
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.03.2006
oraz za pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2005 do 31.03.2005        

15.05.2006 r.
(data przekazania)

(pełna nazwa emitenta)

STALEXPORT S.A. sektor metalowy 17
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-085 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)

Mickiewicza 29
(ulica) (numer)

032 25-30-795 032 25-30-795 stalex@stalexport.com.pl
(telefon) (faks) (e-mail)

634-01-34-211 271936361 www.stalexport.com.pl
(NIP) (REGON) (www)

Audytor: BDO Polska Sp. z o.o.

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 167 249 184 440 43 491 47 961
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 027 16 203 3 908 4 213
III. Zysk (strata) brutto 18 112 12 419 4 710 3 229
IV. Zysk (strata) netto 22 332 9 909 5 807 2 577
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (29 729) 4 972 (7 731) 1 293
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 57 441 2 228 14 937 579
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 498) (12 948) (2 990) (3 367)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 214 (5 748) 4 216 (1 495)
IX. Aktywa razem 789 445 672 290 200 586 170 818
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 733 436 588 595 186 355 149 553
XI. Zobowiązania długoterminowe 611 145 325 901 155 282 82 806
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 122 291 262 694 31 072 66 746
XIII. Kapitał własny 56 009 83 695 14 231 21 266
XIV. Kapitał zakładowy 215 524 215 524 54 761 54 761
XV. Liczba akcji (w szt.) 107 762 023 107 762 023 107 762 023 107 762 023
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,09 0,05 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)  -  -  -  -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR) 0,52 0,78 0,14 0,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)  -  -  -  -

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1/2006
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744

 WYBRANE DANE FINANSOWE

 tys. zł tys. EUR

STALEXPORT  SPÓŁKA  AKCYJNA

mailto:stalex@stalexport.com.pl
http://www.stalexport.com.pl


SA-QSr 1/2006

Skonsolidowany bilans
Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

AKTYWA
I. Aktywa długoterminowe 542 076 380 573 262 803
1. Rzeczowy majątek trwały 300 272 307 215 161 891
2. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 392 413 508
- wartość firmy  -  -  -
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  -  -  -
4. Należności długoterminowe 472 226 947
5. Inwestycje długoterminowe 15 776 62 766 89 863
5.1. Nieruchomości 10 000 56 945 83 603
5.2. Wartości niematerialne i prawne  -  -  -
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 776 5 821 6 241
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 526 3 568 4 346
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności

3 395 3 437 3 548

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nieobjętych konsolidacją

131 131 798

b) w pozostałych jednostkach 2 250 2 253 1 895
5.4. Inne inwestycje długoterminowe  -  - 19
6. Aktywa dostępne do sprzedaży 2 199 4 231  -
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

6 314 5 627 9 594

8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 216 651 95  -
II. Aktywa krótkoterminowe 247 369 174 359 409 487
1. Zapasy 75 521 48 380 80 390
2. Należności krótkoterminowe 116 917 98 839 180 222
3. Inwestycje krótkoterminowe 547 235 19
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 428 26 214 16 470
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 956 691 132 386
Aktywa razem 789 445 554 932 672 290
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SA-QSr 1/2006

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

PASYWA
I. Kapitał własny 56 009 29 818 83 695
I.1. Kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy Spółki 51 710 25 769 82 047

1. Kapitał zakładowy 215 524 215 524 215 524

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)

 -  -  -

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) (72) (73)  -
4. Kapitał zapasowy 101 678 101 676 112 747
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 390 16 432 8 699
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 51 017 51 017 98 406
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych  -  -  -

a) dodatnie różnice kursowe  -  -  -
b) ujemne różnice kursowe  -  -  -
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych (355 159) (252 886) (363 238)
9. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy 
Spółki 22 332 (105 921) 9 909

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)  -  -  -

I.2. Kapitały mniejszości 4 299 4 049 1 648
II. Zobowiązania długoterminowe 611 145 397 080 325 901
1. Kredyty i pożyczki 71 100 79 044  -
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 895 6 301  -
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  -  -  -
4. Pozostałe zobowiązania 500 990 285 844 230 648
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 863 11 005 11 848

6. Rezerwy na pozostałe zobowiązania 13 395 13 402 10 549
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 902 1 484 72 856
III. Zobowiązania krótkoterminowe 122 291 128 034 262 694
1. Kredyty i pożyczki 5 286 5 478  -
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  -  -  -
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 89 805 75 610 226 857
4. Pozostałe zobowiązania 18 078 17 036 457
5. Rezerwy na zobowiązania 5 085 6 294 12 456
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 037 23 616 22 924
Pasywa razem 789 445 554 932 672 290

Wartość księgowa 56 009 29 818 83 695

Liczba akcji 107 762 023 107 762 023 107 762 023

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,28 0,78 

Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
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SA-QSr 1/2006

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
1 kwartał 2006 

narastająco
od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 167 249 184 440

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 443 29 207

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 127 806 155 233

II. Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów, w tym: 131 202 156 349

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 276 10 969

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 114 926 145 380

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II) 36 047 28 091

IV. Pozostałe przychody 7 694 6 738

V. Koszty sprzedaży 5 312 6 046

VI. Koszty ogólnego zarządu 17 851 10 648

VII. Pozostałe koszty 5 495 1 806
VIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności

(56) (126)

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV - V - VI - VII +/- VIII) 15 027 16 203

X. Przychody finansowe 8 199 3 821
1. Dywidendy i udziały w zyskach  -  -
2. Odsetki 1 110 3 769
3. Zysk ze zbycia inwestycji 6 712  -
4. Aktualizacja wartości inwestycji  -  -
5. Inne 377 52
XI. Koszty finansowe 5 114 7 605
1. Odsetki 4 461 6 479
2. Strata ze zbycia inwestycji  -  -
3. Aktualizacja wartości inwestycji  -  -
4. Inne 653 1 126
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych

 -  -

XIII. Zysk (strata) brutto (IX + X -XI +/- XII) 18 112 12 419

XIV. Podatek dochodowy (4 471) 2 296
a) część bieżąca (3 842) 2 539
b) część odroczona (629) (243)
XV. Zysk (strata) netto (XIII - XIV +/- XVI), w tym: 22 583 10 123

XVI. Zyski (straty) mniejszości 251 214

XVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (XIV +/- XVI) 22 332 9 909

Zysk (strata) netto 22 332 9 909
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 107 762 023 107 762 023
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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SA-QSr 1/2006

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 818 82 057 139 009
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -  - (5)
b) korekty błędów podstawowych  -  -  -
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

29 818 82 057 139 004

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 215 524 215 524 215 524
1.1. Zmiany kapitału zakładowego  -  -  -
a) zwiększenia (z tytułu)  -  -  -
- emisja akcji (wydania udziałów)  -  -  -
- podwyższenie kapitału podstawowego  -  -  -
b) zmniejszenia (z tytułu)  -  -  -
- umorzenia (udziałów)  -  -  -
- obniżenie kapitału podstawowego  -  -  -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 215 524 215 524 215 524
2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowy na początek okresu  -  -  -
2.1. Zmiany należnych wpłat na  kapitał zakładowy  -  -  -
a) zwiększenia (z tytułu)  - (5 638) 5 638
- korekty konsolidacyjne dot. SAD  - (5 638) 5 638
-  -  -  -
b) zmniejszenia (z tytułu)  - (5 638) 5 638
-  -  -  -
- korekty konsolidacyjne dot. SAD  - (5 638) 5 638
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  -  -  -
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu (73) (44) (44)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 (29) 44
a) zwiększenia (z tytułu)  - (576)  -
- wydanie dla akcjonariuszy mniejszościowych  - (570)  -
- korekty konsolidacyjne  - (6)  -
b) zmniejszenia (z tytułu) (1) (547) (44)
- wydanie dla akcjonariuszy mniejszościowych (1) (547)  -
- korekty konsolidacyjne  -  - (44)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (72) (73)  -
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 101 676 113 153 113 153
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 (11 477) (406)
a) zwiększenia (z tytułu) 2 31 888 559
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej  -  -  -
- z podziału zysku  - 30 888  -
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  - 347  -
- korekty konsolidacyjne, w tym związane z wył. z konsolidacji spółek zależnych  - 562 559
- pozostałe  - 56  -
-sprzedaż, likwidacja środków trwałych 2 35  -
b) zmniejszenie (z tytułu)  - 43 365 965
- pokrycia straty  - 42 894 551
- eliminacja dopłat do kapitałów  - 200  -
- korekty konsolidacyjne, w tym związane z wył. z konsolidacji spółek zależnych  - 271 414
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 101 678 101 676 112 747
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 16 432 43 382 12 380
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny (42) (26 950) (3 681)
a) zwiększenia (z tytułu)  - 166 035 573
- przeszacowanie środków trwałych  - 132 402  -
- korekty konsolidacyjne  - 33 633 573
b) zmniejszenia (z tytułu) 42 192 985 4 254
- zbycia środków trwałych 2 35  -
-  -  -  -
- korekty konsolidacyjne, w tym związane z wył. z konsolidacji spółek zależnych 40 192 950 4 254
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 16 390 16 432 8 699
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SA-QSr 1/2006

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 51 017 97 446 97 446
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  - (46 429) 960
a) zwiększenia (z tytułu)  - 51 215 2 427
- z podziału zysku  -  -  -
- realizacja zobowiązań układowych - spłata rat  - 51 017 2 427
- korekty konsolidacyjne  - 198  -
b) zmniejszenia (z tytułu)  - 97 644 1 467
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy  -  -  -
- pokrycia straty  - 95 979  -
- pozostałe  -  -  -
- korekty konsolidacyjne  - 1 665 1 467
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 51 017 51 017 98 406
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  -  -  -
8. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu (252 886) (404 179) (405 188)
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 651 10 288 25 541
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -  -  -
b) korekty błędów podstawowych  -  -  -
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

2 651 10 288 25 541

a) zwiększenia (z tytułu) 48 686 13 445 54 801
- podziału zysku z lat ubiegłych 48 686 10 502 47 472
- inne  -  -  -
- korekty konsolidacyjne  - 2 943 7 329
b) zmniejszenia (z tytułu) 653 21 082 28 200
- przekazania na fundusz zapasowy  - 138  -
- pokrycie straty  -  -  -
- wypłata dywidendy  - 3 436 2 245
- inne  - 13 659  -
-  -  -  -
-  -  -  -
- korekty konsolidacyjne związane z wył. z konsolidacji spółek zależnych 653 3 849 25 955
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 50 684 2 651 52 142
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 255 537 414 467 430 729
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -  - 5
b) korekty błędów podstawowych  -  -  -
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

255 537 414 467 430 734

a) zwiększenia (z tytułu) 150 417 3 108 5 097
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 145 781 1 041 1 278
- inne 556 233  -
- korekty konsolidacyjne 4 080 1 834 3 819
b) zmniejszenia (z tytułu) 111 162 038 20 451
- pokrycie straty zyskiem  111 152 858 1 428
- korekty konsolidacyjne związane z wył. z konsolidacji spółek zależnych  - 9 180 19 023
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 405 843 255 537 415 380
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (355 159) (252 886) (363 238)
9. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 22 332 (105 921) 9 909
a) zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 22 332  - 9 909
b) strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki  - 105 921  -
b) odpisy z zysku  -  -  -
10.1. Kapitały mniejszości na początek okresu 4 049 5 262 5 253
a) zwiększenia 261 2 618  -
b) zmniejszenia 11 3 831 3 605
10.2. Kapitały mniejszości na koniec okresu 4 299 4 049 1 648
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 56 009 29 818 83 695
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

56 009 29 818 83 695
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SA-QSr 1/2006

Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)
1 kwartał 2006 

narastająco
od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 22 332 9 909

II. Korekty razem: (52 061) (4 937)

1. Zyski (straty) mniejszości 251 214

2. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 56 126

3. Amortyzacja, w tym: 4 906 1 951

- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych  -  -

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  -  -

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) 2 406 (1 638)

6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (8 109) (31)

7. Zmiana stanu rezerw (9 648) 9 111

8. Zmiana stanu zapasów (22 508) (7 721)

9. Zmiana stanu należności (16 567) (7 402)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
      i  kredytów 4 843 49 591

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (8 476) (11 261)

12. Inne korekty 785 (37 877)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) (29 729) 4 972
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SA-QSr 1/2006

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 62 440 3 939

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 988 58

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 55 041  -
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego: 411 3 881
a) w jednostkach powiązanych 214 1 209
- zbycie aktywów finansowych  -  -
- dywidendy i udziały w zyskach  - 1 192
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 200  -
- odsetki 14 17
- inne wpływy z aktywów finansowych  -  -
b) w pozostałych jednostkach 197 2 672
- zbycie aktywów finansowych  -  -
- dywidendy i udziały w zyskach  -  -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 7 131
- odsetki 190 2 541
- inne wpływy z aktywów finansowych  -  -
4. Inne wpływy inwestycyjne  -  -
II. Wydatki 4 999 1 711

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 680 1 711

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  -  -
3. Na aktywa finansowe, z tego: 319  -
a) w jednostkach powiązanych 319  -
- nabycie aktywów finansowych  -  -
- udzielone pożyczki długoterminowe 319  -
b) w pozostałych jednostkach  -  -
- nabycie aktywów finansowych  -  -
- udzielone pożyczki długoterminowe  -  -
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane mniejszości  -  -
5. Inne wydatki inwestycyjne  -  -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwetycyjnej (I - II) 57 441 2 228
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SA-QSr 1/2006

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 10 362 569
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 361  -

2.Kredyty i pożyczki 10 000 59
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  -
4. Inne wpływy finansowe 1 510
II. Wydatki 21 860 13 517
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  -  -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  - 1 483
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału  -  -
4. Spłaty kredytów i pożyczek 18 747 7 809
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  -  -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -  -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 410 345
8. Odsetki 2 703 2 396
9. Inne wydatki finansowe  - 1 484
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) (11 498) (12 948)
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) 16 214 (5 748)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 214 (5 748)
- zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 26 214 22 218
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F) 42 428 16 470
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SA-QSr 1/2006

Pozycje pozabilansowe

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

1. Należności warunkowe 500 500 500

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 500 500 500

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 500 500 500

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )  -  -  -

- otrzymanych gwarancji i poręczeń  -  -  -

2. Zobowiązania warunkowe 52 667 33 947 318 131
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
(z tytułu ) 2 198 1 960 2 125

- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 198 1 960 2 125

    - gwarancje celne  -  -  -

    - pozostałe  -  -  -
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek
(z tytułu ) 7 540 4 639 288 058

- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 640 4 639 285 758

- otwarcie akredytywy  -  - 2 300

- poręczenia wekslowe 3 900  -  -

2.3. Inne (z tytułu) 42 929 27 348 27 948

- hipoteka 14 250 14 250 14 250

- towar obcy 6 698 6 698 8 298

- pozostałe 21 981 6 400 5 400

Pozycje pozabilansowe razem 53 167 34 447 318 631
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(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.03.2006
oraz za pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2005 do 31.03.2005        

(pełna nazwa emitenta)

STALEXPORT S. A. sektor metalowy 17
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-085 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)

Mickiewicza 29
(ulica) (numer)

032/25-30-795 032/25-30-795 stalex@stalexport.com.pl
(telefon) (faks) (e-mail)

634-01-34-211 271936361 www.stalexport.com.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

BDO Polska Sp. z o.o.

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 126 831 130 488 32 981 33 932
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 986) 2 225 (516) 579
III. Zysk (strata) brutto 968 230 252 60
IV. Zysk (strata) netto 9 935 355 2 583 92
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (36 170) 4 443 (9 406) 1 155
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 351 3 807 15 954 990
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 669) (8 836) (5 375) (2 298)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 512 (586) 1 173 (152)
IX. Aktywa razem 506 954 596 843 128 809 151 648
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 495 618 623 024 125 929 158 301
XI. Zobowiązania długoterminowe 388 501 371 817 98 712 94 473
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 107 117 251 207 27 217 63 828
XIII. Kapitał własny 11 336 (26 181) 2 880 (6 652)
XIV. Kapitał zakładowy 215 524 215 524 54 761 54 761
XV. Liczba akcji (w szt.) 107 762 023 107 762 023 107 762 023 107 762 023
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,00 0,02 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)  -  -  -  -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR) 0,11 -0,24 0,03 -0,06
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)  -  -  -  -

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Raport kwartalny SA-Q 1/2006
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744

 WYBRANE DANE FINANSOWE

 tys. zł tys. EUR

STALEXPORT Spółka Akcyjna

mailto:stalex@stalexport.com.pl
http://www.stalexport.com.pl


SA-Q 1/2006

Bilans
Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

AKTYWA
I. Aktywa długoterminowe 284 651 338 653 346 786
1. Rzeczowy majątek trwały 42 077 49 069 49 869
2. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 186 212 248
- wartość firmy
3. Należności długoterminowe 470 509 946
4. Inwestycje długoterminowe 239 719 286 664 161 411
4.1. Nieruchomości 10 000 56 945 83 603
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 229 519 229 519 77 589
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 227 712 227 712 75 781
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności

32 32 32

b) w pozostałych jednostkach 1 807 1 807 1 808
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 200 200 219
5. Aktywa dostępne do sprzedaży 2 199 2 199 130 211
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

4 101

7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa krótkoterminowe 222 303 181 219 250 057
1. Zapasy 64 573 43 810 70 315
2. Należności krótkoterminowe 147 206 132 110 170 139
3. Inwestycje krótkoterminowe 547 235 18
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 170 4 658 6 092
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 807 406 3 493
Aktywa razem 506 954 519 872 596 843
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SA-Q 1/2006

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

PASYWA
I. Kapitał własny 11 336 1 956 -26 181

1. Kapitał zakładowy 215 524 215 524 215 524

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -22 -23
4. Kapitał zapasowy 38 35 42 343
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 132 876 132 879 8 457
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 51 016 51 016 98 406
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -398 031 -252 943 -391 266
8. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy 
Spółki 9 935 -144 532 355

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania długoterminowe 388 501 424 461 371 817
1. Kredyty i pożyczki 61 100 79 044 105 009
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 941 995 1 216
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
4. Pozostałe zobowiązania 282 713 291 508 190 784
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 29 720 38 873 9 953

6. Rezerwy na pozostałe zobowiązania 13 275 13 283 10 450
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 752 758 54 405
III. Zobowiązania krótkoterminowe 107 117 93 455 251 207
1. Kredyty i pożyczki 12 564 12 747 17 104
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 81 216 65 359 185 873
4. Pozostałe zobowiązania 5 885 4 118 13 725
5. Rezerwy na zobowiązania 4 363 5 459 11 743
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 089 5 772 22 762
Pasywa razem 506 954 519 872 596 843

Wartość księgowa 11 336 1 956 -26 181

Liczba akcji 107 762 023 107 762 023 107 762 023

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,11 0,02 (0,24)

Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
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SA-Q 1/2006

Rachunek zysków i strat
1 kwartał 2006 

narastająco
od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 126 831 130 488

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 373 8 023

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 113 458 122 465

II. Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów, w tym: 113 987 122 516

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 063 6 720

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 101 924 115 796

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II) 12 844 7 972

IV. Pozostałe przychody 2 661 5 265

V. Koszty sprzedaży 4 164 3 031

VI. Koszty ogólnego zarządu 7 963 6 479

VII. Pozostałe koszty 5 364 1 502

VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV - V - VI - VII ) -1 986 2 225

IX. Przychody finansowe 7 937 4 643
1. Dywidendy i udziały w zyskach 1 192
2. Odsetki 907 3 413
3. Zysk ze zbycia inwestycji 6 712
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 318 38
X. Koszty finansowe 4 983 6 638
1. Odsetki 4 364 5 666
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 619 972
XI Zysk (strata) brutto (VIII + IX -X ) 968 230

XII. Podatek dochodowy -8 967 -125
a) część bieżąca -8 967
b) część odroczona -125
XIII. Zysk (strata) netto (XI - XII) 9 935 355

Zysk (strata) netto 9 935 355
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 107 762 023 107 762 023
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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SA-Q 1/2006

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 956 -28 963 -28 963
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

1 956 -28 963 -28 963

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 215 524 215 524 215 524
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisja akcji (wydania udziałów)
- podwyższenie kapitału podstawowego
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia (udziałów)
- obniżenie kapitału podstawowego
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 215 524 215 524 215 524
2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na  kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -23
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 -23 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 -570 0
- zakup akcji własnych -570
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 -547 0
- wydanie dla akcjonariuszy mniejszościowych -1 -547
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -22 -23 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 35 42 343 42 343
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 -42 308 0
a) zwiększenia (z tytułu) 3 35 0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- pozostałe
-sprzedaż, likwidacja środków trwałych 3 35
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 42 343 0
- pokrycia straty 42 343
- eliminacja dopłat do kapitałów
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 35 42 343
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 132 879 8 457 8 457
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 124 422 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 153 651 0
- przeszacowanie majątku finansowego 153 651
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 29 229 0
- zbycia środków trwałych 3 35
- rezerwa na podatek odroczony z tyt.przeszacowania majątku finansowego 29 194
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 132 876 132 879 8 457
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SA-Q 1/2006

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 51 016 95 979 95 979
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -44 963 2 427
a) zwiększenia (z tytułu) 0 51 016 2 427
- z podziału zysku
- realizacja zobowiązań układowych - spłata rat 51 016 2 427
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 95 979 0
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy
- pokrycia straty 95 979
- pozostałe
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 51 016 51 016 98 406
7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu -397 475 -391 266 -391 273
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 876 12 869
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

0 12 876 12 869

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 7
- podziału zysku z lat ubiegłych
- inne 7
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 12 876 0
- przekazania na fundusz zapasowy
- pokrycie straty 12 876
- wypłata dywidendy
- inne
-
- 
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 12 876
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 397 475 404 142 404 142
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

397 475 404 142 404 142

a) zwiększenia (z tytułu) 556 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- korekty wyniku po złożeniu raportu za IV kwartał 2005 556
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 151 199 0
- pokrycie straty zyskiem, kapitałem zapasowym i rezerwowym  151 199
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 398 031 252 943 404 142
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -398 031 -252 943 -391 266
8. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 9 935 -144 532 355
a) zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 9 935 355
b) strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki 144 532
b) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 11 336 1 956 -26 181
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)
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SA-Q 1/2006

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
1 kwartał 2006 

narastająco
od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 9 935 355

II. Korekty razem: -46 105 4 088

1. Zyski (straty) mniejszości

2. Amortyzacja 654 438

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) 2 299 -1 621

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8 165 -22

6. Zmiana stanu rezerw -9 153 9 228

7. Zmiana stanu zapasów -20 763 -10 484

8. Zmiana stanu należności -15 056 -6 446
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
      i  kredytów 8 829 60 856

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 194 -10 050

11. Inne korekty -556 -37 811

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) -36 170 4 443
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SA-Q 1/2006

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 62 203 3 912

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 966 48

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 55 041
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego: 196 3 864
a) w jednostkach powiązanych 0 1 192
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 1 192
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 196 2 672
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 7 131
- odsetki 189 2 541
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 852 105

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 533 105

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, z tego: 319 0
a) w jednostkach powiązanych 319 0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe 319
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwetycyjnej (I - II) 61 351 3 807
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SA-Q 1/2006

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2005 
narastająco

od 01.01.2005 
do 31.03.2005

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2.Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 20 669 8 836
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
4. Spłaty kredytów i pożyczek 18 127 6 724
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 53
8. Odsetki 2 489 2 112
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -20 669 -8 836
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) 4 512 -586
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 512 -586
- zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 658 6 678
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F) 9 170 6 092
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SA-Q 1/2006

Pozycje pozabilansowe

Stan na 31.03.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 31.03.2005

1. Należności warunkowe 0 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe 3 713 4 474 288 057
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
(z tytułu ) 73 84 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 73 84

    - gwarancje celne

    - pozostałe
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek
(z tytułu ) 3 640 4 390 288 057

- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 640 4 390 285 757

- otwarcie akredytywy 2 300

- poręczenia wekslowe

2.3. Inne (z tytułu) 0 0 0

- hipoteka 

- towar obcy

- pozostałe

Pozycje pozabilansowe razem 3 713 4 474 288 057
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Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego 
Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. za I kwartał 2006 r. 

 
I. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru 

wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 

 
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. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 roku zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 roku zostało sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej obowiązującymi na dzień 31.03.2006 r. Dniem przejścia na MSR był 
01.01.2005 r. 
 

Konsolidacją pełną w podmiocie dominującym objęto następujące jednostki zależne                          
(w nawiasie udział Stalexport S.A. w kapitale zakładowym na koniec I kwartału 2006 r.): 

 

- Grupa Kapitałowa Stalexport Autoroute S.a.r.l. Luxemburg                     (100,00%) 

w tym: 

-  Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Mysłowice     (100,00%) 

-  Stalexport Transroute Autostrada S.A.                                (55,00%)  

      -     Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. Katowice          (100,00%) 

      -     Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Białystok                           (98,76%) 

- Stalexport Serwis Centrum  S.A.  Katowice                       (97,78%)    

- Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A.  Rogowiec      (95,14%) 

- Stalexport Centrostal  S.A. Lublin                                      (66,00%) 

 

Nie zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym podmioty, nad którymi podmiot 
dominujący utracił kontrolę w wyniku likwidacji bądź ogłoszenia upadłości, a także te podmioty, 
których udziały nie stanowią istotnych pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

Wycenę udziałów metodą praw własności zastosowano dla  jednostki stowarzyszonej: 

- Biuro Centrum Sp. z o.o. Katowice      (40,63%) 
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Przyjęte przez Grupę Kapitałową zasady polityki rachunkowości   
 

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie jednostki dominującej Stalexport 
S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych. Pod pojęciem 
kontroli rozumie się możliwość kierowania polityką operacyjną i finansową jednostki przez podmiot 
dominujący w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. 

Jednostki zależne  

Nabyte w roku obrachunkowym spółki zależne, włącza się do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli przez spółkę dominującą. Na dzień nabycia jednostki 
zależnej (objęcia kontroli), aktywa, pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zależnej wycenia się 
według wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów netto 
stanowi wartość firmy. Nadwyżka przejętych wartości aktywów netto wyrażonych w wartościach 
godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat roku obrachunkowego, w którym miało miejsce 
nabycie. 

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej na nie wartości 
godziwej aktywów netto. 

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłącza się wszelkie operacje finansowe pomiędzy 
jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Eliminacji podlegają także wszelkie zyski i 
straty dotyczące operacji gospodarczej będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Część kapitału własnego Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. przypadająca 
kapitałowi mniejszościowemu wykazuje się w odrębnej pozycji kapitału własnego.  

Jednostki stowarzyszone  

Jednostki stowarzyszone stanowią jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, rozumiany 
jako wpływ na podejmowane decyzje w kształtowaniu polityki operacyjnej i finansowej. 

Udziały w podmiotach stowarzyszonych są ujmowane w sprawozdaniu finansowym według wyceny 
metodą praw własności, za wyjątkiem sytuacji, kiedy udziały te są zaklasyfikowane jako dostępne do 
sprzedaży. 

Cena nabycia udziału w podmiocie stowarzyszonym podlega korektom o wszelkie skutki zmian 
wartości godziwej aktywów netto, przypadające na wartość posiadanego udziału od chwili nabycia do 
daty sprawozdania finansowego oraz skutki stwierdzonej utraty wartości. 

Wszelkie zyski i straty na transakcjach przeprowadzanych między jednostkami w Grupie a podmiotami 
stowarzyszonymi podlegają wyłączeniom do poziomu posiadanego udziału. 
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Aktywa długoterminowe 

Rzeczowy majątek trwały 
 
Do środków trwałych są zaliczane składniki majątkowe według cen nabycia netto (bez podatku VAT), 
których okres użytkowania przekracza 1 rok oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,  grunty w wieczystym użytkowaniu. 

Rzeczowy majątek trwały amortyzuje się metodą liniową w okresie ekonomicznej przydatności. 
Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie 
podlegają umorzeniu. Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości 
użytkowej danego składnika majątku trwałego, obciążają koszty okresu w którym zostały poniesione. 
 
Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego są wykazywane w bilansie na równi z 
pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. 

Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne o określonym terminie użytkowania podlegają amortyzacji metodą 
liniową w okresie ekonomicznej przydatności. 

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 

Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia 
nad wartością godziwą nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, 
stowarzyszonej lub współzależnej. Wartość ta podlega corocznym testom na utratę wartości. 
Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata wartości ujmowana jest natychmiast w 
rachunku zysków i strat i nie podlega późniejszej korekcie. 

Należności długoterminowe   
 
Należności długoterminowe wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z uwzględnieniem zasad 
ostrożnej wyceny, tj.  pomniejszone o odpisy aktualizujące.  
 

Inwestycje długoterminowe 
 
Składniki długoterminowych aktywów finansowych wycenia się w cenach ich nabycia z 
uwzględnieniem korekty na trwałą utratę ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne utrzymywane są 
w celu osiągnięcia dochodów z dzierżawy lub przyrostu ich wartości wyceniane są na moment nabycia 
według ceny nabycia (kosztu wytworzenia), na dzień bilansowy według ich wartości godziwej. 
Przychody i koszty związane z doprowadzeniem ich wartości do wartości godziwej odnoszone są do 
rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. 
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Aktywa dostępne do sprzedaży 
 
Aktywa dostępne do sprzedaży to grupa aktywów dla której kierownictwo jednostki poszukuje 
nabywcy i prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów nastąpi w ciągu jednego roku lub ich 
dostępność do sprzedaży jest natychmiastowa. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 
weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość 
wykorzystania przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów 
podatkowych. 

Aktywa krótkoterminowe 

Zapasy     
 
Jako metodę rozchodu zapasów przyjęto metodę pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 
Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży 
dokonuje się odpisów aktualizujących, które korygują koszt własny sprzedaży. 
Ponadto dokonuje się odpisów aktualizujących na zapasy zalegające powyżej roku.  

Należności krótkoterminowe  
  
Należności krótkoterminowe wykazane są w wartości wymagającej zapłaty z uwzględnieniem 
ostrożnej wyceny, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące jakie wynikają z analizy tychże 
wierzytelności i podjętych decyzji przez Zarządy Spółek. 
Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności są odnoszone są w pozostałe koszty 
działalności. 
 

Inwestycje krótkoterminowe    
 
Inwestycje krótkoterminowe obejmują : 

- papiery wartościowe, które wykazane są w cenach nabycia według zasady pierwsze weszło – 
pierwsze wyszło i podlegają aktualizacji na dzień bilansowy według kursu giełdowego na dzień 
31.03.2006 r. podanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, 

- pożyczki krótkoterminowe wykazywane w kwocie wymaganej do zapłaty. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  
 
Środki pieniężne obejmują środki pieniężne w banku i kasie. Wykazane są w wartości nominalnej, a w 
walutach obcych przeliczone według obowiązującego kursu średniego NBP na 31.03.2006 r.     
Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody finansowe a ujemne różnice kursowe koszty 
finansowe. 
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Pasywa 

Zobowiązania długoterminowe 
 
Zobowiązania te obejmują : 

- wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek - są ujmowane według cen nabycia 
odpowiadającej cenie godziwej otrzymanych środków pieniężnych, 

- zobowiązania układowe – zostały zaewidencjonowane w związku z zawartym układem przez 
Stalexport S. A. z wierzycielami po uwzględnieniu 40 % umorzenia wynikającego z zawartego 
postępowania układowego, 

- zobowiązania leasingowe – są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z 
dwóch wartości : wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych 
opłat leasingowych 

- zobowiązanie wobec Skarbu Państwa wykazane w kwocie wymaganej do zapłaty zgodnie z 
zawartym porozumieniem, 

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – utworzona na zarachowane odsetki od 
należności, na wycenę gruntów w wieczystym użytkowaniu i inne wyceny aktywów, 

- rezerwy na pozostałe zobowiązania – tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek 
prawny wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego 
obowiązku spowoduje wypływ środków oraz że można dokonać wiarygodnego oszacowania 
kwoty tego zobowiązania, 

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – obejmują między innymi 40 % umorzenie 
zobowiązań w związku z zawartym układem. Spłaty 9 rat układowych były rozliczane 
proporcjonalnie na kapitał rezerwowy i wynik finansowy. W grudniu 2005 r. Zarząd Spółki 
podjął decyzję o całkowitym rozliczeniu 40% umorzenia zobowiązań układowych z 
długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów na kapitał rezerwowy i wynik 
finansowy. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe 
 
Zobowiązania te są wykazywane w kwocie wymaganej do zapłaty. 
Ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych, natomiast dodatnie różnice kursowe do 
przychodów finansowych. 
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ; 

- kredyty i pożyczki, które zostały udzielone na jeden rok, 
- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług – są to zobowiązania, których termin zapadalności 

wynosi do jednego roku, 
- pozostałe zobowiązania – są to zobowiązania z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń i innych 

świadczeń, zaliczki otrzymane, zobowiązania wekslowe, z tytułu inwestycji i inne, 
- rezerwy na zobowiązania i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – dotyczą tychże 

samych pozycji co tytuły wymienione w zobowiązaniach długoterminowych, lecz o okresie 
realizacji do jednego roku. 
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II. Wyniki finansowe grupy kapitałowej i podmiotu dominującego za I kwartał 2006 r. 
 
Wyniki finansowe grupy kapitałowej Stalexport S.A. 
 
Grupa Kapitałowa Stalexport S.A. za I kwartał 2006 r. wykazuje skonsolidowany zysk brutto w 
wysokości 18.112 tys. zł, w tym: 
 
- zysk brutto na sprzedaży towarów i usług      36.047 tys. zł 
- koszty sprzedaży i zarządu                   23.163 tys. zł   
- zysk z pozostałej działalności operacyjnej                     2.143 tys. zł 
- zysk na działalności finansowej                    3.085 tys. zł 
 
Skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2006 r.  wynosi     22.583 tys. zł 
w tym: 
- zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych         251 tys. zł 
- zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki                22.332  tys. zł 
 
 
Na skonsolidowany wynik finansowy I kwartału 2006 r. wpływ miały wyniki finansowe spółek Grupy 
Kapitałowej, które dla każdej ze spółek wynosiły: 
 

- Stalexport S.A.               9.935  tys. zł 

- Stalexport Serwis Centrum S.A. Katowice               279  tys. zł    

- Stalexport Centrostal S.A. Lublin                -28   tys. zł 

- Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A. Rogowiec                              -27   tys. zł 

- Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Białystok                                                   -11   tys. zł 

- Stalexport Autostrada Małopolska  S.A. Mysłowice                              11.528  tys. zł 

- Stalexport Transroute Autostrada S.A. Mysłowice                         567  tys. zł 

      - Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. Katowice             -132  tys. zł 
       
 
Wyniki finansowe podmiotu dominującego Stalexport S.A. 
     
W I kwartale 2006 roku przychody ze sprzedaży Stalexport S.A. wyniosły 126.831 tys. zł i były niższe 
o 2,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spadek obrotów był niewielki, 
pomimo dodatkowego uszczuplenia środków obrotowych wynikającego z realizacji kolejnej raty 
układowej (10 mln zł) i zobowiązań pozaukładowych (11 mln zł) przy równoległym braku 
finansowania z zewnątrz. Chcielibyśmy jednakże zwrócić uwagę, że przychody w I kwartale 2006 r. 
były wyższe o 27% od średniej sprzedaży kwartalnej w okresie II półrocza 2005 r. 
 
Wypracowany zysk brutto na sprzedaży w I kwartale 2006 r. wyniósł 12.844 tys. zł i był wyższy od 
osiągniętego w I kwartale 2005 r. o 4.872 tys. zł, tj. o 61%. 
Na wielkość zysku brutto na sprzedaży miały wpływ wzrost rentowności brutto na sprzedaży 
towarów z 5,4% w I kwartale 2005 r. do 10,2% w I kwartale 2006 r. 
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Po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu zysk netto na sprzedaży wyniósł niecały 1 
mln zł. 
 
Znaczący wpływ na wynik finansowy w Stalexport S.A. miała transakcja sprzedaży nieruchomości w 
Warszawie przy ul. Obrzeźnej (zysk ze sprzedaży wyniósł 6.594 tys. zł) oraz rozwiązane rezerwy na 
podatek dochodowy (w kwocie 8.967 tys. zł). 
 
Poniesione koszty finansowe z tytułu odsetek (4.364 tys. zł) i utworzone odpisy aktualizujące w 
związku z otwarciem postępowania upadłościowego jednego z dłużników uzupełniają istotne 
zdarzenia mające wpływ na rezultat netto.  
 
Podsumowując, Stalexport S.A. za I kwartał 2006 r. osiągnął zysk netto w wysokości 9.935 tys. zł, 
podczas gdy za I kwartał 2005 r. zysk netto wyniósł 355 tys. zł. 
 
Wyniki finansowe spółek handlowych 
 
Przychody ze sprzedaży 4 spółek zależnych prowadzących działalność handlową w I kwartale 2006 r. 
były nieznacznie niższe (o 2.169 tys. zł) w porównaniu z I kwartałem 2005 r. Wyniki finansowe trzech 
spółek handlowych były ujemne (66 tys. zł) a jednej spółki dodatni (279 tys. zł), co w konsekwencji  
podwyższyło skonsolidowany wynik finansowy o 213 tys. zł. 
 
Wyniki finansowe działalności autostradowej 
 
Istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2006 r. miała działalność 
autostradowa polegająca na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji 
autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków. Działalność tę prowadzą 2 spółki 
zależne: Stalexport Autostrada Małopolska S.A oraz Stalexport Transroute Autostrada S.A. w 
Mysłowicach, których podmiotem dominującym jest Stalexport Autoroute S.a.r.l. z siedzibą w 
Luxemburgu. Stalexport Autoroute S.a.r.l. jest spółką zależną w 100% od Stalexport S.A. 
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - która jest koncesjonariuszem - prowadzi inwestycje 
autostradowe. Stalexport Transroute Autostrada S.A. zajmuje się bieżącą eksploatacją autostrady i w 
imieniu SAM S.A. pobiera opłaty za przejazd.  
Skonsolidowane przychody za I kwartał 2006 r. wyniosły 25.315 tys. zł i były o 26% wyższe w 
porównaniu z I kwartałem 2005 r. Wzrost ten jest konsekwencją zwiększenia ruchu samochodowego. 
Skonsolidowany zysk netto obu spółek za I kwartał 2006 r. wynosi 12.095 tys. zł.  
 
Wzrost aktywów w bilansie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. na 31.03.2006 r. o 
234.556 tys. zł w porównaniu z końcem 2005 r. dotyczy  zwiększenia czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów o 227.821 tys. zł w spółce Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w 
tym długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 216.556 tys. zł oraz krótkoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych o 11.265 tys. zł. Wzrost kwoty rozliczeń międzyokresowych w spółce 
SAM S.A. jest rezultatem zobowiązań wynikających z podpisanej umowy koncesyjnej, 
uwzględniających ujęcie w księgach (w pasywach bilansu) długoterminowych zobowiązań wobec 
Skarbu Państwa, tzw. płatności z tytułu koncesji (spłata kredytu EBOR zaciągniętego przez Skarb 
Państwa w okresie przedkoncesyjnym). Zdarzenia powyższe są konsekwencją podpisania przez SAM 
S.A. z Ministrem Infrastruktury aneksu nr 5 do umowy  koncesyjnej oraz zawarcia z konsorcjum 
banków umowy kredytowej na kwotę do 380 mln zł w celu uzyskania tzw. zamknięcia finansowego.  
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W skonsolidowanym rachunku zysków i strat nastąpił wzrost kosztów ogólnego zarządu o ponad 7 
mln zł w porównaniu z I kwartałem roku ubiegłego, spowodowany przede wszystkim wzrostem tych 
kosztów w spółce Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Wzrost ten był wynikiem różnego rodzaju 
jednorazowych płatności (prowizji i opłat od kredytu długoterminowego, doradztwa finansowego, 
prawnego i technicznego) związanych z uzyskaniem kredytu przez spółkę zależną. 
 
 
III. Stan rezerw i odroczony podatek dochodowy w Grupie Kapitałowej Stalexport S.A.  
  
Spółka dominująca Stalexport S.A. ze względu na utrzymującą się stratę podatkową nie tworzy 
podatku aktywowanego, natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w grupie 
kapitałowej Stalexport S.A. wynoszą 6.314 tys. zł, rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wynosi 1.863 tys. zł. 
Stan rezerw w grupie na dzień 31.03.2006 r. wynosi 18.480 tys. zł, z tego: 
-  długoterminowe     -  13.395 tys. zł 
-  krótkoterminowe   -    5.085 tys. zł 
W porównaniu z IV kwartałem 2005 r. stan rezerw uległ zmniejszeniu o 1.216 tys. zł, natomiast w 
porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszył się o 4.525 tys. zł. 
 
 
IV. Średnie kursy wymiany w okresie objętym sprawozdaniem finansowym według EUR 

ustalonym przez NBP. 
 
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu 3,9357 zł 
obowiązującego na dzień 31.03.2006 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.  
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat dotyczące I kwartału 2006 r. przeliczono na EUR wg 
kursu 3,8456 zł, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału 2006 r. 
 
V. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym              
             Zgromadzeniu na dzień 15.05.2006 r.  
 
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów uprawnionych do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy  Stalexport S.A. to: 
 
                                                                                                       Liczba akcji              Procent                                                                                             
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        18.022.835            16,72 % 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.                               7.654.779              7,10 %    
 
 
VI. Wykaz akcji będących w posiadaniu grupy osób zarządzających i nadzorujących 

podmiot dominujący na dzień 15.05.2006 r. 
 
Osoby zarządzające    -  82.430 sztuk akcji 
Osoby nadzorujące     -    4.075 sztuk akcji 
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VII. Wykaz postępowań toczących się przed sądem na dzień 31.03.2006 r. 
 
Wykaz postępowań o znacznej wartości toczących się przed sądem, dotyczący Stalexport S.A.: 
 
l.p.   Nr sprawy  Kwota w zł      strona przeciwna      stan sprawy 
 
1.   93/00/Ba         4.439.241,56     Bike-Sport          wyrok zasądzający z 19.07.2001 r. 
                                                       Sp z o.o.              egzekucja w toku 
                                                       Gliwice                    
                                                       pozwany              do wyegzekwowania około 4.100.000,-zł 
                                                                                   +200 tys. odsetki +koszty  
                                                                                   Postanowieniem komornika Sądowego  
                                                                                   umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi 
                                                                                   na zmianę siedziby firmy w dniu 13.07.2005 r. 
                                                                                   Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunków 
                                                                                   bankowych i ruchomości znajdujących się  
                                                                                   w nowej siedzibie dłużnika. Zajęcie rachunków 
                                                                                   bankowych bez skutku. Prawdopodobieństwo 
                                                                                   umorzenia postępowania.                                                                                                        
 
2. 60/03/Ba    1.366.061,00        SEBA Sp. z o.o.     nakaz zapłaty z 10.12.2003 r. 
                                                                                   prawomocny z klauzulą wykonalności 
                                                                                         
 
3. 73/03/Ba   1.366.061,00          SEBA Sp. z o.o.     nakaz zapłaty z 27.01.2003 r. 
                                                                                    prawomocny z klauzulą wykonalności 
                                                                                    skierowany do komornika w dniu  
                                                                                    03.08.2004 r 
 
4.  5/04/Ba    1.366.061,00          SEBA Sp. z o.o.     nakaz zapłaty z dnia 30.03.2004 r. 
                                                                                    prawomocny z klauzulą wykonalności 
                                                                                    01.09.05 r. Sąd Rejonowy w Katowicach 
                                                                                    ogłosił upadłość obejmującą likwidację 
                                                                                    majątku dłużnika. Komornik umorzył 
                                                                                    postępowanie egzekucyjne. Wierzytelności 
                                                                                    dot. pkt 2,3 i 4 zostały zgłoszone w postępo- 
                                                                                    waniu upadłościowym.                                       
 
5. 30/03/Ba   11.995.000,00       Centrozap SA         pełna konwersja należności głównej wraz z  
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                                                    Katowice                 odsetkami na dzień ogłoszenia upadłości  
                                                                                    z możliwością zawarcia układu, tj. 27.04.2004 
r. 
                                                                                    dla wszystkich grup wierzycieli na akcje  
                                                                                    Centrozap S.A.  
                                                                                    
 
 
Stalexport S.A. został pozwany przez Inkasso Reform na kwotę 1.111 tys. złotych. Powód dochodzi 
od jednostki dominującej odszkodowania w związku z czynnościami podjętymi przez komornika 
działającego z wniosku Stalexport S.A. Apelacja wygrana przez Stalexport S.A.  
 
W 2002 roku Stalexport Transroute Autostrada S.A. wskutek wszczętego postępowania 
antymonopolowego otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wymierzającą karę w wysokości 678 tys. zł za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Na 
w/w kwotę spółka utworzyła rezerwę w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych roku 2002. 
W dniu 24.03.2004 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa z powództwa 
Stalexport Transroute Autostrada S.A. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w sprawie odwołania STA S.A. od decyzji prezesa UOKiK nr RKT 6/2003 wydanej w 
dniu 21.03.2003 r. Sąd wydał wyrok, zgodnie z którym odwołanie wniesione przez spółkę zostało 
oddalone w całości. Spółka wniosła w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego.   
 
W pozostałych jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wartość postępowań toczących 
się przed sądem nie przekracza kwoty 10% kapitałów własnych. 
 
 
VIII. Opis istotnych zdarzeń w Grupie Kapitałowej Stalexport S.A. w okresie od  01.01.2006 r.   

do 31.03.2006 r.    
 

• W dniu 12.01.2006 r. spółka dominująca Stalexport S.A. podpisała przedwstępną umowę 
sprzedaży nieruchomości za kwotę 62 mln zł netto, położonej w Warszawie przy ul. 
Obrzeźnej, (prawo użytkowania wieczystego) o łącznej powierzchni gruntu 45.622 metrów 
kwadratowych wraz z budynkami i budowlami, (prawo własności) o powierzchni 9.769 
metrów kwadratowych. W dniu 9.03.2006 r. umowa przyrzeczona została podpisana przez 
zainteresowane strony. Kwota umowy została zapłacona, a wydanie nieruchomości w 
posiadanie Kupującemu nastąpi do dnia 31.08.2006 r. Kryterium uznania umowy za znaczącą 
jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych emitenta.    

 

• W I kw.2006 r. Stalexport S.A. zawarł kontrakty eksportowe na dostawy do Ameryki 
Południowej o łącznej wartości 28,5 mln zł. Dostawcą jest Mittal Steel Poland i Mittal Steel 
Ostrava. W tym samym okresie zostały zawarte kontrakty na dostawy rur bez szwu dla 
odbiorców w USA o łącznej wartości 8,8 mln zł. 

 

• W dniu 06.02.2006 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXII Wydział Gospodarczy dokonał 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji spółki zależnej w 100% - Petrostal S.A. z 
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siedzibą w Warszawie. Likwidatorem spółki wyznaczony został pan Krzysztof Klepacki 
(Rozp. MF z dnia 19.10.2005 r. § 5 pkt 24).  

 

• W dniu 24.02.2006 r. Stalexport S.A. otrzymał od swojego pełnomocnika w Luksemburgu 
oryginalne dokumenty dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału spółki Stalexport 
Autoroute S.a.r.l .z siedzibą w Luksemburgu w 100% zależnej od Stalexport S.A. Kapitał 
zakładowy  został podwyższony z kwoty 15 tys. do wysokości 42 765 tys. EUR tj. o kwotę 
42.750 tys. EUR poprzez emisję 1.710 tys. udziałów po 25 EUR za każdy udział. 
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez wniesienie przez Stalexport 
S.A. wkładów niepieniężnych  w postaci 100% akcji spółki Stalexport Autostrada Małopolska 
S.A. o  wartości 42.973 tys. EUR, z czego kwotę 42.750 tys. EUR przeznaczono na kapitał 
zakładowy, a pozostałą 223 tys. EUR na kapitał zapasowy. Wartość ewidencyjna wniesionego 
wkładu wynosi 163,75 mln zł. Od wartości wniesionych akcji spółki Stalexport Autostrada 
Małopolska S.A. została utworzona rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Podstawą utworzenia rezerwy była zaktualizowana wycena akcji wnoszonych do spółki. 
Skutki przeszacowania akcji na 31.12.2005 r. wyniosły 134.197 tys. zł, a rezerwa wyniosła 
25.497 tys. zł. Wniesienie akcji Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do Stalexport 
Autoroute S.a.r.l. jest elementem budowy struktury holdingowej przewidzianej umową o 
udzielenie kredytu na finansowanie projektu autostrady płatnej na odcinku Katowice-Kraków. 

 

• W dniu 28.02.2006 r. Stalexport S.A. otrzymał od Stalexport Autostrada Dolnośląska  S.A.    
(spółka zależna w 100%) pismo informujące, iż jej spółka stowarzyszona - Stalexport 
Autostrada Śląska S.A. biorąca udział w postępowaniu przetargowym na budowę przez 
przystosowanie i eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice-Wrocław, otrzymała pismo 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uznaniu postępowania przetargowego 
za bezskuteczne,. a tym samym o zakończeniu etapu negocjacji. 

 

• W dniu 21.03.2006 r. Rada Nadzorcza Stalexport S.A. zgodnie ze swoimi kompetencjami 
określonymi w Statucie Spółki postanowiła powierzyć badanie jednostkowych oraz 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Stalexport S.A. za rok 2006 – firmie BDO Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Postępu 12 i wpisaną na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 523. 

 

• W dniu 22.03.2006 r. Zarząd Stalexport S.A. został poinformowany przez swojego 
pełnomocnika w Luksemburgu o rejestracji podwyższenia kapitału spółki Stalexport 
Autoroute S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 
42.765 tys. EUR do wysokości 47.565 tys. EUR tj. o kwotę 4.800 tys. EUR, poprzez 
emisję192 tys. udziałów po 25 EUR każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało 
dokonane poprzez wniesienie przez Stalexport S.A. wkładów niepieniężnych w postaci 55% 
akcji spółki Stalexport Transroute Autostrada S.A. o wartości 5.068 tys. EUR, z czego kwotę 
4.800 tys. EUR przeznaczono na kapitał zakładowy, a pozostałą 268 tys. EUR na kapitał 
zapasowy. Wartość ewidencyjna wniesionego wkładu wynosi 19.730 tys. zł. Od wartości 
wniesionych akcji spółki została utworzona rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
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dochodowego. Podstawą utworzenia rezerwy była zaktualizowana wycena udziałów 
wnoszonych do spółki Stalexport Autoroute S.a.r.l. Skutki przeszacowania akcji na 
31.12.2005 r. wyniosły 19.455 tys. złotych, a rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wyniosła 3.696 tys. złotych. Wniesienie akcji Stalexport Transroute Autostrada 
S.A. jest elementem budowy struktury holdingowej przewidzianej umową o udzielenie kredytu 
na finansowanie projektu autostrady płatnej na odcinku Katowice-Kraków. 

 

• W dniu 29.03.2006 r. Pan Robert Bendera zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Stalexport SA (podstawa prawna § 5 ust.1 pkt 21 RMF z dnia 19.10.2005 r.). 

 
IX. Zdarzenia po dacie bilansu skonsolidowanego. 

 
• W pierwszym kwartale 2006 r. Stalexport S.A. podpisał znaczące kontrakty na dostawę 

zbrojeń prefabrykowanych dla  krajowych firm budowlanych na łączną kwotę 17,5 mln zł 
netto. Realizacja kontraktów została rozpoczęta w miesiącu marcu 2006 r., a planowane 
zakończenie ma nastąpić w listopadzie 2007 r. 

• W dniu 4 maja 2006 r. Stalexport S.A. podpisał porozumienie z Bankami Konsorcjalnymi 
reprezentowanymi przez ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, tj. Bankiem Millenium S.A. w 
Warszawie, Bankiem Gospodarki  Żywnościowej S.A. w Warszawie, Bankiem Handlowym w 
Warszawie, Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, PKO Bankiem Polskim S.A. w 
Warszawie, Bankiem PEKAO S.A. w Warszawie, Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie, 
Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, ING Bankiem Śląskim w Katowicach. Celem 
powyższego porozumienia jest zaspokojenie przez Stalexport S.A. wierzytelności  Banków 
Konsorcjalnych z tytułu poręczeń udzielonych przez Stalexport S.A. zabezpieczających spłaty 
kredytów udzielonych Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przez 
Banki Konsorcjalne. Wierzytelności Banków Konsorcjalnych są z mocy prawa objęte 
postępowaniem układowym Stalexport S.A., jako wierzytelności wierzycieli głównych i 
podlegają redukcji o 40% ich wysokości. Łączna wysokość zobowiązań Stalexport S.A. , po 
uwzględnieniu 40% redukcji wynosi od 33.447 tys. zł do 65.161 tys. zł plus odsetki naliczone 
od dnia 4 marca 2005 r. (data wypowiedzenia umów kredytowych WRJ przez Banki 
Konsorcjalne) do daty podjęcia przez Zarząd Stalexport S.A. uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki. Ostateczny zakres zobowiązań Stalexport S.A. ustali Sąd 
Arbitrażowy ad hoc. Zaspokojenie przez Stalexport S.A. wszystkich wierzytelności Banków 
Konsorcjalnych wraz z odsetkami nastąpi w drodze konwersji na akcje w kapitale zakładowym 
Spółki  poprzez wniesienie w/w wierzytelności jako wkładu niepieniężnego, w zamian za akcje. 
Emisja akcji zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy. Cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o obowiązujące w tym okresie 
uwarunkowania rynkowe, na podstawie średniego kursu giełdowego akcji Stalexport S.A. na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres sześciu miesięcy poprzedzających 
podpisanie niniejszego porozumienia, jednak na poziomie nie niższym niż 2 zł za jedną akcję. 
W przypadku braku terminowej realizacji postanowień porozumienia na skutek okoliczności, 
za które odpowiedzialność ponosi Stalexport S.A., Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na 
rzecz Banków Konsorcjalnych kar umownych. Kryterium uznania porozumienia za znaczące 
jest wartość przedmiotu porozumienia przekraczającego 10% wartości kapitałów własnych 
emitenta.          
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X. Zobowiązania warunkowe 
 
            Zobowiązania warunkowe grupy kapitałowej Stalexport S.A. na dzień 31.03.2006 r. wynoszą 
            52.667 tys. zł, z tego: 
 

• z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,                                               5.838 tys. zł 
z tego na rzecz: 

           -  jednostek powiązanych objętych konsolidacją                                       1.948 tys. zł 
           -  jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją                                    250  tys. zł 
           -  pozostałych jednostek                                                                            3.640  tys. zł 
 

•  z tytułu pozostałych zobowiązań,                                                         46.829  tys. zł 
       z tego na rzecz: 

           -  jednostek powiązanych                                                                              - 
           -  jednostek pozostałych                                                                         46.829 tys. zł           
 

     Spółka dominująca Stalexport S.A. posiada zobowiązania warunkowe na łączną kwotę 3.712           
     tys. zł, z tytułu: 

 
• udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz:   
    - jednostek powiązanych                                                                                  72 tys. zł 
    - jednostek pozostałych                                                                               3.640 tys. zł                   
 
Kwota poręczeń udzielonych przez Stalexport S.A. w porównaniu z I kw. 2005 r. uległa 
zmniejszeniu o 284.345 tys. zł. Skutkiem zmniejszenia zobowiązań jest włączenie do pozycji 
bilansowych poręczenia udzielonego Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich 
w wysokości 119.208 tys. zł. 
 




