 430 13 189 293 618  -44% 2% 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 004 542 693 237 -311 305 -31,0% 158% 115% 

    1. Rezerwy na zobowiązania 86 343 87 892 1 549 1,8% 14% 15% 

        z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 708 5 029 -680 -11,9% 1% 1% 

        na świadczenia emerytalne 2 990 3 016 26 0,9% 0% 1% 

        na zobowiązania warunkowe 37 500 42 742 5 242 14,0% 6% 7% 

        rozliczenia międzyokresowe bierne 40 145 37 106 -3 039 -7,6% 6% 6% 

    2. Zobowiązania długoterminowe 363 289 250 213 -113 076 -31,1% 57% 41% 

        kredyty bankowe układowe 82 111 34 213 -47 898 -58,3% 13% 6% 

        obligacje zamienne układowe 97 710 40 713 -56 997 -58,3% 15% 7% 

        zobowiązania warunkowe układowe 124 345 53 542 -70 803 -56,9% 20% 9% 

        handlowe krajowe układowe 11 232 11 156 -76 -0,7% 2% 2% 

        handlowe zagraniczne układowe 23 074 22 901 -173 -0,7% 4% 4% 

        pozostałe układowe 23 817 9 924 -13 893 -58,3% 4% 2% 

        z tytułu otrzymanych pożyczek 1 000 0 -1 000 -100,0% 0% 0% 

        kredyty pozaukładowe w restrukturyzacji 0 77 764 77 764   0% 13% 

    3. Zobowiązania krótkoterminowe 303 311 223 961 -79 350 -26,2% 48% 37% 

        kredyty bankowe pozaukładowe 163 712 68 118 -95 594 -58,4% 26% 11% 

        zobowiązania handlowe 94 978 104 592 9 614 10,1% 15% 17% 

        cesje niehandlowe 33 624 37 886 4 262 12,7% 5% 6% 

        dłużne papiery wartościowe 1 000 0 -1 000 -100,0% 0% 0% 

        z tytułu otrzymanych pożyczek 5 366 6 366 1 000 18,6% 1% 1% 

        z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 707 658 -49 -6,9% 0% 0% 

        zobowiazania wekslowe 600 1 100 500 83,3% 0% 0% 

        fundusze specjalne 853 722 -131 -15,3% 0% 0% 

        pozostałe 2 471 4 519 2 048 82,9% 0% 1% 

    4. Rozliczenia międzyokresowe 251 599 131 171 -120 428 -47,9% 39% 22% 

        umorzona część zobowiązań układowych 229 521 109 241 -120 280 -52,4% 36% 18% 

        pozostałe 22 078 21 930 -148 -0,7% 3% 4% 

P a s y w a  r a z e m 637 190 603 029 -34 162 -5,4% 100% 100% 

 
 
2.3 Struktura źródeł finansowania 
 

Zmiany stanów wielkości bezwzględnych w pasywach bilansu, zasadniczo zmieniły 
strukturę źródeł finansowania. 
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Wskaźnik zadłużenia ogólnego, liczony jako relacja zobowiązań do sumy bilansowej, 
spadł ze 158% na koniec 2002 roku do 115% na koniec czerwca 2003 roku. 
Wskaźnik bieżącej płynności (Liquidty Ratio), liczony jako stosunek majątku obrotowego do 
zobowiązań krótkoterminowych osiągnął poziom 0,36 (podczas gdy pół roku wcześniej  
0,25); natomiast wskaźnik szybkiej płynności (Quick Ratio), będący stosunkiem majątku ob-
rotowego pomniejszonego o wartość zapasów do zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 
0,34 (a według stanu na 31.12.2002 przyjmował wielkość 0,24). 

Wielkości wskaźników uległy wyraźnej poprawie, jednakże w dalszym ciągu odbiega-
ją one od wielkości standardowych. 
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III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

a)   Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach 
 
Zapoczątkowana w 2002 r. powolna odbudowa poziomu sprzedaży utrzymuje się 

nadal w I połowie 2003r. W porównaniu do I połowy 2002r. przychody ze sprzedaży wzrosły 
o 18%. 

W I połowie roku 2003 dominującą pozycję w obrotach STALEXPORT SA zajmowa-
ły tradycyjnie wyroby hutnicze. Nastąpiły dalsze zmiany asortymentowe zarówno w grupie 
wyrobów hutniczych jak i w grupie towarów zaopatrzenia hutniczego. Bardzo silną pozycję 
przychodów ze sprzedaży stanowią usługi autostradowe, których poziom systematycznie ro-
śnie. 

 
Główne towary i usługi w obrocie STALEXPORT SA w I połowie 2003r. 
 

 Wartość sprzedaży 
w mln zł 

Udział 

Blachy i taśmy stalowe 82,2 20% 
Kształtowniki stalowe 64,4 15% 
Półwyroby 46,1 11% 
Usługi autostradowe 40,1 10% 
Pręty ze stali niestopowych 36,1 9% 
Ruda żelaza 34,8 8% 
Materiały ogniotrwałe 24,5 6% 
Materiały hutnicze 21,6 5% 
Rury 18,2 4% 
Złom 14,2 3% 

 
W I półroczu 2003 największe pozycje zaopatrzenia hutniczego stanowiły: półwyroby 

- 31% całości zaopatrzenia, rudy żelaza - 23%  materiały ogniotrwałe - 16% i materiały hutni-
cze 14%. Natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego największe pozycje stanowiły: 
materiały hutnicze - 29%, złom - 17%, półwyroby 15%, materiały ogniotrwałe 15%. Znacznie 
wzrosły dostawy półwyrobów (172%) i rudy żelaza się (161%). Zmniejszyły się natomiast 
dostawy materiałów hutniczych ( o 34%).  

W I półroczu 2002 największe pozycje wśród wyrobów hutniczych stanowiły kształ-
towniki gorąco walcowane grube (25% całości wyrobów hutniczych), pręty żebrowane 
(14%), blachy i bednarka gorąco walcowane grube (13%) i rury ze szwem (10%).  
W I półroczu 2003 największe pozycje wśród wyrobów hutniczych stanowiły kształtowniki 
gorąco walcowane grube (25%), blachy i taśmy zimno walcowane w arkuszach (16%), pręty 
żebrowane (15%), blachy i bednarka gorąco walcowane grube (14%). Największy wzrost 
nastąpił w asortymencie blach i taśm zimno walcowanych w arkuszach - z 15,8 mln zł 
w I połowie 2002 r. do 35,2 mln zł sprzedaży w I połowie 2003 ( o 123%). Spadek sprzedaży 
wystąpił w grupie rur i prętów gładkich. 

 
 
 
 



 12

b)   Informacja o rynkach zbytu i dostawcach 
 
                     Rynki zbytu  
 

W strukturze obrotów w I połowie 2003 w stosunku do I połowy roku 2002 nastąpiło 
zwiększenie udziału eksportu  z 20 do 25% oraz importu  z 13 do 14% całości obrotów.  

Udział sprzedaży krajowej (bez uwzględnienia przychodów z tytułu autostrady) w po-
równaniu do analogicznego okresu roku 2002 zmniejszył się o 4% ale w ujęciu wartościo-
wym nastąpił wzrost z 195,4 mln zł w I półroczu 2002 do 213,1 mln zł w I półroczu 2003. 
Dzięki koncentracji na bardziej rentownych asortymentach nieznacznie wzrosła także marża. 

Zmieniła się geografia eksportu. W I połowie 2002 dominujący udział w eksporcie 
miała Ameryka Północna (41%). Unia Europejska z udziałem 19%zajmowała drugą pozycję. 
W I połowie 2003 podobnie jak w latach 2000 i 2001 największy udział w sprzedaży miała 
Unia Europejska ( 54%). Drugą pozycję z 24% zajmowała Ameryka Południowa.  

W asortymentowej strukturze eksportu STALEXPORT SA w I połowie 2003 roku 
tradycyjnie dominującą pozycję (53%) zajęły kształtowniki stalowe, głównie produkcji Huty 
Katowice. Na drugiej pozycji  znalazły się wyroby z metali kolorowych (7% eksportu). 

 
 
Główne towary w eksporcie STALEXPORT SA w I półroczu 2003  

Towar Wartość Udział 
 w mln zł w % 
Kształtowniki stalowe 55,3 53% 

Półwyroby 35,8 8% 

Wyroby z metali kolorowych 7,4 7% 

Rury 3,0 3% 
  

Dalsze zwiększenie koncentracji eksportu na kilku asortymentach  należy uznać za 
zjawisko niekorzystne. 
 
Główne towary i usługi w sprzedaży na rynek krajowy w I połowie 2003  
     

Towar Wartość Udział  

 w mln zł w %  

Blachy, taśmy stalowe 77,1 36%  

Pręty żebrowane 31,0 15%  

Materiały ogniotrwałe 18,4 9%  

Materiały hutnicze 14,9 7%  

Rury  14,8 7%  

Złom 14,2 7%  

Półwyroby 10,3 5%  

Kształtowniki  8,6 4%  
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W strukturze asortymentowej sprzedaży krajowej nastąpiły nieznaczne zmiany pro-

porcji pomiędzy wyrobami hutniczymi i towarami zaopatrzenia hutniczego. Udział wyrobów 
hutniczych w sprzedaży krajowej zwiększył się z 56% w I połowie roku 2002 do 67% 
w I połowie roku 2003. Natomiast udział towarów zaopatrzenia hutniczego zmniejszył się 
z 40% w I połowie 2002r. do 30% w I połowie roku 2003.  

Na rynku krajowym główne pozycje asortymentowe stanowiły: blachy i taśmy stalo-
we, pręty żebrowane, materiały ogniotrwałe oraz materiały hutnicze. Zwiększył się udział 
blach i taśm stalowych jako skutek rozszerzenia współpracy z Hutą Sendzimira. 

Zmiany zaszły w wielkości i strukturze sprzedaży towarów pochodzących z importu. 
Przychody ze sprzedaży towarów importowanych w I półroczu 2003 wyniosły 59,4 mln zł 
i były o 31%  wyższe od  przychodów w analogicznym okresie z roku 2003. Na pierwsze 
miejsce w strukturze asortymentowej wróciła ruda żelaza (59%), której udział w I połowie 
2002 r. wynosił zaledwie 22,4%. Zmniejszył się udział wyrobów hutniczych  z 42% 
w I połowie 2002 do 14% w I połowie 2003r. Zmiana struktury asortymentowej importu 
spowodowała, że pomimo znacznego wzrostu sprzedaży masa marży nieznacznie się zmniej-
szyła. 
 
  Główni dostawcy 
 

Rozszerza się współpraca z koncernem Polskie Huty Stali z którego w I połowie 
2003r. pochodziło 39% całości sprzedawanych towarów ( Huta Sendzimira - 21%, Huta Ka-
towice - 16%, Huta Cedler - 1%).  W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzednie-
go udział PHS w dostawach zwiększył się o 8% ( poprzednio Huta Sendzimira - 16%, Huta 
Katowice -14%, Huta Cedler 1%). Poza koncernem Polskie Huty Stali znaczącym dostawcą 
jest Ferrostal Łabedy (15%). 

Żaden z pozostałych dostawców nie przekroczył 5% całości obrotu. 
  
 
Dostawcy powyżej 10% udziału w zakupach STALEXPORT SA w I połowie 2003  
     

Dostawca  udział  

  w %  

Polskie Huty Stali SA  39%  

Ferrostal Łabędy  sp. z o.o.  15%  
 
  Główni odbiorcy 
 

W I połowie roku 2003 w strukturze odbiorców nastąpiły niewielkie zmiany w porów-
naniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal największym odbiorcą jest koncern 
Polskie Huty Stali ( 21% całości przychodów ze sprzedaży). Największymi odbiorcami poza 
PHS były: Baustal (11%), Stalexport Centrostal Warszawa (8%) i Ferrostal Łabędy (5%).  
 

Spółki sieci dystrybucji z Grupy Kapitałowej utrzymały znaczącą pozycję w strukturze 
odbiorców (ponad 40% wyrobów hutniczych i ponad 13% całości obrotu przypadało na 
4 spółki sieci dystrybucji). 
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c)   Informacja o znaczących umowach 
 
• Dnia 27.01.2003 r. Stalexport S.A. podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, które reguluje zasady spłaty po-
zaukładowych zobowiązań Stalexport S.A. wobec Banku. Zobowiązania te stanowią po-
nad 55 % wszystkich zabezpieczonych zobowiązań kredytowych spółki. Zawarta umowa 
przewiduje spłatę kredytów w równych ratach do września 2008 r.  

• Dnia 17 lutego została zawarta przez STALEXPORT SA umowa sprzedaży nieruchomo-
ści w Wiśle, za cenę 1,0 mln zł ( słownie: jeden milion) na rzecz spółki zależnej „Stok” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle. 

• Dnia 27 lutego 2003 r. Spółka STALEXPORT SA zawarła z „BODEKO Sp. z o.o.” Za-
wiercie umowę zbycia udziałów w Spółce „Stok Sp. z o.o. „ w Wiśle. Transakcja dotyczy-
ła sprzedaży 31.950 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy,  
o łącznej wartości nominalnej 15.975.000 zł - za cenę 8.960.272,07 zł. 

• Dnia 27 lutego 2003r. została zawarta umowa  przelewu wierzytelności z pomiędzy Stale-
xport SA a Towarzystwem Finansowym SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 
Przedmiotem Umowy była wierzytelności należne STALEXPORT SA od Huty Jedność 
SA Siemianowice Śląskie w wysokości 18.701.638,38 zł. Z tytułu zawartej umowy STA-
LEXPORT SA otrzymał kwotę 8,5 mln zł.  

• Dnia 19 marca br. została zawarta przez STALEXPORT SA notarialna umowa sprzedaży 
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu w Krakowie-Podgórzu, za 
łączną cenę 2.320.000 zł na rzecz spółki SOFT-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

• W dniu 2 kwietnia 2003 r. STALEXPORT SA nabył od Huty „KOŚCIUSZKO” SA.  
użytkowanie wieczyste gruntu oraz własność budynków i budowli stanowiących odrębne 
nieruchomości za kwotę 20.170.202,00 zł. Rozliczenie nastąpiło w drodze potrącenia 
wymagalnej wierzytelności STALEXPORT SA w stosunku do Huty „KOŚCIUSZKO” 
SA. Zakupione nieruchomości zostaną przekazane do Banku Handlowego jako spłata czę-
ści kredytu zgodnie z podpisanym wcześniej porozumieniem. 

• Zgodnie z realizowanym planem restrukturyzacji spółki, dnia 23 czerwca br. została za-
warta przez STALEXPORT SA umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dzia-
łek gruntu (o pow. 8.738 m²) oraz własność budynku stanowiącego odrębną nierucho-
mość, położonych w Chorzowie, za łączną cenę 1.316.590 zł na rzecz spółki „REPOR-
TER ” Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. 

• W dniu 11.07.2003 roku, STALEXPORT S.A. podpisał z BRE Bankiem S.A. porozumie-
nie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia przeterminowanego, które reguluje zasady spła-
ty pozaukładowych zobowiązań STALEXPORT S.A. wobec tego Banku. Zawarta umowa 
przewiduje spłatę w ratach do 30.06.2008 r.  
  

 
d)   Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 
 

• 10 stycznia 2003 r. Spółka zawarła umowę zakupu od Spółki Huta Łabędy S.A. udzia-
łów spółki Elstal Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Transakcja dotyczyła 716 
sztuk udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Po transakcji STALEXPORT 
S.A. posiadał 145.733 udziały Spółki Elstal Łabędy Sp. z o.o., co stanowiło 90,16 % 
kapitału zakładowego Spółki. 

 
• 29 stycznia 2003 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie dotyczące zare-

jestrowania połączenia spółki Elstal Łabędy Sp.  z o.o. ze spółką FERROPOL Sp. 
z o.o. (spółki zależnej w 100% od Elstal Łabędy Sp. z o.o.) Jednocześnie została zare-
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jestrowana zmiana firmy spółki Elstal Łabędy Sp. z o.o. na Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. 
Kapitał zakładowy spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. nie uległ zmianie  i wynosi 
161.630.000 zł.  

 
• 11 lutego 2003 r. Spółka zawarła umowę zakupu od Spółki Huta Łabędy S.A. udzia-

łów spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Transakcja dotyczyła 
716 sztuk udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Po transakcji udział STA-
LEXPORT SA w kapitale spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. wzrósł do  90,61% 
(146.449 udziałów). 

 
• 27 lutego 2003 r. Spółka STALEXPORT SA zawarła z „BODEKO Sp. z o.o.” Za-

wiercie umowę zbycia wszystkich udziałów (31.950 sztuk) Spółki „Stok Sp. z o.o.  
z siedzibą w  Wiśle.  

 
• 7 maja 2003 r.  Sąd Rejonowy w Katowicach wydał  postanowienie dotyczące zareje-

strowania połączenia spółki Stalexport  Serwis Centrum S.A. w Katowicach (SSC 
S.A. Katowice) ze spółką STAL-BUD Sp. z o.o. w Katowicach ( spółka zależna od 
SSC S.A. Katowice w 100 %). STALEXPORT SA posiada 222.140 akcji w spółce 
STALEXPORT SA Serwis Centrum S.A. Katowice, co daje 97,78 % udziału w kapi-
tale spółki i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 
• 23 maja 2003 r. Sąd Rejonowy w Katowicach  wydał postanowienie o zarejestrowaniu  

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STALEXPORT -TRANSROUTE Auto-
strada SA. o kwotę 160.000 zł, tj. z kwoty 100.000 zł do kwoty 260.000 zł.  
STALEXPORT SA wniósł kwotę 88.000 zł ( 55% kwoty podwyższenia), pozostałą 
kwotę tj. 72.000 zł (45 % kwoty podwyższenia) wniósł drugi akcjonariusz spółka 
Transroute International SA z siedzibą w St-Quentin-en-Yvelines. Po podwyższeniu 
kapitału, jego struktura nie ulega zmianie. W wyniku podwyższenia kapitału zakłado-
wego kapitału zakładowego ww. spółki STALEXPORT SA posiada 143 akcje, 
o wartości nominalnej 1000 zł każda, co stanowi 55 % kapitału spółki STALEXPORT 
-TRANSROUTE Autostrada SA. i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA. 

 
 
e)   Opis transakcji z podmiotami powiązanymi 
 
 Opis transakcji z podmiotami powiązanymi zawiera dodatkowa nota objaśniająca 
nr 7.1. sprawozdania finansowego. 
  
f)   Informacja o zaciągniętych kredytach, umowach: pożyczki, poręczeń i  gwarancji 
 
 Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych wynoszą 77.764 tys zł, 
na które składają się kredyty pozaukładowe objęte umowami restrukturyzacyjnymi. Zobowią-
zania krótkoterminowe  z tytułu pozaukładowych kredytów bankowych wyniosły 
68.118 tys. zł.  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek wynoszą 6.366 tys. zł. Wartość zo-
bowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych objętych porozumieniem układo-
wych po redukcji wynosiła na koniec czerwca br. 82.111 tys zł. Po uwzględnieniu konwersji 
ich części na akcje wartość tych zobowiązań wyniosła 34.213 tys zł. 

Łączne zobowiązania z tytułu pozaukładowych kredytów wynosiły na  koniec I półro-
cza 145.882 tys. zł.  
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 Łączna wartość obciążeń pozabilansowych wyniosła  368.103 tys. zł,  w tym zobo-
wiązania warunkowe 352.953 tys. zł. Największą pozycję zobowiązań warunkowych są 
udzielone przez STALEXPORT SA poręczenia i gwarancje na łączną kwotę 343.412 tys. zł. 
Największą pozycję stanowi poręczenie dla Walcowni Rur Jedność - 293.675 tys. zł,  na po-
zostałe natomiast składają się poręczenia dla Huty Ostrowiec - 37.500 tys. zł, Huty Szczecin - 
5.242 tys. zł oraz Stalexport Wielkopolska - 1.316 tys. zł. 
Poręczenia zwiększyły się o kwotę 36.368 tys. zł.  Różnica w poziomie poręczeń   wynika z: 
 
1. Zmiany kursu EUR  w w/w okresie z 4,0202 do 4,457 zł/1 EUR, 

t.j. 0,4368 * 33.127.887,08 = 14.470.261,08 zł 
 

2. Zmiany poziomu poręczeń dla WRJ wynikających z podpisania aneksów do umów kredy-
towych, a co za tym idzie – nowych harmonogramów spłaty, co skutkowało: 

• W kredytach złotowych zmianą z łącznej kwoty 91.087.000,00 zł do 113.317.698,77 zł, tj.  
kwotą 22.230.698,77 zł 

• W kredytach dewizowych  zmianą z łącznej kwoty 32.822.608,15 EUR do 40.466.045,92 
EUR, tj.  7.643.437,77 EUR, czyli wg kursu na koniec czerwca – 34.066.802,14 zł. 

 
3. Przyrost ten został częściowo zniwelowany  spłatą przez SAM kredytu w kwocie 

14.355.336,00 zł oraz rezygnacją przez BPH PBK  z naszego poręczenia kredytu Huty 
Łabędy w kwocie 20.000.000,00 zł. 

 
g)   Informacja o zaciągniętych kredytach  
 
W stosunku do stanu z 31.12.2002 r. kredyty krótkoterminowe ( pozaukładowe) zmniejszyły 
się o 18.336 tys zł. Różnica  wynika z: 
 
1. Spłaty kredytu z BWE S.A.  w kwocie 9.465 tys. zł  ( sprzedaż udziałów w spółce Stok ) – 

ostateczne rozliczenie nastąpiło w marcu b.r. 
2. Zmniejszenie zobowiązań z tytułu kapitału kredytu z ING Bank Śląski o 3.000 tys. zł 

(w styczniu b.r. 1 mln zł oraz 2mln zł w lutym b.r. ). 
3. Zmniejszenie zobowiązań z tytułu kapitału kredytu z BPH PBK S.A. o 5.000 tys zł 

(3 mln zł w maju b.r. oraz 2 mln w czerwcu b.r. ). 
4. Zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kapitału kredytów z Banku Handlowego w Warszawie 

S.A. o łączną kwotę  2.071 tys. zł (w marcu b.r. – sprzedaż akcji GTL raz  w czerwcu b.r. 
-sprzedaż magazynu w Chorzowie). 

5. Zaciągnięcia nowego kredytu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 
 (w kwietniu b.r.-1,5 mln zł, saldo na 30.06.2003 r. – 1.200 tys. zł). 

 
 
Szczegółowe informacje o zaciągniętych kredytach według terminów ich wymagalno-

ści zawiera poniższa tabela.  
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Wykorzystanie kredytów wg stanu na dzień 30.06.2003 r. (w tys. zł)   /* 
 

NAZWA PODMIOTU SIEDZIBA KWOTA KREDYTU  
WYKORZYSTANIE 

tys zł 

TERMIN SPŁATY 

BANK HANDLOWY S.A.  KATOWICE         14 516     
zgodnie z podpisaną umo-

wą restrukturyzacyjną 

BANK HANDLOWY S.A.  KATOWICE         24 750     
zgodnie z podpisaną umo-

wą restrukturyzacyjną 

BANK HANDLOWY S.A.  KATOWICE         37 498     
zgodnie z podpisaną umo-

wą restrukturyzacyjną 

BANK HANDLOWY S.A.  KATOWICE           1 200     
w 10 miesięcznych ratach 

do 27.02.2004 r. 

BRE BANK S.A.  KATOWICE         10 915     wymagalny 

ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE           1 000     
zgodnie z podpisaną umo-

wą restrukturyzacyjną 

PKO B.P. II KATOWICE         41 000     wymagalny 

BPH PBK S.A.  SOSNOWIEC         15 000     wymagalny 

Suma      145 879       

WIERZYTELNOŚCI 
UKŁADOWE   

 ZOBOWIĄZANIA 
PO REDUKCJI    

BANK HANDLOWY S.A.  KATOWICE 
          5 317     

zgodnie z warunkami po-
stępowania układowego 

BANK OCHRONY ŚRO-
DOWISKA S.A. KATOWICE         12 354     

zgodnie z warunkami po-
stępowania układowego 

BPH PBK S.A.  
OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI           6 168     

zgodnie z warunkami po-
stępowania układowego 

BANK MILLENNIUM S.A. KATOWICE         12 646     
zgodnie z warunkami po-
stępowania układowego 

PKO B.P. S.A. I KATOWICE         22 905   
zgodnie z warunkami po-
stępowania układowego 

BZ WBK  S.A. KATOWICE         22 722     
zgodnie z warunkami po-
stępowania układowego 

Suma         82 111       

pozostale                   3    

Suma całkowita      227 993      
*/ bez uwzględnienia zdarzeń mających miejsce po 30.06.2003r. (konwersja), a mających już odzwierciedlenie 

w zaudytowanym bilansie 
 
h)   Informacja o udzielonych pożyczkach  
 

Należności z tytułu udzielonych przez STALEXPORT SA pożyczek wynoszą 
134.006 tys. zł. W porównaniu z  grudniem roku ubiegłego roku należności z tytułu udzielo-
nych pożyczek wzrosły  o 60 tys. zł.  
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Szczegółowe zestawienie udzielonych pożyczek zawiera tabela.  
  

 
 

Pożyczki udzielone - stan na 30.06.2003 r. (w tys. zł) 
 

Data ważności Pożyczkobiorca Kapitał do spłaty  

31.12.2002 Huta Ostrowiec  5 000 
31.12.2002 Huta Ostrowiec  31 500 
31.12.2002 Huta Ostrowiec  36 000 
31.12.2002 Huta Ostrowiec  5 600 
31.12.2003 TLK- Katowice 4 545 
30.06.2001 TLK- Katowice 150 
31.12.2003 Ferrostal Sp. z o.o.  6 430 
31.12.2003 Ferrostal Sp. z o.o.  29 000 
31.12.2003 Ferrostal Sp. z o.o.  8 100 
30.09.2001 Centrozłom Warszawa 3 500 
30.06.2001 Centrozłom Warszawa 2 081 
31.12.2003 Autostrada Dolnośląska 60 
31.12.2002 Autostrada Dolnośląska 2 040 

  Razem 134 006 
 

 
i)   Informacja o emisji papierów wartościowych. 
 

W dniu 27 listopada 2002 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 
nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, poprzez 
emisję nie mniej niż 86.096.635 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) i nie więcej, niż 106.010.072 (słownie: sto sześć mi-
lionów dziesięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) Akcji serii E skierowaną w całości do wierzycieli 
układowych Spółki w ramach programu konwersji wierzytelności przysługujących im wobec 
Spółki. 
 
Uchwała nr  2 otrzymała następujące brzmienie: 

 
„Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki  STALEXPORT SA w Katowicach 
zwołanego w dniu 27 listopada 2002 roku 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E 

i zmian Statutu Spółki 
 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, § 2 pkt. 3, § 3 - § 7, art. 432 § 1, art. 
433 § 2 i art. 440 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spół-
ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje: 
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§ 1 
1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą, niż 172.193.270 zł 

(słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście 
siedemdziesiąt złotych) i nie większą, niż 212.020.144 zł (słownie: dwieście dwana-
ście milionów dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści cztery złote) w drodze emisji nie 
mniej, niż 86.096.635  (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) i nie więcej, niż 106.010.072 (słownie: sto 
sześć milionów dziesięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela 
serii „E”, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.  

 
2) Cena emisyjna akcji serii „E” wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję. 
 
3) Akcje serii „E” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2003 r. 
 
4) Emisja akcji serii „E" przeznaczona jest dla wierzycieli układowych Spółki w ra-

mach programu konwersji wierzytelności przysługujących im wobec Spółki. 
 
5) Akcje serii „E” zostaną opłacane wkładami niepieniężnymi w postaci wierzytelno-

ści przysługujących wierzycielom wobec Spółki. Szczegółowy wykaz oraz wycenę 
wierzytelności, jak również spis wierzycieli wraz z określeniem liczby akcji, które 
mają przypaść każdemu z nich określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stano-
wiący jej integralną część. 

 
6) Wyłącza się prawo poboru akcji serii „E” w stosunku do dotychczasowych Akcjo-

nariuszy Spółki.  
 
7) Upoważnia się Zarząd Spółki do:  

    a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, 
b) określenia zasad przydziału akcji serii „E” oraz dokonania ich przydziału,   
c) ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały uregulowane niniej-

szą uchwałą, 
 
8) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do 
prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepi-
sów prawa, a w szczególności do: 
 

a) podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii „E” do publicznego 
obrotu oraz, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii „E”, do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji 
serii „E” do wtórnego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie S.A. na rynku podstawowym, 

b) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Są-
dowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakłado-
wego Spółki o akcje serii „E”, w szczególności do złożenia, w trybie art. 310 § 2 
w zw. z art. 431 § 7 i art. 441 § 1 pkt. 7 Kodeksu Spółek Handlowych, oświad-
czenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. 

 
Uchwałę podjęto w obecności osób reprezentujących 48,38% kapitału zakładowego, 

większością 99,99% głosów oddanych. 
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Uchwała nr 2 została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza 
Aleksandrę Lesiak, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach i została wpisana do 
repertorium A nr 15880/2002.” 

W stosunku do Akcji serii E zostało, na zasadzie art. 433  § 2 K.s.h, wyłączone 
w całości prawo poboru, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii E zosta-
ły przeznaczone dla wierzycieli układowych Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
wyłączając w całości prawo poboru Akcji serii E w stosunku do dotychczasowych akcjona-
riuszy miało na uwadze redukcję zobowiązań, wzrost aktywów netto oraz ograniczenie bieżą-
cych kosztów finansowych.  

W ocenie Zarządu, obok efektu istotnej restrukturyzacji zadłużenia Spółki, równoległe 
powiększenie kręgu jej akcjonariuszy powinno pozwolić na uzyskanie nowych powiązań ka-
pitałowych.  

Jeszcze w grudniu uchwale 214/1/2002 Zarząd STALEXPORT S.A. określił terminy 
otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasady przydziału akcji serii E oraz inne szczegółowe wa-
runki przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji.  Uchwała zakładała następujące terminy prze-
prowadzenia subskrypcji akcji serii E 
 
Otwarcie Publicznej Subskrypcji 15 stycznia 2003 r. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje 15 stycznia 2003 r. 
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje 14 marca 2003 r. 
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji 14 marca 2003 r. 
Przydział Akcji 28 marca 2003 r. 

 
 Szczegółowe warunki przeprowadzenia emisji zostały przedstawione w sprawozdaniu 
Zarządu za rok 2002.  Zgodnie z przepisami K.s.h. zostały określone także  warunki kiedy emisja 
może  nie dojść do skutku, tzn. jeżeli: 

− nie zostanie objętych co najmniej 86.096.635 akcji, 
− Spółka nie zgłosi do Sądu Rejestrowego uchwały o podwyższeniu  kapitału zakłado-

wego w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, 
− postanowienie Sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowe-

go stanie się prawomocne. 
 

Złożone procedury związane między innymi z tym, że w procesie publicznej emisji jako 
jeden z subskrybentów uczestniczyła firma Citicorp Trustee Company Limited działająca jako 
Powiernik Obligatariuszy spowodowały, że Zarząd był zmuszony kilka razy przesuwać naj-
pierw termin otwarcia subskrypcji a następnie terminy jej zakończenia i przydziału akcji.  

 W szczególności Citicorp Trustee Company Limited był zobowiązany do uzyskania, 
zgodnie z art. 149 ust. 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, 
zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na nabycie Akcji serii E STALE-
XPORT SA.  

Ostatecznie wymagane zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zostało 
udzielone i w dniu 17 kwietnia Subskrypcja Akcji serii E została zamknięta. Zostały złożone 
ważne zapisy na 95.928.197 akcji serii E, co oznaczało że został przekroczony wymagany 
prospektem minimalny próg w wysokości 86.096.635 Akcji. . Łączna wartość akcji objętych 
przez wierzycieli wyniosła 189.856.394 zł. 

W dniu 16 maja 2003r Zarząd Stalexpotu złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sa-
dowego o rejestrację podwyższenia kapitału Spółki.  

W dniu 6.08 2003r Sąd rejonowy w Katowicach wydał decyzję o rejestracji podwyż-
szenia kapitału.  
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W dniu 17.09.2003r. Spółka  otrzymała uchwałę nr 413 z Zarządu Krajowego Depo-
zytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 września 2003r. o przyjęciu do Krajowego De-
pozytu Papierów Wartościowych 94.928.197 akcji serii „E” spółki STALEXPORT SA, 
o wartości nominalnej 2,00 złote każda oraz oznaczeniu ich kodem PLSTLEX00035.  

Zmiany w kapitale zakładowym zostały uwzględnione w bilansie spółki za 
I półrocze 2003r. 

 
j) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie pół-
rocznym(SAP) a wcześniej publikowanymi prognozami wyników 

 
Różnice pomiędzy  prezentowanymi pozycjami rachunku zysków i strat  wykazanymi 

w raporcie rocznym (SAR) a w raporcie kwartalnym (SAQ) nie przekraczają 4,5%. 
 

k) Ocena zarządzania zasobami finansowymi  
 
W I półroczu 2003 roku utrzymywały się następujące tendencje w obszarze finansowym: 

1. brak w dalszym ciągu dostępu do zewnętrznych źródeł kredytowych, co umożliwiłoby 
intensyfikację przychodów i poprawę wyników, 

2. konieczność spłaty prawie 30 mln zł kredytów pozaukładowych powodująca uszczu-
plenie kapitału obrotowego, 

3. utrzymywanie się trudności w płynności finansowej części spółek zależnych. 
 

Powyższe niekorzystne zjawiska wpływające na płynność finansową zostały częściowo 
zniwelowane poprzez pozyskanie dodatkowych środków obrotowych w kwocie ponad 
35 mln zł, w wyniku: 

1. sprzedaży części należności przeterminowanych  
2. zwindykowania należności z lat ubiegłych  
3. sprzedaży składników majątku  
4. spłaty części zobowiązań przez spółki zależne  

 
Działania powyższe pozwoliły na utrzymanie płynności finansowej praktycznie na niezmie-
nionym poziomie, co przełożyło się na występowanie nieznacznych zobowiązań przetermi-
nowanych, nie przekraczających przeciętnie 8% ogółu zobowiązań handlowych. 
Skuteczne działania w obszarze kosztów, zarówno w spółce jak i w Grupie Kapitałowej, po-
zwoliły na kontynuowanie i poprawę płynności w III kwartale, co ma szczególne znaczenie 
w świetle spłaty rat układowych od IV kwartału br. 
 
l)   Ocena możliwości realizacji zadań inwestycyjnych 
 
 Z uwagi na konieczność spłaty rat układowych nie przewiduje się do końca 2003 
roku realizacji zadań inwestycyjnych związanych z wydatkami gotówkowymi.  
 Jedynie w wyniku bezgotówkowej operacji STALEXPORT SA w drodze kon-
wersji należności obejmie 15.667 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
Spółki FERROSTAL-ŁABĘDY Sp. z o.o. w Gliwicach, po cenie nominalnej 1.000 zł 
za udział, o łącznej wartości 15.667.000 zł. Zamiana wierzytelności na udziały wynika 
z porozumienia z NFOŚiGW dotyczącego restrukturyzacji wierzytelności spółki FERRO-
STAL ŁABĘDY ( wcześniej Elstal Łabędy Sp. z o.o.). 
 



 22

m) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik działalności go-
spodarczej 
 

Do najistotniejszych nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy STA-
LEXPORT SA w I połowie roku 2003 zaliczyć należy: 
 

- zamknięcie w dniu 17 kwietnia Subskrypcji Akcji serii E. Zostały złożone ważne za-
pisy na 95.928.197 akcji serii E, co oznacza że został przekroczony wymagany prospektem 
minimalny próg w wysokości 86.096.635 Akcji. Łączna wartość akcji objętych przez wierzy-
cieli wyniosła 189.856.394 zł. 

-  dniu 16 maja 2003r. Zarząd Stalexpotu złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sa-
dowego o rejestrację podwyższenia kapitału Spółki.  

- w dniu 6.08 2003r Sąd rejonowy w Katowicach wydał decyzję o rejestracji podwyż-
szenia kapitału.  
 
 
n)   Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej 
          
Sytuacja gospodarcza w Polsce 
 

W pierwszym półroczu 2003 r. dynamika gospodarcza była dodatnia i wyższa niż 
w takim samym okresie przed rokiem. Po sześciu miesiącach br. odnotowano dalszy wzrost 
produkcji sprzedanej przemysłu – o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, przy 
czym w I kwartale wzrost wyniósł 4,4%, a w II – 9,0%.  

W przetwórstwie przemysłowym wzrost wyniósł 8,1%. Odnotowano sprzedaż wyższą 
w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, w przedsiębiorstwach wytwarzających do-
bra konsumpcyjne (o 7%), zaopatrzeniowe (o 8%) i inwestycyjne (o 10%). W górnictwie 
i kopalnictwie spadek produkcji wyniósł 5,7%.  

W porównaniu z I półroczem ub. roku wyższy poziom produkcji sprzedanej notowano 
w 20 spośród 29 działów przemysłu (w 9 – o ponad 10%). Spośród działów o dużym udziale 
w produkcji przemysłowej rosnący poziom sprzedaży odnotowano też w sekcjach wytwarza-
jących wyroby z metali (najwyższy w produkcji cystern, pojemników i zbiorników metalo-
wych, maszyn i urządzeń oraz pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep). Produkcja po-
zostałego sprzętu transportowego niestety wykazuje nadal tendencję spadkową. 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu 
kształtował się na poziomie dodatnim. Niestety w br. utrzymuje się spadkowy trend w pro-
dukcji budowlano-montażowej. Jej poziom był o 14,0% niższy niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku (we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych).  

W okresie styczeń-czerwiec br. inflacja wyniosła 0,8% (1,1% przed rokiem). Wolniej 
niż przed rokiem rosły m.in. ceny energii, transportu i paliw. Stopa bezrobocia na koniec 
czerwca br. ukształtowała się na poziomie 17,8% (w czerwcu 2002 r. 17,4%). Wydajność 
pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, była o ok. 10% wyższa niż przed 
rokiem, przy mniejszym o 3,2% przeciętnym zatrudnieniu. Średni kurs USD wg NBP 
w czerwcu br. wyniósł 379,7 zł/100 USD, natomiast średni kurs EUR wg NBP w maju br. 
wyniósł 443,6 zł/100 EUR. 

Wartość eksportu w okresie styczeń-maj 2003 roku wyniosła 19,6 mld USD (18,1 mld 
EUR), a importu – 25,5 mld USD (23,5 mld EUR). W porównaniu z analogicznym okresem 
ub. roku wartość eksportu liczona w USD zwiększyła się o 27,2%, a importu – o 21,8% (dla 
EUR odpowiednio: wzrost o 3,7% i spadek o 0,8%). Saldo w obrotach z zagranicą wyniosło -
5,9 mld USD (-5,4 mld EUR) – przed rokiem odpowiednio: -5,7 mld USD i -6,5 mld EUR. 
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Sytuacja produkcyjna, handlowa i finansowa w polskim hutnictwie żelaza i stali  
 

W I półroczu br., w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r., w polskim przemy-
śle stalowym nastąpił dalszy wzrost produkcji. Wzrost ten jednak nadal nie rekompensuje 
ubiegłorocznego spadku. 

Po sześciu miesiącach br. krajowe huty wyprodukowały 2,76 mln ton surówki żelaza, 
stali surowej wyprodukowano 4,41 mln ton (68% pochodziło z procesu konwertorowego, 
a 32% – z procesu elektrycznego). Produkcja półwyrobów z COS wzrosła, w stosunku do 
analogicznego okresu ubiegłego roku o 10%. 

W okresie styczeń-maj 2003 r. eksport wyrobów stalowych ogółem wyniósł 
1 615,2 tys. ton, a import wyniósł 1 205,3tys. ton. Saldo obrotów wg ilości (eksport - import) 
w handlu zagranicznym wyrobami stalowymi było dodatnie i wynosiło 409,9 tys. ton. 
W ujęciu wartościowym, saldo obrotów ogółem z zagranicą nadal pozostało ujemne 
i wyniosło 256,3 mln USD. 
 Utrzymująca się stosunkowo niska dynamika wzrostu gospodarczego i bardzo słaba 
kondycja budownictwa były głównymi powodami spadku zużycia jawnego wyrobów. 

W okresie styczeń-czerwiec 2003 r. zużycie jawne wyrobów stalowych wyniosło 
3,4 mln ton. W strukturze zużycia jawnego odnotowano wzrost zużycia jawnego wyrobów 
płaskich. Nastąpił spadek zużycia wyrobów długich (o 13%) i rur (o 4%). 

Udział importu w zużyciu jawnym w I półroczu 2003 r. stanowił 39% (w I półroczu 
2002r. -  40%), był on nieco niższy od wartości za rok 2002 (41,5%). 
 
Prognozy dla rynku wyrobów stalowych w Europie 
 

Aktywność sektora konstrukcji jest ustabilizowana (za wyjątkiem Niemiec i Francji) 
na dość wysokim poziomie. Nastąpił spadek w sektorze prywatnym, głównie z powodu spad-
ku inwestycji. Popyt jest w znacznym stopniu generowany przez budownictwo mieszkaniowe. 

W III i IV kwartale br. przewidywany jest wzrost w tym sektorze – zrekompensuje on  
spadek z I półrocza 2003. 

Przemysł samochodowy boryka się ze słabym popytem. Przewidywania na ten rok 
wskazują na spadek sprzedaży w stosunku do roku 2002. Największe trudności sektor napo-
tka w III kwartale br. Podobna sytuacja panuje u wytwórców sprzętu AGD. 

Wzmocnienie EUR uderza w unijnych producentów i sprawia, że rynek UE staje się 
atrakcyjny dla eksporterów z państw trzecich. W związku z tym dostawy producentów unij-
nych znacząco spadły (w kwietniu o -10%, w maju o -8%). Import blach i taśm g/w w krę-
gach zostanie zahamowany tylko na krótki czas – importerzy w UE czekać będą na pojawie-
nie się nowych kontyngentów. Zapasy są na wysokim, ale jeszcze rozsądnym poziomie. 
Z powodu presji importu i słabego popytu spadają ceny.  
 
Koniunktura gospodarcza i prognoza makroekonomiczna dla Polski 
 

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu była  
dodatnia, lepsza niż w czerwcu, lepsza także niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch 
lat. Na poprawę koniunktury wpływały przede wszystkim bardziej optymistyczne niż w po-
przednim miesiącu przewidywania dotyczące zamówień i produkcji na najbliższe miesiące. 
Klimat koniunktury był oceniany znacznie lepiej w przedsiębiorstwach sektora publicznego  
niż w firmach prywatnych.  

W lipcu obserwowano zahamowanie notowanej w poprzednich miesiącach poprawy 
ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie. Kształtował się on nadal na poziomie do-
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datnim, wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Pogorszenie ocen 
koniunktury było wynikiem gorszych niż w czerwcu przewidywań dotyczących przyszłych 
zamówień. Ogólny klimat koniunktury w firmach publicznych był lepszy niż w przedsiębior-
stwach prywatnych.  

Prognozy lipcowe dotyczące zamówień (w tym zagranicznych) oraz produkcji były 
bardziej optymistyczne w poprzednim miesiącu. Gorsze od czerwcowych (choć nadal opty-
mistyczne) były przewidywania w zakresie zdolności przedsiębiorstw do bieżącego regulo-
wania zobowiązań finansowych. Trzymiesięczna prognoza zatrudnienia wskazuje natomiast 
na utrzymanie się wysokiej skali zwolnień pracowników. 

 
Procesy restrukturyzacyjne w polskim hutnictwie 

 
Dokonywane procesy restrukturyzacyjne w szeregu zakładów hutniczych w kraju 

wchodzą obecnie w decydującą fazę . W zakresie prywatyzacji najważniejszego podmiotu 
branży hutniczej PHS S.A. finalizowany jest proces wyboru inwestora strategicznego. Prowa-
dzone są zaawansowane przetargi na sprzedaż hut Częstochowa i Ostrowiec. Już wcześniej 
zawarto transakcję sprzedaży Huty Zawiercie na rzecz CMC. W efekcie należy się spodzie-
wać iż prawie 90% zdolności produkcyjnych krajowego hutnictwa znajdzie się w rękach mię-
dzynarodowych koncernów hutniczych. Powinno to przyczynić się poprawy konkurencyjno-
ści polskich hut oraz poprawy płynności finansowej sektora. Z drugiej zaś strony może ogra-
niczyć możliwości zaopatrzenia branży w surowce przez zewnętrzne firmy handlowe. 
 
o)   Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką 
 

W I półroczu 2003 roku nie wystąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarzą-
dzania Spółką. Zarząd STALEXPORT S.A. kontynuował realizację przyjętej wcześniej stra-
tegii polegającą na głębokiej restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej Spółki oraz całej 
Grupy Kapitałowej.   

Realizowana strategia, a szczególnie zakończona sukcesem restrukturyzacja finansowa 
obejmująca: zawarcie układu z 40% redukcją zobowiązań, przeprowadzenie konwersji 35% 
wierzytelności na kapitał STALEXPORT S.A. oraz zawarcie porozumień okołoukładowych 
restrukturyzujących spłatę kredytów zabezpieczonych na warunkach podobnych do układo-
wych odsunęła bezpośrednie zagrożenie upadłością, a tym samym dała szansę na dalsze funk-
cjonowanie Spółki i spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. 

 Nie zmieniło to podstawowych zasad zarządzania Spółką. Zgodnie z przyjętą przez Za-
rząd „Strategią na lata 2003-2007 w warunkach postępowania układowego” w dalszym ciągu 
kluczowymi celami do osiągnięcia są: 

   
1. wzrost strumienia środków pieniężnych pozyskiwanych z rynku poprzez rozwój oraz in-

tegrację sieci sprzedaży, wzrost poziomu przetwórstwa stali, wzrost  poziomu obsługi 
klienta, wzrost udziału w rynku handlu stalą oraz dalszy rozwój działalności autostrado-
wej, 

2. zmniejszanie kosztów działalności w wyniku doskonalenia procesów wewnętrznych we 
wszystkich obszarach funkcyjnych Grupy Kapitałowej  STALEXPORT S.A., 

3. wewnętrzna integracja strategii i polityki marketingowej, handlowej, logistycznej i finan-
sowej w oparciu o integrację systemów informatycznych, 

4. poprawa komunikacji wewnętrznej, ukierunkowana na integrację kadry zarządzającej i 
pracowników wokół programu restrukturyzacji STALEXPORT SA. 
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Realizacja powyższych celów wymagała i dalej wymaga zaangażowania jak największej 
ilości pracowników i polega głównie na  wytworzeniu klimatu zmian i zaangażowania w nie. 
Wyrazem tego zaangażowania jest praca powołanych przez Zarząd zespołów restrukturyza-
cyjnych, która doprowadziła do wielu znaczących zmian w zakresie ww. czterech obszarów 
działania Spółki. W szczególności znacznej poprawie uległa komunikacja wewnętrzna. Po-
nadto STALEXPORT S.A. i Grupa Kapitałowa wypracował  i konsekwentnie realizuje 
wspólna strategię i politykę marketingowo - handlową. Ciągłe działania prowadzone w kie-
runku obniżenia kosztów pozwoliły zachować konkurencyjność i konsekwentnie zwiększać 
masę marży pozyskiwaną z rynku.  

 W dniu 13.05.2003r. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu STALEXPORT S.A. z zespo-
łami restrukturyzacyjnymi, które dokonało podsumowania i oceny sytuacji oraz zadecydowa-
ło, iż dalszym obszarem poszukiwania oszczędności będzie optymalizacja struktur organiza-
cyjnych we wszystkich obszarach działalności STALEXPORT S.A.  i Grupy Kapitałowej.  

Wprowadzony przez Zarząd nowy model zarządzania doprowadził do ściślejszej współ-
pracy pomiędzy STALEXPORT S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej, zarówno w zakresie 
planistycznym, jak i operacyjnym.  

Uzyskane efekty stanowią podstawę do podjęcia dalszych kroków restrukturyzacyjnych 
polegających na konsolidacji sieci dystrybucji.   

W I półroczu 2003 roku nastąpiły niewielkie zmiany w strukturze organizacyjnej zmierza-
jące do jej uproszczenia i spłaszczenia. Obecnie prowadzone są prace nad nowym schematem 
i regulaminem organizacyjnym odpowiadającym nowym warunkom prowadzenia działalności 
handlowej. 

 
 

p)   Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej 
  
Skład Zarządu na koniec czerwca  2003 r. przedstawia się następująco: 
 

 - Emil Wąsacz   -   Prezes Zarządu  Dyrektor Generalny 
 - Mieczysław Skołożyński   -   Członek Zarządu  Dyrektor Finansowy. 

 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2003 przedstawia się następująco: 
  
1. Józef Okolski             - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Przemysław Majka            - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3. Stanisław Bębenek            - Sekretarz Rady Nadzorczej 
4. Lindsay M. Forbes           - Członek Rady Nadzorczej   
5. Philippe Belot            - Członek Rady Nadzorczej 
6. Antoni Magdoń             - Członek Rady Nadzorczej 

 
W spółce w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w Zarządzie i Ra-
dzie Nadzorczej 

 
q)   Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej. 
 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej podano w dodatkowej nocie objaśniającej 
nr  10 sprawozdania finansowego. 
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r)   Należności z tytułu nie spłaconych pożyczek   
 

Na koniec półrocza 2003 nie występują należności z tytułu nie spłaconych pożyczek 
udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim, a także nie 
udzielono tym osobom gwarancji i poręczeń.  
 
s)   Akcje STALEXPORT SA w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej          
 
Liczba i wartość nominalna akcji STALEXPORT SA, będących w posiadaniu członków Za-
rządu i Rady Nadzorczej, według stanu na koniec 2001 roku przedstawia się następująco: 
 
1. Józef Okolski     2.000 akcji  o wartości nominalnej   20.000 zł 
2. Stanisław Bębenek            5 akcji  o wartości nominalnej          50 zł           
 
 
t)   Wykaz akcjonariuszy  posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów.   
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów  
(12.833.826) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, według stanu na dzień 30 czerwca 
2003 roku: 
 
- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju               - 29,61% 
-     Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA                       - 13,96% 
 
u)   Zmiany w akcjonariacie Spółki  
 

Realizacja restrukturyzacji finansowej STALEXPORT SA, której jednym z istot-
nych elementów jest objęcie akcji Spółki w zamian za 35% posiadanych przez wierzycieli 
należności, doprowadziła do istotnych zmian w strukturze akcjonariatu. 

 
Po objęciu przez wierzycieli STALEXPORT S.A. emisji 94.928.127 akcji serii E, do 

głównych akcjonariuszy STALEXPORT S.A.(powyżej 5% akcji ) należeć będą: 
 

 

Posiadacz ponad 5% akcji Seria 
Cena  

emisyjna 
zł 

Ilość akcji 
Udział %  
w kapitale  

zakładowym 
Citicorp Trustee Company Limited E 2 28 498 809 26,44 
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

E 2 18 022 835 16,72 

Bank Polska Kasa Opieki SA  E 2 13 872 463 12,87 
A  1 441 968 Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski SA E 2 6 680 547 
7,54 

Bank Zachodni WBK SA E 2 6 900 325 6,40 
Razem A,E  75 416 947 69,98 

 
Citicorp Trustee Company Limited reprezentuje  obligatariuszy i po zakończeniu proce-

su rejestracji posiadane przez niego akcje zostaną rozdzielone pomiędzy obligatariuszy. Akcje 
objęte przez Bank Polska Kasa Opieki SA związane są z kredytem konsorcjalnym. Po roz-
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dzieleniu akcji uczestnikom konsorcjum posiadaczem pakietu akcji ponad 5% stanie się Bank 
Millenium SA. 

Spółce nie są znane informacje o innych zawartych umowach, w wyniku których mogą 
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych ak-
cjonariuszy. 
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IV.    PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI 
 

Wszystkie założenia strategii restrukturyzacji Stalexportu S.A. są konsekwentnie realizo-
wane. Sukcesem zakończyło się postępowanie układowe, a obecnie konwersja części zobo-
wiązań układowych na akcje. Zawarto porozumienia pozaukładowe restrukturyzujące spłaty 
kredytów zabezpieczonych na warunkach podobnych do układowych. Działania te stworzyły 
nową sytuację – odsunęły bezpośrednie zagrożenie upadłością. Dały szansę na dalsze funk-
cjonowanie i stworzyły warunki do spłaty pozostałych zobowiązań. 

 
Nadal pozostają aktualne strategiczne kierunki restrukturyzacji, w oparciu o które Stale-

xport stopniowo odbudowuje  swoją pozycje rynkową. Należy do nich: 
 

a) koncentracja na handlu krajowym i utrzymanie pozycji w wybranych asortymentach  
w handlu zagranicznym w wyniku której doprowadzono do optymalizacji kanałów dystry-
bucji oraz gamy produktów i towarów będących w ofercie handlowej. Działania te obniżyły 
ryzyko realizowanych transakcji handlowych oraz podniosły wielkość masy marży pozyski-
wanej z rynku. Ulega zmianie struktura organizacyjna handlu oraz logistyka.  

 
b) stopniowe wycofywanie się z działalności produkcyjnej, w przeszłości będącej głównym 
źródłem wypływu kapitału obrotowego z działalności handlowej. Aktualnie prowadzone są 
działania zmierzające do sprzedaży udziałów w spółce produkcyjnej jaką jest Ferrostal Łabę-
dy Sp. z o.o. Natomiast zakończenie procesu upadłości Huty Ostrowiec S.A. i przejęcie jej 
przez nowego inwestora  powinno umożliwić sprzedaż posiadanych udziałów w spółce 
Złomhut Sp. z o.o. 
 
c) radykalne obniżenie kosztów funkcjonowania Stalexportu – mimo że konsekwentnie 
realizowane, dalej jest obszarem szczególnej uwagi Zarządu. Koszty funkcjonowania zostały 
zmniejszone o 38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i o 60% w stosunku 
do analogicznego okresu roku 2001.  
 
d) konsolidacja spółek dystrybucyjnych  - w kontekście rosnących wymagań klientów oraz 
rosnącej konkurencji na rynku i związanej z nim systematycznym spadkiem średniej wielko-
ści marży staje się obszarem szczególnego zainteresowania. Zarząd uważa, iż system obsługi 
klienta oraz wspierająca go struktura organizacyjna zawiera w sobie potencjał niewykorzysta-
nych możliwości. Rozpoczęta konsolidacja w rejonie Wielkopolskim powinna przynieść 
usprawnienie działalności handlowej, dalszą obniżkę kosztów i lepsze zarządzanie kapitałem 
obrotowym. 
 
e) utrzymanie działalności autostradowej, co wiąże się bezpośrednio z wypełnieniem 
umowy koncesyjnej, w tym uzyskanie zamknięcia finansowego dla autostrady A-4 . Warun-
kuje ono utrzymanie koncesji oraz umożliwia złożenie oferty na uzyskanie koncesji na eks-
ploatację  odcinaka Wrocław-Katowice. Działania bieżące koncentrują się na prowadzeniu 
przewidzianych planem robót inwestycyjnych, w tym między innymi remontów wiaduktów i 
innych obiektów infrastruktury oraz zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu. 
 

 Realizowane działania powodują, iż Stalexport powoli, ale zgodnie z planem odbudowu-
je swoją pozycję na rynku. Uzyskany do tej pory wynik na sprzedaży jest lepszy od założeń 
budżetowych.  
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Spółka przetrwała najtrudniejszy okres w swojej historii. Nie znaczy to, że nie istnieją 
zagrożenia. Ich źródła są zarówno na zewnątrz spółki (np. toczące się negocjacje dotyczące 
prywatyzacji największego partnera handlowego tj. Polskich Hut Stali) jak i wewnątrz Grupy 
Kapitałowej (trudna sytuacja finansowa niektórych spółek zależnych).  

 
Zarząd zdaje sobie sprawę, że wywiązanie się z zobowiązań układowych jest zadaniem 

trudnym, ale pozytywne rezultaty restrukturyzacji w ciągu minionych dwóch lat stanowią 
dobrą przesłankę na przyszłość. Tym bardziej, że działania restrukturyzacyjne są dalej konty-
nuowane.  

Planuje się ściślejsze powiązanie z Polskimi Hutami Stali między innymi poprzez uru-
chomienie systemu elektronicznej wymiany dokumentów handlowych. Prowadzone są dzia-
łania w kierunku poszerzenia kręgu odbiorców w tym przede wszystkim końcowych użyt-
kowników stali. Zmiana sposobu zarządzania Grupą Kapitałową zaczyna przynosić zauwa-
żalne efekty. 

Pomimo dużego spadku sprzedaży i ogromnych trudności w ostatnich latach Grupa 
Kapitałowa STALEXPORT posiada wciąż znaczną pozycję rynkową, a realizowana strategia 
daje szansę na jej wzmocnienie. Jest to podstawą do przyjęcia prognozy stabilnych przycho-
dów Grupy Kapitałowej i zapewnienia trwałej pozycji STALEXPORTU na rynku wyrobów 
hutniczych. Wyrazem pozytywnej oceny działań Zarządu jest wzrost notowań STALE-
XPORT SA na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Skutkiem konsekwentnej i przynoszącej wymierne efekty realizacji  programu restruk-
turyzacji  spółki jest zauważalne odzyskiwanie zaufania partnerów handlowych, które powin-
no przełożyć się poprawę wiarygodności spółki wobec rynku finansowego. Jest to jednym z 
kluczowych warunków ponownego otwarcia dla Stalexport S.A. dostępu do źródeł finanso-
wania kapitału obrotowego gwarantującego stabilny wzrost obrotów, który przy utrzymaniu 
obecnego poziomu rentowności pozwoli na wywiązanie się przez spółkę ze zobowiązań.   

 
Przedstawione akcjonariuszom sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 

I półrocze 2003 obejmują swym zakresem STALEXPORT SA jako odrębną jednostkę gospo-
darczą. Pełny obraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej STALEXPORT za I półrocze 
2003 zostanie przedstawiony akcjonariuszom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
w terminie do końca października 2003 roku.    

 
Zarząd uważa, że po całkowitym wdrożeniu programu restrukturyzacji Spółki, 

wyłączenia ze struktur wszystkich aktywów przynoszących straty i stanowiących zagro-
żenie dla jej bytu  możliwe jest stabilne funkcjonowanie STALEXPORT SA przynoszące 
satysfakcję swoim akcjonariuszom.  
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Katowice, wrzesień 2003 r. 
 
 
Prezes Zarządu 
Dyrektor Generalny 
 
 
___________________ 
Emil Wąsacz 
 
 
 
Członek Zarządu 
Dyrektor Finansowy 
 
 
_____________________ 
Mieczysław Skołożyński 
 


