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

Za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2007 do 31.03.2007
oraz za pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.03.2006        

15.05.2007 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 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 179 972 167 249 46 072 42 815
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 654 15 027 4 007 3 847
III. Zysk (strata) brutto 13 936 18 112 3 568 4 637
IV. Zysk (strata) netto 12 757 22 332 3 266 5 717
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 589) (29 729) (2 455) (7 611)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 398) 57 441 (1 126) 14 705
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 203 932 (11 498) 52 206 (2 943)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 189 945 16 214 49 088 4 190
IX. Aktywa razem 1 068 514 789 445 276 137 204 017
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 863 861 733 436 223 249 189 543
XI. Zobowiązania długoterminowe 455 803 611 145 117 794 157 939
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 408 058 122 291 105 455 31 604
XIII. Kapitał własny 204 653 56 009 52 889 14 474
XIV. Kapitał zakładowy 315 524 215 524 81 541 55 698
XV. Liczba akcji (w szt.) 157 762 023 107 762 023 157 762 023 107 762 023
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,21 0,02 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)  -  -  -  -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR) 1,30 0,52 0,33 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)  -  -  -  -

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1/2007
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 1/2007

Skonsolidowany bilans
Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

AKTYWA
I. Aktywa długoterminowe 576 511 591 365 542 076
1. Rzeczowy majątek trwały 335 466 334 228 300 272
2. Wartości niematerialne i prawne 373 3 315 392
3. Wartość firmy  -  -  -
4. Należności długoterminowe  -  - 472
5. Inwestycje długoterminowe 25 438 26 767 15 776
5.1. Nieruchomości 10 000 10 000 10 000
5.2. Wartości niematerialne i prawne  -  -  -
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 438 6 767 5 776
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 491 4 820 3 526
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności

3 044 3 066 3 395

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nieobjętych konsolidacją

447 1 754 131

b) w pozostałych jednostkach 1 947 1 947 2 250
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 10 000 10 000  -
6. Aktywa dostępne do sprzedaży  -  - 2 199
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

9 338 8 342 6 314

8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 205 896 218 713 216 651
II. Aktywa krótkoterminowe 492 003 268 440 247 369
1. Zapasy 106 571 69 531 75 521
2. Należności krótkoterminowe 93 061 108 640 116 917
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 930 4 561 547
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 273 981 84 036 42 428
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 460 1 672 11 956
Aktywa razem 1 068 514 859 805 789 445
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SA-QSr 1/2007

Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

PASYWA
I. Kapitał własny 204 653 190 389 56 009
I.1. Kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy Spółki 198 174 184 653 51 710

1. Kapitał zakładowy 315 524 315 524 215 524

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)  -  -  -

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) (70) (71) (72)
4. Kapitał zapasowy 151 801 154 236 101 678
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 19 225 19 520 16 390
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 490 490 51 017
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych (1) (597)  -

a) dodatnie różnice kursowe  -  -  -
b) ujemne różnice kursowe 1 597  -
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych (301 552) (352 506) (355 159)
9. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy 
Spółki 12 757 48 057 22 332

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

I.2. Kapitały mniejszości 6 479 5 736 4 299
II. Zobowiązania długoterminowe 455 803 538 283 611 145
1. Kredyty i pożyczki 18 747 50 968 71 100
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 227 4 690 5 895
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  -  -  -
4. Pozostałe zobowiązania 281 455 327 506 500 990
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 4 454 2 624 1 863

6. Rezerwy na pozostałe zobowiązania 15 306 14 030 13 395
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131 614 138 465 17 902
III. Zobowiązania krótkoterminowe 408 058 131 133 122 291
1. Kredyty i pożyczki 57 076 19 796 5 286
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 53  -  -
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 75 204 84 041 89 805
4. Pozostałe zobowiązania 250 519 21 047 18 078
5. Rezerwy na zobowiązania 1 769 1 792 5 085
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 437 4 457 4 037
Pasywa razem 1 068 514 859 805 789 445

Wartość księgowa 204 653 190 389 56 009

Liczba akcji 157 762 023 157 762 023 107 762 023

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,30 1,21 0,52 

Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
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SA-QSr 1/2007

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
1 kwartał 2007 

narastająco
od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 179 972 167 249

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 927 39 443

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 137 045 127 806

II. Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów, w tym: 142 268 131 202

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 484 16 276

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 125 784 114 926

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II) 37 704 36 047

IV. Pozostałe przychody 3 617 7 694

V. Koszty sprzedaży 4 170 5 312

VI. Koszty ogólnego zarządu 18 315 17 851

VII. Pozostałe koszty 3 160 5 495
VIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności (22) (56)

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV - V - VI - VII +/- VIII) 15 654 15 027

X. Przychody finansowe 3 654 8 199
1. Dywidendy i udziały w zyskach  -  -
2. Odsetki 863 1 110
3. Zysk ze zbycia inwestycji 88 6 712
4. Aktualizacja wartości inwestycji  -
5. Inne 2 703 377
XI. Koszty finansowe 5 372 5 114
1. Odsetki 2 967 4 461
2. Strata ze zbycia inwestycji  -  -
3. Aktualizacja wartości inwestycji  -  -
4. Inne 2 405 653
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych  -  -

XIII. Zysk (strata) brutto (IX + X -XI +/- XII) 13 936 18 112

XIV. Podatek dochodowy 436 (4 471)
a) część bieżąca 660 (3 842)
b) część odroczona (224) (629)
XV. Zysk (strata) netto (XIII - XIV +/- XVI), w tym: 13 500 22 583

XVI. Zyski (straty) mniejszości (743) (251)

XVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (XIV +/- XVI) 12 757 22 332

Zysk (strata) netto 12 757 22 332
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 157 762 023 107 762 023
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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SA-QSr 1/2007

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 190 389 33 405 29 818
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 190 389 33 405 29 818

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 315 524 215 524 215 524
1.1. Zmiany kapitału zakładowego  - 100 000  -
a) zwiększenia (z tytułu)  - 100 000  -
- emisja akcji (wydania udziałów)  - 100 000  -
- podwyższenie kapitału podstawowego
b) zmniejszenia (z tytułu)  -  -  -
- umorzenia (udziałów)
- obniżenie kapitału podstawowego
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 315 524 315 524 215 524
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 (71) (73) (73)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 2 1
a) zwiększenia (z tytułu)  -  -  -
- wydanie dla akcjonariuszy mniejszościowych
b) zmniejszenia (z tytułu) (1) (2) (1)
- wydanie dla akcjonariuszy mniejszościowych (1) (2) (1)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (70) (71) (72)
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 154 236 101 675 101 676
4.1. Zmiany kapitału zapasowego (2 435) 52 561 2
a) zwiększenia (z tytułu) 50 53 059 2
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej  - 5 886  -
- z podziału zysku  - 47 107  -
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  -  -  -
- korekty konsolidacyjne  - 58  -
- pozostałe 21  -  -
-sprzedaż, likwidacja środków trwałych 29 8 2
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 485 498  -
- pokrycia straty  - 9  -
- koszty emisji akcji 554  -  -
- korekty konsolidacyjne, w tym związane z wył. z konsolidacji spółek zależnych 1 931 489  -
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 151 801 154 236 101 678
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 520 16 393 16 432
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny (295) 3 127 (42)
a) zwiększenia (z tytułu)  - 4 752  -
- przeszacowanie środków trwałych  - 4 752  -
b) zmniejszenia (z tytułu) 295 1 625 42
- zbycia środków trwałych 29 8 2
- korekty konsolidacyjne 266 1 617 40
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 225 19 520 16 390
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SA-QSr 1/2007

Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 490 51 017 51 017
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  - (50 527)  -
a) zwiększenia (z tytułu)  - 892  -
- z podziału zysku  - 892  -
b) zmniejszenia (z tytułu)  - 51 419  -
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy  -  -  -
- pokrycia straty  - 51 017  -
- pozostałe  -  -  -
- korekty konsolidacyjne  - 402  -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 490 490 51 017
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (1) (597)  -
8. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu (352 506) (252 791) (252 886)
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 685 2 652 2 651
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -  -  -
b) korekty błędów podstawowych  -  -  -
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

685 2 652 2 651

a) zwiększenia (z tytułu) 51 892 50 041 48 686
- podziału zysku z lat ubiegłych 50 887 47 450 48 686
- inne 253  -  -
- korekty konsolidacyjne 752 2 591  -
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 239 52 008 653
- przekazania na fundusz zapasowy  - 47 107  -
- pokrycie straty  - 425  -
- wypłata dywidendy 774 2 877  -
- inne  - 892  -
- korekty konsolidacyjne 465 707 653
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 51 338 685 50 684
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 353 191 255 443 255 537
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -  -  -
b) korekty błędów podstawowych  -  -  -
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

353 191 255 443 255 537

a) zwiększenia (z tytułu) 14 563 164 014 150 417
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 202 146 329 145 781
- inne  -  - 556
- korekty konsolidacyjne 14 361 17 685 4 080
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 864 66 266 111
- pokrycie straty zyskiem  123 51 442 111
- korekty konsolidacyjne 14 741 14 824  -
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 352 890 353 191 405 843
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (301 552) (352 506) (355 159)
9. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 12 757 48 057 22 332
a) zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 12 757 48 057 22 332
b) strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki  -  -  -
b) odpisy z zysku  -  -  -
10.1. Kapitały mniejszości na początek okresu 5 736 4 048 4 049
a) zwiększenia 744 4 606 261
b) zmniejszenia 1 2 918 11
10.2. Kapitały mniejszości na koniec okresu 6 479 5 736 4 299
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 204 653 190 389 56 009
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 204 653 190 389 56 009
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SA-QSr 1/2007

Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)
1 kwartał 2007 

narastająco
od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 12 757 22 332

II. Korekty razem: (22 346) (52 061)

1. Zyski (straty) mniejszości 743 251

2. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 22 56

3. Amortyzacja 5 157 4 906

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

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) 2 090 2 406

6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (115) (8 109)

7. Zmiana stanu rezerw 1 739 (9 648)

8. Zmiana stanu zapasów (37 346) (22 508)

9. Zmiana stanu należności 15 177 (16 567)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
      i  kredytów (19 053) 4 843

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 196 (8 476)

12. Inne korekty (956) 785

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) (9 589) (29 729)
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SA-QSr 1/2007

1 kwartał 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 260 62 440
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 86 6 988

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  - 55 041
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego: 87 411
a) w jednostkach powiązanych 12 214
- zbycie aktywów finansowych  -  -
- dywidendy i udziały w zyskach  -  -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  - 200
- odsetki 12 14
- inne wpływy z aktywów finansowych  -  -
b) w pozostałych jednostkach 75 197
- zbycie aktywów finansowych  -  -
- dywidendy i udziały w zyskach  -  -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  - 7
- odsetki 75 190
- inne wpływy z aktywów finansowych  -  -
4. Inne wpływy inwestycyjne 87  -
II. Wydatki 4 658 4 999
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 4 636 4 680

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 22  -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwetycyjnej (I - II) (4 398) 57 441
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SA-QSr 1/2007

1 kwartał 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 206 777 10 362
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 201 457 361

2.Kredyty i pożyczki 5 281 10 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  -
4. Inne wpływy finansowe 39 1
II. Wydatki 2 845 21 860
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 223 18 747
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  -  -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -  -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 388 410
8. Odsetki 2 234 2 703
9. Inne wydatki finansowe  -  -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 203 932 (11 498)
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) 189 945 16 214
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 189 945 16 214
- zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 45  -
F. Środki pieniężne na początek okresu 84 036 26 214
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F) 273 981 42 428
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Pozycje pozabilansowe

Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

1. Należności warunkowe 4 067 4 067 500

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

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 500 500 500

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) 3 567 3 567 -

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 3 567 3 567 -

- pozostałe - - -

2. Zobowiązania warunkowe 34 171 45 853 52 667
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
(z tytułu ) 22 326 22 576 2 198

- udzielonych gwarancji i poręczeń 22 326 22 576 2 198
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek
(z tytułu ) 11 845 11 623 7 540

- udzielonych gwarancji i poręczeń 11 845 11 623 3 640

- poręczenia wekslowe - - 3 900

2.3. Inne (z tytułu) 11 654 11 654 42 929

- hipoteka - - 14 250

- towar obcy - - 6 698

- pozostałe 11 654 11 654 21 981

Pozycje pozabilansowe razem 49 892 49 920 53 167
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(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2007 do 31.03.2007
oraz za pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.03.2006        

(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)

1 kwartał 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

1 kwartał 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 123 170 126 831 31 531 32 468
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 286) (1 986) (585) (508)
III. Zysk (strata) brutto (3 876) 968 (992) 248
IV. Zysk (strata) netto (3 840) 9 935 (983) 2 543
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (25 834) (36 170) (6 613) (9 259)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (247) 61 351 (63) 15 706
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 204 395 (20 669) 52 324 (5 291)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 178 314 4 512 45 648 1 155
IX. Aktywa razem 714 430 506 954 184 631 131 013
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 612 844 495 618 158 378 128 083
XI. Zobowiązania długoterminowe 230 573 290 504 59 587 75 075
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 382 271 205 114 98 791 53 008
XIII. Kapitał własny 101 586 11 336 26 253 2 930
XIV. Kapitał zakładowy 315 524 215 524 81 541 55 698
XV. Liczba akcji (w szt.) 157 762 023 107 762 023 157 762 023 107 762 023
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 0,09 -0,01 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)  -  -  -  -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR) 0,64 0,11 0,17 0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)  -  -  -  -

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Raport kwartalny SA-Q 1/2007
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

w tys.  zł w tys. EUR

STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

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


SA-Q 1/2007

Bilans
Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

AKTYWA
I. Aktywa długoterminowe 326 723 327 042 284 651
1. Rzeczowy majątek trwały 55 806 56 108 42 077
2. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 77 95 186
- wartość firmy
3. Należności długoterminowe 32 680 32 680 470
4. Inwestycje długoterminowe 238 160 238 159 239 719
4.1. Nieruchomości 10 000 10 000 10 000
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 227 960 227 959 229 519
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 226 406 226 405 227 712
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności

32 32 32

b) w pozostałych jednostkach 1 554 1 554 1 807
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 200 200 200
5. Aktywa dostępne do sprzedaży 2 199
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa krótkoterminowe 387 707 193 158 222 303
1. Zapasy 92 549 57 578 64 573
2. Należności krótkoterminowe 70 739 91 109 147 206
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 915 4 546 547
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 217 583 39 269 9 170
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 921 656 807
Aktywa razem 714 430 520 200 506 954
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Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

PASYWA
I. Kapitał własny 101 586 105 775 11 336

1. Kapitał zakładowy 315 524 315 524 215 524

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -20 -21 -22
4. Kapitał zapasowy 2 882 3 485 38
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 131 813 131 813 132 876
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 51 016
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -344 773 -347 016 -398 031
8. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy 
Spółki -3 840 1 990 9 935

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania długoterminowe 230 573 248 730 290 504
1. Kredyty i pożyczki 9 167 17 137 31 520
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 477 515 629
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
4. Pozostałe zobowiązania 181 281 191 134 214 608
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 29 346 29 382 29 720

6. Rezerwy na pozostałe zobowiązania 9 559 9 817 13 275
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 743 745 752
III. Zobowiązania krótkoterminowe 382 271 165 695 205 114
1. Kredyty i pożyczki 65 051 51 800 42 144
2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 59 266 67 296 81 216
4. Pozostałe zobowiązania 240 656 41 263 74 302
5. Rezerwy na zobowiązania 1 739 1 738 4 363
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 559 3 598 3 089
Pasywa razem 714 430 520 200 506 954

Wartość księgowa 101 586 105 775 11 336

Liczba akcji 157 762 023 157 762 023 107 762 023

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,64 0,67 0,11 

Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
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Rachunek zysków i strat
1 kwartał 2007 

narastająco
od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 123 170 126 831

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 198 13 373

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 110 972 113 458

II. Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów, w tym: 115 533 113 987

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 347 12 063

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103 186 101 924

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II) 7 637 12 844

IV. Pozostałe przychody 1 723 2 661

V. Koszty sprzedaży 2 712 4 164

VI. Koszty ogólnego zarządu 7 290 7 963

VII. Pozostałe koszty 1 644 5 364

VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV - V - VI - VII ) -2 286 -1 986

IX. Przychody finansowe 1 571 7 937
1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki 456 907
3. Zysk ze zbycia inwestycji 87 6 712
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 1 028 318
X. Koszty finansowe 3 161 4 983
1. Odsetki 2 813 4 364
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 348 619
XI. Zysk (strata) brutto (VIII + IX -X) -3 876 968

XII. Podatek dochodowy -36 -8 967
a) część bieżąca
b) część odroczona -36 -8 967
XIII. Zysk (strata) netto (XI - XII ) -3 840 9 935

Zysk (strata) netto -3 840 9 935
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 157 762 023 107 762 023
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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Zestawienie zmian w kapitale własnym

Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 105 775 1 399 1 956
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 105 775 1 399 1 956

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 315 524 215 524 215 524
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 100 000 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 100 000 0
- emisja akcji (wydania udziałów) 100 000
- podwyższenie kapitału podstawowego
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia (udziałów)
- obniżenie kapitału podstawowego
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 315 524 315 524 215 524
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 -21 -23 -23
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 2 1
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- wydanie dla akcjonariuszy mniejszościowych
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 -2 -1
- wydanie dla akcjonariuszy mniejszościowych -1 -2 -1
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -20 -21 -22
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 485 35 35
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -603 3 450 3
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 902 3
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej 3 894
- z podziału zysku 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- pozostałe
-sprzedaż, likwidacja środków trwałych 8 3
b) zmniejszenie (z tytułu) 603 452 0
- pokrycia straty
- korekty wynikające ze zmian B.O. 554
- koszty emisji akcji 49 452
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 882 3 485 38
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 131 813 132 879 132 879
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -1 066 -3
a) zwiększenia (z tytułu) 0 248 0
- przeszacowanie środków trwałych
- korekta rezerwy na pod.od przeszacowania akcji 248
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 314 3
- zbycia środków trwałych 8 3
- 
- korekta przeszacowania akcji 1 306
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 131 813 131 813 132 876
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Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 51 016 51 016
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -51 016 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- z podziału zysku
- realizacja zobowiązań układowych - spłata rat
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 51 016 0
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy
- pokrycia straty 51 016
- pozostałe
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 51 016
7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu -345 026 -252 943 -397 475
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 990
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

1 990 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 253 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych
- inne 253
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- przekazania na fundusz zapasowy
- pokrycie straty
- wypłata dywidendy
- inne
-
- 
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 243 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 347 016 252 943 397 475
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

347 016 252 943 397 475

a) zwiększenia (z tytułu) 0 145 089 556
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 145 089
- inne 556
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 51 016 0
- pokrycie straty zyskiem  51 016
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 347 016 347 016 398 031
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -344 773 -347 016 -398 031
8. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki -3 840 1 990 9 935
a) zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 990 9 935
b) strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki 3 840
b) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 101 586 105 775 11 336
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
1 kwartał 2007 

narastająco
od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki -3 840 9 935

II. Korekty razem: -21 994 -46 105

1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności

2. Amortyzacja 610 654

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) 1 929 2 299

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -114 -8 165

6. Zmiana stanu rezerw -36 -9 153

7. Zmiana stanu zapasów -34 971 -20 763

8. Zmiana stanu należności 20 370 -15 056
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
      i  kredytów -19 571 8 829

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 436 -4 194

11. Inne korekty -647 -556

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) -25 834 -36 170
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1 kwartał 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 141 62 203

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 54 6 966

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 55 041
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego: 0 196
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 196
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 7
- odsetki 189
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 87
II. Wydatki 388 852

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 366 533

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, z tego: 0 319
a) w jednostkach powiązanych 0 319
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe 319
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne 22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwetycyjnej (I - II) -247 61 351
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1 kwartał 2007 
narastająco

od 01.01.2007 
do 31.03.2007

1 kwartał 2006 
narastająco

od 01.01.2006 
do 31.03.2006

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

I. Wpływy 206 362 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 201 081

2.Kredyty i pożyczki 5 281
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 967 20 669
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
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 38 53
8. Odsetki 1 929 2 489
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 204 395 -20 669
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) 178 314 4 512
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 178 314 4 512
- zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 45 2
F. Środki pieniężne na początek okresu 39 269 4 658
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F) 217 583 9 170
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Pozycje pozabilansowe

Stan na 31.03.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 31.03.2006

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 23 922 23 949 3 713
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
(z tytułu ) 12 326 12 326 73

- udzielonych gwarancji i poręczeń 12 326 12 326 73

    - gwarancje celne

    - pozostałe
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek
(z tytułu ) 11 596 11 623 3 640

- udzielonych gwarancji i poręczeń 11 596 11 623 3 640

- otwarcie akredytywy

- poręczenia wekslowe

2.3. Inne (z tytułu) 0 0 0

- hipoteka 

- towar obcy

- pozostałe

Pozycje pozabilansowe razem 23 922 23 949 3 713
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Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego 
Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. za I kwartał 2007 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 2007 roku zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej obowiązującymi na dzień 31.03.2007 r., a w sprawach 
nieuregulowanych w wymienionych standardach zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami). 
Wszystkie dane finansowe wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 
 
Stalexport S.A.  jest spółką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 
Konsolidacją pełną w podmiocie dominującym objęto następujące jednostki zależne                
(w nawiasie: udział Stalexport S.A. w kapitale zakładowym jednostek zależnych na koniec I kwartału 
2007 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.  Mysłowice                                   (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, których udziały nie 
stanowią istotnych pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Wycenę udziałów metodą praw własności zastosowano dla  jednostek stowarzyszonych: 

- Biuro Centrum Sp. z o.o. Katowice                               (40,63%) 

- Stalexport Autostrada Śląska S.A.   Katowice                                                     (37,50%) 
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Przyjęte przez Grupę Kapitałową zasady 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 i  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 
 
Wartości niematerialne nabyte od jednostki gospodarczej w ramach oddzielnej transakcji są 
aktywowane według ceny nabycia. Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia 
jednostki gospodarczej ujmowane są w aktywach oddzielnie od wartości firmy, jeśli przy 
początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich wartość godziwą.  
Wartości niematerialne 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 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 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 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     
 
Zapasy materiałów oraz towarów są wyceniane na dzień bilansowy według ceny zakupu. Wyroby 
gotowe i produkcja w toku jest wyceniana wg technicznego kosztu wytworzenia (ustalonego jako 
koszty bezpośrednie i narzut kosztów pośrednich ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania 
mocy produkcyjnych). Techniczny koszt wytworzenia nie zawiera aktywowanych kosztów 
finansowania zewnętrznego. 
Jako metodę rozchodu zapasów jednostka przyjęła metodę FIFO „pierwsze weszło -  pierwsze 
wyszło”. 
Jeżeli cena zakupu lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena 
sprzedaży, Spółka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które korygują koszt własny sprzedaży. 
Odpisów aktualizujących dokonuje się również na zapasy nie wykazujące rotacji powyżej 360 dni.  

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 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 m. in. kursu giełdowego 
na dzień 31.03.2007 r. podanego przez Giełdę Warszawską, 

- 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 31.03.2007 r.     
Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody finansowe a ujemne różnice kursowe koszty 
finansowe. 
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Pasywa 

Zobowiązania długoterminowe 
 
Zobowiązania te obejmują : 

- zobowiązania 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 rozliczenia międzyokresowe 
przychodów z tytułu czynszów za miejsca obsługi pasażerów i dzierżawę światłowodów w 
spółce Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Mysłowice. Okres rozliczania do 2027 roku, 

- zobowiązanie długoterminowe w spółce Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Mysłowice 
wobec Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu kredytu EBOR zaciągniętego przez Skarb 
Państwa na budowę odcinka Autostrady A-4 Katowice – Kraków zostało zdyskontowane na 
dzień 1 stycznia, 31 grudnia 2006 r. i na dzień 31 marca 2007 r. 

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, otrzymane należne 
wpłaty na poczet podwyższenia kapitału akcyjnego 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 2007 r. 
 
Wyniki finansowe grupy kapitałowej Stalexport S.A. 
 
Grupa Kapitałowa Stalexport S.A. za I kwartał 2007 r. wykazuje skonsolidowany zysk brutto w 
wysokości 13.936 tys. zł, w tym: 
 
- zysk brutto na sprzedaży towarów i usług                37.704 tys. zł 
- koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu               22.485 tys. zł   
- zysk z pozostałej działalności operacyjnej                       435 tys. zł 
- strata na działalności finansowej                              1.718 tys. zł 
 
Skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2007 r.  wynosi                13.500 tys. zł 
w tym: 
- zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych         743 tys. zł 
- zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki                 12.757 tys. zł 
 
 
Na skonsolidowany wynik finansowy I kwartału 2007 r. wpływ miały wyniki finansowe spółek Grupy 
Kapitałowej, które dla każdej ze spółek wynosiły: 
 

- Stalexport S.A.                   - 3.839  tys. zł 

- Stalexport Serwis Centrum S.A. Katowice                     511  tys. zł    

- Stalexport Centrostal S.A. Lublin                        86  tys. zł 

- Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A. Rogowiec                                    - 22  tys. zł 

- Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Białystok                                                            5  tys. zł 

- Stalexport Autostrada Małopolska  S.A. Mysłowice                                   15.192  tys. zł 

- Stalexport Transroute Autostrada S.A. Mysłowice                            1.563  tys. zł 

      - Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. Katowice                 -  168  tys. zł 
       
 
Wyniki finansowe podmiotu dominującego Stalexport S.A. 
     
W I kwartale 2007 roku przychody ze sprzedaży Stalexport S.A. wyniosły 123.170 tys. zł i były niższe 
o 3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Głównymi czynnikami spadku 
przychodów ze sprzedaży był spadek sprzedaży eksportowej oraz produktów (elementów 
zbrojeniowych). W I kwartale 2007 r. Stalexport S.A. osiągnął zysk brutto na sprzedaży w wysokości  
7.637 tys. zł.  
Na dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 78 tys. zł decydujący wpływ po 
stronie przychodów miały: - rozwiązane odpisy aktualizujące należności handlowe w kwocie 544 tys. 
zł., rozwiązane rezerwy na urlopy, nagrody jubileuszowe i odprawy w wysokości 754 tys. zł, odsetki 
od należności z tyt. dostaw w kwocie 129 tys. zł.  Po stronie kosztów istotne pozycje stanowiły: - 
odsetki od zobowiązań w kwocie  291 tys. zł, - utworzenie rezerwy na urlopy, nagrody jubileuszowe i 
odprawy w wysokości 924 tys. zł oraz - spisanie należności przedawnionych w kwocie 110 tys. zł. 
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Na działalności finansowej Stalexport S.A. poniósł stratę w wysokości 1.590 tys. zł. Największe 
pozycje kosztów finansowych stanowiły: - odsetki od zrealizowanej raty układowej w kwocie 855 tys. 
zł, - utworzone odpisy na odsetki w wysokości 197 tys. zł oraz - odsetki od kredytów w wysokości 
1.762 tys. zł.  Znaczące pozycje przychodów finansowych to: - dodatnie saldo różnic kursowych w 
wysokości 981 tys. zł oraz odsetki od zobowiązań warunkowych w kwocie 259 tys. zł. 
 
Podsumowując, Stalexport S.A. za I kwartał 2007 r. osiągnął stratę netto w wysokości 3.839 tys. zł.  
 
 
Wyniki finansowe spółek handlowych 
 
Przychody ze sprzedaży 4 spółek zależnych prowadzących działalność handlową w I kwartale 2007 r. 
wyniosły 29.969 tys. zł i były wyższe o 9.564 tys. zł (o 47%) w porównaniu z I kwartałem 2006 r. 
Wyniki finansowe trzech spółek handlowych były dodatnie i wyniosły 601 tys. zł, natomiast jedna 
spółka wykazuje stratę netto w wysokości 22 tys. zł, co w konsekwencji  podwyższa skonsolidowany 
wynik finansowy o 579 tys. zł.  
 
 
Wyniki finansowe działalności autostradowej 
 
Istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2007 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 2007 r. wyniosły 30.757 tys. zł i były o 21% wyższe w 
porównaniu z I kwartałem 2006 r. Skonsolidowany zysk netto obu spółek za I kwartał 2007 r. wyniósł  
16.755 tys. zł.  
Zgodnie z zaleceniem audytora – w oparciu o przyjęte zasady MSR - zobowiązanie długoterminowe 
SAM S.A. wobec Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu kredytu EBOR zaciągniętego przez 
Skarb Państwa na budowę odcinka Autostrady A-4 Katowice – Kraków w wysokości nominalnej  
223.870 tys. zł zostało zdyskontowane począwszy od 1 stycznia 2006 r.  
W wyniku zdyskontowania zobowiązania na dzień 31.03.2007 r. powstał koszt finansowy w 
wysokości 1.590 tys. zł oraz przychód finansowy w tej samej kwocie. Wysokość zobowiązania EBOR 
na dzień bilansowy wynosi 104.073 tys.  zł.  
Na dzień bilansowy została również utworzona rezerwa na opcjonalny remont nawierzchni przed 
zakończeniem Umowy Koncesyjnej (tzw. Contingency for strengthening overlay) w wysokości 1.028 
tys. zł oraz rezerwa na indeksację zobowiązania wobec Stalexport S.A. w wysokości 427 tys. zł.     
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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 9.338 tys. zł. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w grupie kapitałowej Stalexport S.A. wynosi 4.454 tys. zł. 
 
Stan pozostałych rezerw w grupie na dzień 31.03.2007 r. wynosi 17.075 tys. zł, z tego: 
-  długoterminowe     -  15.306 tys. zł 
-  krótkoterminowe   -    1.769 tys. zł 
W porównaniu z I kwartałem 2006 r. stan rezerw uległ zmniejszeniu o 1.405 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 3,8695 zł 
obowiązującego na dzień 31.03.2007 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.  
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat dotyczące I kwartału 2007 r. przeliczono na EUR wg 
kursu 3,9063 zł, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału 2007 r. 
 
 
V. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym              
             Zgromadzeniu na dzień 14.05.2007 r.  
 
Według najlepszej wiedzy Zarządu akcjonariusze posiadający więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  Stalexport S.A. to: 
 
                                                                                                            Liczba akcji              Procent                                                                                             
 
- Autostrade S.p.A. Rzym                                                                      34.159.378            21,65% 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          18.022.835            11,42% 
- Julius Baer Investment Management LLC *                                         10.323.847              6,54%  
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.                                 8.733.864              5,54%  
 
* (w tym: Julius Baer International Equity Fund jako 
akcjonariusz Stalexport S.A. posiada: 10.000.000 akcji, 
co stanowi 6,34% kapitału akcyjnego Stalexport S.A. i tyle 
samo głosów na WZA)  
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VI. Wykaz akcji będących w posiadaniu grupy osób zarządzających i nadzorujących 
podmiot dominujący na dzień 14.05.2007 r. 

 
Zarząd     81.690 akcji 
Rada Nadzorcza          60 akcji  
Prokurenci Spółki nie posiadają akcji Stalexport S.A. 
 
 
VII. Wykaz postępowań toczących się przed sądem na dzień 31.03.2007 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   4.135.410,85         Bike-Sport             wyrok zasądzający z 19.07.2001 r. 
                                                     Sp z o.o.               
                                                     Gliwice                 do wyegzekwowania 4.135.410,85-zł 
                                                                                  należności głównej a także odsetki i koszty 
                                                                                  postępowania . 
                                                                                  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    3.706.329,58        SEBA Sp. z o.o.     nakazy zapłaty z 10.12.2003 r., 27.01.2003 r., 
    73/03/Ba                                                               30.03.2004 r. prawomocne z klauzulą 
    5/04/Ba                                                                 wykonalności. 
                                                                                 01.09.2005 r. Sąd Rejonowy w Katowicach 
                                                                                 ogłosił upadłość obejmującą likwidację 
                                                                                 majątku dłużnika. Komornik umorzył 
                                                                                 postępowanie egzekucyjne. Wierzytelność 
                                                                                 została zgłoszona w postępowaniu              
                                                                                 upadłościowym X GUP 26/5/1 
                                                      
 
3.  25/04/Ba     2.006.500,00    Mirosław Ćwięka           nakaz zapłaty z dn.11.04.2004 r.  
                                            FHP MIMEX Mielec          Postanowienie Komornika z 16.05.2006 r. 
                                                                                      -umorzenie z uwagi na fakt, iż  z egzekucji 
                                                                                      nie uzyska się sumy wyższej niż koszty  
                                                                                      egzekucji. Ponowienie egzekucji o egzekucję  
                                                                                      z nieruchomości. 
______________________________________________________________________________     
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4. 150/06/ Ba   2.807.241,00    Hydrobudowa-6            termin rozprawy został wyznaczony 
                                                                                     na 15.02.2007 r. 
                                                                                     Powództwo zostało oddalone.          
_________________________________________________________________________________ 
        
5.   85/06/Ba    5.127.916,57   Arkadiusz Czerwiński     Ugoda przed sądowa z dn. 24.01.2007 r. 
                                                TOP-AR  Piła                 Sprawa u Komornika Rewiru XI  
                                                                                       w Poznaniu. 
______________________________________________________________________________ 
 
6.   86/06/S     3.530.771,81     Marek Tutlewski             pozew z dn. 04.08.2006 r. 
                                                 MEGA-Bis Wałcz          wyrok z dn. 18.08.2006 r. 
                                                                                       Klauzula wykonalności z dn. 15.09.2006 r. 
                                                                                       Ugoda z dn. 24.01.2007 r.  
                                                                                       Sprawa u Komornika w Wałczu.  
_________________________________________________________________________________ 
 
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 odwołała się w tej sprawie do Sądu Apelacyjnego, a termin rozprawy 
został wyznaczony na dzień 20 września 2006 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację, kara została 
zapłacona przez spółkę w dniu 25.10.2006 r. Pomimo uiszczenia kary Kancelaria Radców Prawnych 
GFKK z Katowic, reprezentująca spółkę wniosła w dniu 7 grudnia 2006 r. do Sądu Najwyższego w 
Warszawie kasację powoda od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego. Do dnia zaprezentowania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie, spółka nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie.  
 
W dniu 10 stycznia 2007 r. sąd arbitrażowy wydał orzeczenie częściowe, zgodnie z którym roszczenie 
główne Kapsch TrafficCom AG przeciwko Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w wysokości 
EUR 4.123.979,84 plus należne odsetki, zostało oddalone w całości. Sąd nie uznał zatem wnoszonej 
w pozwie solidarnej odpowiedzialności Stalexport S.A. i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. za 
zapłatę za sprzęt dostarczony Stalexport S.A. W dalszej części postępowania arbitrażowego sąd 
będzie rozpatrywał poboczne roszczenia wzajemne stron wniesione w trakcie postępowania 
(Stalexport Autostrada Małopolska S.A. względem Kapsch TrafficCom AG (ok. EUR 1,56 mln) i 
Kapsch TrafficCom AG względem Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (ok. EUR 1,1 mln)) oraz 
podział kosztów poniesionych przez strony w postępowaniu arbitrażowym. 
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VIII. Opis istotnych zdarzeń w Grupie Kapitałowej Stalexport S.A. w okresie                          
od  01.01.2007 r. do 31.03.2007 r.    

 
 
 
§ W dniu 8 stycznia 2007 r. Stalexport S.A. otrzymał oryginał umowy o Limit Kredytowy.   

Stalexport S.A. podpisał powyższą umowę z Bank DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
w dniu 3 stycznia 2007 r. Kwota Limitu Kredytowego wynosi 15 mln zł, z przeznaczeniem na 
spłatę zobowiązań z tytułu zakupu surowców do produkcji zbrojeń prefabrykowanych. Okres 
wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2007 r. z oprocentowaniem wg stawki WIBOR 1M 
plus marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na zapasach, hipoteka kaucyjna na 
nieruchomości w Warszawie, cesja należności, umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej 
nieruchomości i zapasów. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów 
przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych emitenta. 

 
§ W dniu 22 stycznia 2007 r. Stalexport S.A. otrzymał uchwałę nr 54 Zarządu Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych z dnia 19 stycznia 2007 r. o przyjęciu do depozytu papierów 
wartościowych 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Stalexport S.A. o wartości 
nominalnej 2 zł każda oraz oznaczeniu ww. akcji kodem PLSTLEX00043 pod warunkiem 
dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie 
ww. akcji zwykłych w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia 
złożenia przez Spółkę Stalexport S.A. w KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

 
§ W dniu 23 stycznia 2007 r. do Spółki Stalexport S.A. wpłynęło pismo Spółki zależnej Stalexport 

Autostrada Dolnośląska S.A. (100% udziału w kapitale Spółki), informujące o otrzymanym w dniu 
16 stycznia 2007 r. piśmie z GDDKiA, iż dnia 12 stycznia 2007 r. zakończono etap kwalifikacji 
wstępnej, w wyniku której Spółka Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A., decyzją Komisji 
Przetargowej została zakwalifikowana do kolejnego etapu postępowania – przetargu 
ograniczonego na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków – Konotopa. 
Równocześnie poinformowano o nie zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania na 
budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice 

 
§ W dniu 25 stycznia 2007 r. Stalexport S.A. otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych z dnia 24 stycznia 2007 r. o dopuszczeniu do obrotu 50.000.000 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda oraz o wprowadzeniu z 
dniem 31 stycznia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji 
Spółki Stalexport S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. w dniu 31 stycznia 2007 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w 
obrocie giełdowym oznaczonymi kodem PLSTLEX00019. 

 
§ W dniu 25 stycznia 2007 r. Stalexport S.A. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego KDPW z 

dnia 25 stycznia 2007 r., informujący o zarejestrowaniu w dniu 25 stycznia 2007 r. pod kodem 
PLSTLEX00043 50.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Stalexport S.A. o 
wartości nominalnej 2 zł każda. 
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§ W dniu 26 stycznia 2007 r. Stalexport S.A. otrzymał uchwałę Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych z dnia 26 stycznia 2007 r., w której poinformowano, że Zarząd Depozytu 
postanawia dokonać w dniu 31 stycznia 2007 r. asymilacji 50.000.000 sztuk akcji oznaczonych 
kodem PLSTLEX00043 z 107.762.023 akcjami Spółki Stalexport S.A. oznaczonymi kodem 
PLSTLEX00019. Z dniem 31 stycznia 2007 r. kodem PLSTLEX00019 oznaczonych jest 
157.762.023 akcji Spółki Stalexport S.A. Jednocześnie nawiązując do komunikatu bieżącego nr 91 
z dnia 29 listopada 2006 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii F, Zarząd 
Stalexport S.A. informuje, iż w okresie od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 stycznia 2007 r. 
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wszystkie Aneksy (od nr 1 do nr 15) do prospektu 
emisyjnego akcji serii F Stalexport S.A.    

 
§ W dniu 6 lutego 2007 r. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. 

dotyczącego podpisania Umowy z Autostrade S.p.A. w Rzymie i uchwały nr 5 NWZA Stalexport 
S.A. z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz 
uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru firmy Ernst & Young na 
rewidenta ds. szczególnych, Zarząd Stalexport S.A. w raporcie bieżącym nr 22/2007 podał do 
publicznej wiadomości treść Raportu Rewidenta do spraw szczególnych, dotyczący Umowy 
Inwestycyjnej zawartej w dniu 26 czerwca 2006 r. przez Stalexport S.A. Katowice. 

 
§ W dniu 14 lutego 2007 r. w siedzibie Spółki Stalexport S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalexport S.A. Obecni na NWZA akcjonariusze reprezentowali 
65.427.821 z ogólnej liczby 157.762.023 akcji/ głosów, co stanowiło 41,47% kapitału akcyjnego 
Spółki. NWZA podjęło uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej, w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł z wysokości 315.524.046 zł 
do wysokości 494.524.046 zł, w drodze emisji 89.500.000 sztuk nowych akcji serii G, w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację 
oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 
umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie NWZA odwołało Pana Jeffery 
Grady ze składu Rady Nadzorczej Stalexport S.A., a w jego miejsce powołało Pana Konrada 
Tchórzewskiego. Szczegółowa treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 lutego 2007 r. 
została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 26/2007. 

 
§ W dniu 14 lutego 2007 r. zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 r. Zarząd Stalexport S.A. w raporcie bieżącym nr 27/2007 podaje łączne koszty 
emisji akcji serii F zaksięgowane do dnia 14 lutego 2007 r., które wyniosły 1.054.461,32 zł, w 
tym: 
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 574.821,58 zł, 
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego – 116.990,00 zł, 
- koszty doradztwa – 362.649,74 zł. 

Koszty emisji zostały rozliczone z nadwyżką wartości pomiędzy ich ceną emisyjną i ceną 
nominalną. W konsekwencji wysokość kosztów emisji wpłynęła na obniżenie kapitału zapasowego. 
Średni koszt przeprowadzonej emisji przypadający na jedną akcję wynosi 0,02 zł. 
  

§ W dniu 26 lutego 2007 r. Zarząd Stalexport S.A. otrzymał informację od Spółki Stalexport 
Autostrada Małopolska S.A. – koncesjonariusza płatnego odcinka autostrady A4, iż 26 lutego 
2007 r. został podpisany ze Spółką Budimex-Dromex S.A. kontrakt na remont 7 obiektów 
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mostowych oraz 24 km nawierzchni autostrady. Wartość kontraktu wynosi 178.466.850 zł netto. 
Prace remontowe rozpoczęły się w marcu 2007 r., a termin ich zakończenia zaplanowano na 
miesiąc sierpień 2007 r. Limit kar umownych za zwłokę w wykonaniu kontraktu ustalono na 
poziomie 15% wartości kontraktu. 

 
§ W ramach realizacji procesu sprzedaży części stalowej Stalexport S.A., tzw. Stalexport Trade, w 

dniu 26 lutego 2007 r. do Stalexport S.A. wpłynęły cztery oferty zakupu części stalowej 
Stalexport Trade.  

 
§ W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 31/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. Zarząd Stalexport S.A. 

informuje, że spośród czterech ofert złożonych przez potencjalnych nabywców części stalowej 
Stalexport S.A. tzw. Stalexport Trade, dokonał wyboru jednego inwestora, tj. Spółki Złomrex 
S.A., do dalszych negocjacji, udzielając mu jednocześnie wyłączności na czas określony.  

 
§ W dniu 5 marca 2007 r. Stalexport S.A. otrzymał komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie z dnia 2 marca 2007 r., zgodnie z którym Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego od dnia 5 marca 2007 r. pełnić będzie zadania 
animatora rynku dla akcji Stalexport S.A. 

 
§ W nawiązaniu do raportów bieżących nr 100/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz nr 26/2007 z 

dnia 14 lutego 2007 r. Zarząd Stalexport S.A., wypełniając obowiązki informacyjne Spółek, w 
raporcie bieżącym nr 35/2007 z dnia 15 marca 2007 r. podaje do publicznej wiadomości życiorysy 
nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, tj. pana Aleksandra Neubera i pana Konrada 
Tchórzewskiego. 

 
§ W dniu 27 marca 2007 r. Zarząd Stalexport S.A. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w 

Katowicach z dnia 23 marca 2007 r. o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru 
przedsiębiorców, Spółki o nazwie Stalexport Trade S.A.  Kapitał zakładowy Spółki Stalexport 
Trade S.A. wynosi 500.000 zł i dzieli się na 50.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. 
Kapitał opłacono w wysokości 125.000 zł. Wszystkie akcje Spółki zostały objęte przez Stalexport 
S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności 
handlowej. 

 
§ W dniu 29 marca 2007 r. Stalexport S.A. otrzymał zawiadomienie Sądu Okręgowego w 

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, iż w dniu 19 marca 2007 r. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył pozew przeciwko Stalexport S.A. o uchylenie lub 
stwierdzenie nieważności uchwał nr 2 i 3 (zaprezentowanych w Raporcie Bieżącym nr 26/2007), 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport S.A. z dnia 14 lutego 2007 r. Termin 
rozprawy został wyznaczony na 11 maja 2007 r. 

 
§ W pierwszym kwartale 2007 r. Stalexport S.A. zawarł kontrakty eksportowe na dostawy 

wyrobów stalowych do Ameryki Północnej na łączną wartość ok. 16 mln zł. 
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IX. Zdarzenia po dacie bilansu skonsolidowanego 
 
 
• W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. Zarząd Stalexport S.A. w 

raporcie bieżącym nr 39/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r. podaje do publicznej wiadomości dane 
dotyczące subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G emitenta oraz łączną wysokość 
kosztów zaksięgowanych do dnia 4 kwietnia 2007 r., które zostały zaliczone do kosztów emisji 
(koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wynosi 931.954,36 zł). Z uwagi na brak 
ostatecznego rozliczenia kosztów emisji ich wysokość została oszacowana i zaliczona do kosztów 
emisji zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta. 

 
• W dniu 30 kwietnia 2007 r. Stalexport S.A. w raporcie bieżącym nr 41/2007 informuje, że Rada 

Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki postanowiła 
powierzyć badanie sprawozdań finansowych Stalexport SA oraz skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Grupy Kapitałowej Stalexport S.A. za 2007 rok – firmie KPMG Polska Audyt Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, która jest wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 458. 
Firma KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. przeprowadzała badanie jednostkowych sprawozdań 
finansowych  Stalexport S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej w 
latach 1994- 2001. 

 
• W dniu 11.05.2007r   przed Sądem Okręgowym w Katowicach  ( Wydział XIII Gospodarczy) 

odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) przeciwko STALEXPORT S.A. w Katowicach o 
stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwał nr 2 i 3  z dnia 14 lutego 2007r. Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki STALEXPORT S.A. 

W związku ze zgłoszeniem się do udziału w ww. sprawie akcjonariusza Stalexport S.A, tj. spółki 
Autostrade S.p.A. w charakterze interwenienta ubocznego i sprzeciwem zgłoszonym przez 
powoda – NFOŚiGW Sąd odroczył termin rozprawy do czasu uprawomocnienia się jego 
postanowienia oddalającego ten sprzeciw (opozycję).  
Informację o terminie rozprawy Spółka zamieści na swojej stronie internetowej.  

 
X. Zobowiązania warunkowe 
 
       Zobowiązania warunkowe grupy kapitałowej Stalexport S.A. na dzień 31.03.2007 r. wynoszą    

45.825 tys. zł, z tego: 

• z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,                                          34.171  tys. zł 
z tego na rzecz: 

           -  jednostek powiązanych objętych konsolidacją                                  22.326   tys. zł 
           -  jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją                                 -   

        -  pozostałych jednostek                                                                      11.845   tys. zł 

• z tytułu pozostałych zobowiązań        11.654  tys. zł 
 z tego na rzecz: 

            -  jednostek powiązanych                                                                              - 
      -  jednostek pozostałych                                                                      11.654 tys. zł                          
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Spółka dominująca Stalexport S.A. posiada zobowiązania warunkowe na łączną kwotę           
23.921 tys. zł, z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz: 
- jednostek powiązanych                                                                       12.326 tys. zł       
- jednostek pozostałych                                                                         11.595 tys. zł 
 
Kwota poręczeń udzielonych przez Stalexport S.A. w porównaniu z I kw.2006 r. uległa 
zwiększeniu o 20.209 tys. zł. Główną przyczyną wzrostu zobowiązań jest udzielenie poręczenia w 
wysokości 12.293 tys. zł jednostce powiązanej - Stalexport Transroute Autostrada S.A. (zależna 
w 55%) od Stalexport Autoroute S.a.r.L. z siedzibą w Luksemburgu (zależna w 100%) od 
Stalexport SA. 

 
            
 
 




