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I. Wstęp

Szanowni Akcjonariusze

Miniony 2005  rok był dla Spółki jednym z najtrudniejszych okresów w historii Spółki. 

Po świetniej koniunkturze w branży hutniczej w 2004r., nastąpiło gwałtowne załamanie w roku 2005.

Zmniejszył  się popyt na rynku międzynarodowym i  krajowym, a ceny wyrobów hutniczych zaczęły 

spadać. Spadkowy trend cen utrzymywał się do końca pierwszego półrocza, po czym zaczęła powoli 

następować pewna stabilizacja. W tej sytuacji Spółka zmuszona była do wyprzedaży towarów poniżej 

ceny zakupu.

Straty poniesione w pierwszym półroczu były zbyt duże, żeby poprawa  koniunktury w II  półroczu 

pozwoliła na odrobienie strat. 

Ponadto napływ stosunkowo tanich wyrobów z importu oraz rozwój  konkurencji  spowodował dość 

radykalny spadek procentowych marż handlowych.

Centrostal S.A. w Gdańsku pomimo zakończenia roku 2005 stratą w wysokości 886 tys. zł., w 

dalszym  ciągu  utrzymał  płynność  płatniczą  oraz  pełną  wiarygodność  wobec  swoich  dostawców. 

Zadłużenie  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  w  bankach  zmniejszyło  się  o   3.575  tys.  zł  (spłata 

kredytów)   

Najbliższe  lata  będą  dla  dystrybutorów  wyrobów  hutniczych  trudne,  z  uwagi  na  coraz 

większą konkurencję w branży stalowej, która zmusi firmy do łączenia się. Na rynku polskim nastąpi 

konsolidacja dystrybutorów wyrobów hutniczych  w sieci sprzedażowe, realizujące wspólnie zakupy 

importowe oraz u producentów krajowych.

O  konkurencyjności  ofert  dystrybutorów  wyrobów  hutniczych  decyduje  cena  i  warunki 

dostawy. Dlatego też Centrostal od kilku lat inwestuje w rozwój  centrów serwisowych z szeroką paletę 

usług  dodatkowych,  w  tym  m.in.  cięcie  blach  zimnowalcowanych  z  kręgów  na  taśmy  i  arkusze, 

produkcje kształtowników zimnogiętych oraz produkcje zbrojeń..  Szczególny nacisk kładzie się  na 

rozwój prefabrykacji zbrojeniowej stali budowlanej  przetwarzanej na bazie wyodrębnionego w ramach 

struktur Centrostal S.A. wyspecjalizowanego zespołu pracowników. 

Pełna  realizacja  zamierzeń  powinna  przynieść  w   latach  następnych  wymierne  korzyści, 

zwiększając atrakcyjność sprzedawanych przez nas produktów.  

  PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Canowiecki
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II. Oświadczenie Zarządu Centrostal S.A.

Niniejszym Zarząd Centrostal S.A. oświadcza, że roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone na 

dzień  31  grudnia  2005  roku  zostało  sporządzone  zgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z 

Międzynarodowych  Standardów  Sprawozdawczości  Finansowej,  Międzynarodowych  Standardów 

Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej

Zbigniew Canowiecki Krystyna Piotrowska

Prezes Zarządu Członek Zarządu
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III. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 został wpisany do 

rejestru  handlowego  Sądu  Rejonowego  w  Gdańsku  pod  numerem  RHB 7146,  a  po  zmianach 

prawnych w ewidencji przedsiębiorców postanowieniem z dnia 17 grudnia 2001 r. Sądu Rejonowego 

w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do  Krajowego 

Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000071799.

Spółka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim hurtowym handlem wyrobami hutniczymi, 

a  według  Europejskiej  Klasyfikacji  Działalności  podstawowym  przedmiot  działalności  jest  handel 

hurtowy  i  komisowy,  z  wyjątkiem  handlu  pojazdami  mechanicznymi  i  motocyklami  PKD  -  51,  a 

szczególnie hurtowy handel wyrobami hutniczymi.

Akcje  Spółki  notowane  są  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  na  rynku 

podstawowym i  są zaliczane do sektora: handel.

2.Czas trwania działalności jednostki.
Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 

3.Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Jednostkowe sprawozdanie  finansowe zostało  sporządzone za okres od 1  stycznia  2005r.  do 31 

grudnia 2005r. Porównywalne dane finansowe  obejmują okres od 1 stycznia 2004. do 31 grudnia 

2004r. 

4.Zarząd i nadzór nad emitentem.
Zarząd Spółki 

Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu 

Krystyna Piotrowska – Członek Zarządu (od dnia13.12.2005r.)

Rada Nadzorcza

Marcin Frymark,

Janusz Kaczorowski,

Małgorzata Ćwikałowska, 

Zdzisław Brodecki, 

Andrzej Zaborowski.  

5.Dane łączne w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych, samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

6.Informacja o wystąpieniu połączenia.
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie.
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7.Informacja o założeniu kontynuowania działalności.
Sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało  przy  założeniu  kontynuowania  działalności 

gospodarczej Emitenta. 

8.Porównywalność danych
Roczne  sprawozdanie  finansowe  Spółki  sporządzone  zostało  po  raz  pierwszy  zgodnie  z 

Międzynarodowymi  Standardami  Sprawozdawczości  Finansowej   (MSFF).   Ujawnienia  wymagane 

przez MSSF 1 dotyczące przekształcenia sprawozdania sporządzanego dotychczas zgodnie z Ustawą 

o  rachunkowości,  rozporządzeniami  towarzyszącymi  oraz  Rozporządzeniami  Rady  Ministrów  o 

prospekcie i informacji bieżącej i okresowej na sprawozdania sporządzone zgodnie   z MSSF zostały 

zawarte w  dodatkowych notach objaśniających.

9.Biegły  rewident  badający  sprawozdanie  finansowe nie  wniósł  zastrzeżeń  do  sprawozdań 

finansowych za poprzednie lata i w związku z tym nie wystąpiły z tego tytułu korekty.

10.ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Roczne  sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało  po  raz  pierwszy  zgodnie  z  zasadami 

Międzynarodowych  Standardów  Rachunkowości,  a  także  Międzynarodowych  Standardów 

Sprawozdawczości  Finansowej.  Dane  dotyczące  okresów  poprzednich  przekształcono  w  celu 

doprowadzenia do porównywalności. 

Wpływ przyjęcia standardów na sytuację finansową jak i  wyniki  finansowe Spółki  zaprezentowano

w dodatkowych notach objaśniających.

Niniejsze  sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało  w  walucie  polskiej,  która  jest  walutą 

funkcjonalną.

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się   w walucie podstawowego środowiska 

gospodarczego,  w  którym  jednostka  prowadzi  działalność  („waluta  funkcjonalna”).  Sprawozdanie 

finansowe prezentowane jest w PLN, która jest walutą funkcjonalna i walutą prezentacji Spółki.

Transakcje w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote 

polskie  według  kursu  średniego  NBP.,  z  tym  że  jeżeli  operacja  jest  udokumentowana  dowodem 

odprawy celnej (SAD), stosuje się kurs określony w tym formularzu. W momencie realizacji różnice 

kursowe wykazywane są jako przychody lub koszty finansowe.  

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach 

innych  niż  polski  złoty,   wycenia  się  po  kursie  średnim  NBP  z  ostatniego  dnia  okresu 

sprawozdawczego.  Różnice kursowe wynikające z przeliczenia zagranicznych środków pieniężnych 

na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za przychody i koszty finansowe. W 

rachunku wyników prezentowane są wynikowo.

Rzeczowe aktywa trwałe 
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–Grunty wykazuje się w bilansie w wartości godziwej, bazując na przeprowadzanych okresowo, lecz 

nie rzadziej niż raz na 5 lat wycenach dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Zwiększenie  wartości  wynikającej  z  przeszacowania  gruntów  własnych  ujmowane  jest  w  pozycji 

kapitału  rezerwowego  z  aktualizacji  wyceny,  za  wyjątkiem  sytuacji,  gdy  podwyższenie  wartości 

odwraca wcześniejszy odpis rozpoznany w rachunku zysku i strat  ( w takim przypadku podniesienie 

wartości ujmowane jest również w rachunku zysków i strat ale do wysokości wcześniejszego odpisu). 

Obniżenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów własnych ujmowane jest jako koszt okresu 

w  wysokości  podwyższającej  kwotę  wcześniejszej  wyceny  składnika  ujętą  w  pozycji  kapitału 

rezerwowego z aktualizacji wyceny.  

–Aktywa  trwałe przeznaczone do sprzedaży wycenia się zgodnie z MSSF 5. Jednostka prezentuje 

w bilansie aktywa trwałe zaklasyfikowane  jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące 

w skład grupy  do zbycia  zaklasyfikowanej  jako przeznaczona do sprzedaży oddzielnie  od innych 

aktywów. 

–Środki trwałe w budowie prezentowane są w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego     o 

odpisy z tytułu utraty wartości.

–Budynki,  budowle,  maszyny i  urządzenia,   środki  transportu  oraz  pozostałe  środki  trwałe 

prezentowane są  w  bilansie  według  modelu  opartego  na  cenie  nabycia  lub  koszcie  wytworzenia 

pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie  oraz odpisy z  tytułu utraty  wartości   Cena 

nabycia lub koszt wytworzenia obejmuje koszty poniesione na zakup lub wytworzenie rzeczowych 

aktywów trwałych  oraz nakłady poniesione w terminie późniejszym w celu zwiększenia przydatności 

składnika, zamiany części lub jego odnowienia.

Amortyzacja
Amortyzację  wylicza  się  dla  wszystkich  środków  trwałych,  z  pominięciem gruntów  oraz  środków 

trwałych w budowie,  przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności  tych środków, używając 

metody liniowej.  Każda część składowa aktywu pozycji  rzeczowych aktywów trwałych,  której  cena 

nabycia lub koszt wytworzenia jest istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia 

całej pozycji, jest amortyzowana osobno. 

Odpisy amortyzacyjne za każdy okres są ujmowane jako koszt danego okresu, o ile nie są wliczane  w 

wartość bilansową innego składnika aktywów.  

Wartość podlegająca amortyzacji i okres amortyzacji
Podlegająca  amortyzacji  wartość  pozycji  rzeczowych  aktywów  trwałych  rozłożono  w  sposób 

systematyczny na przestrzeni okresu użytkowania.

Wartość końcową oraz okres użytkowania składnika aktywów weryfikowana jest co najmniej na koniec 

każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy oczekiwania różnią się od wcześniejszych 
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szacunków, zmiana jest ujmowana jako zmiana wartości szacunkowych zgodnie z MSR 8 „Zasady 

(polityka)  rachunkowości,  zmiany  wartości  szacunkowych  i  korygowanie  błędów”.   W  przypadku 

nieznaczącej  wartości  końcowej  składnika  aktywów  jest  ona  nieistotna   dla  obliczenia  wartości 

podlegającej amortyzacji.

Okres użytkowania
Okres  użytkowania  składnika  aktywów zdefiniowany  jest  w  kategoriach  oczekiwanej  przydatności 

składnika aktywów dla jednostki. Oszacowanie okresu użytkowania danego składnika aktywów oparte 

jest na doświadczeniu jednostki z podobnymi aktywami.

Nie  amortyzuje  się  środków  trwałych  w  budowie.  Amortyzacja  dotycząca  tych  środków  trwałych 

rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi własnych 

aktywów trwałych.  Grunty nie podlegają amortyzacji.  Na koniec każdego roku obrotowego stawka 

amortyzacji (okres użytkowania) podlega weryfikacji.

Okresy użytkowania dla poszczególnych grup środków trwałych wynoszą:

–budynki i budowle       40 lat

–maszyny    5-10 lat

–urządzenia techniczne    3-10 lat

–środki transportu         5 lat

–sprzęt i meble biurowe    do 5 lat

Nabyte  przez  Spółkę  prawo  wieczystego  użytkowania  gruntów  ujmowane  jest  analogicznie  do 

leasingu operacyjnego a koszty poniesione w związku z jego nabyciem rozliczane w czasie przez 

okres obowiązywania tego prawa i wykazywane w ramach rozliczeń międzyokresowych czynnych.

Wartości niematerialne i prawne 
Wartości  niematerialne  i  prawne  wykazywane  są  według  ceny  nabycia  skorygowanej

o  koszty  ulepszenia  oraz  naliczone  umorzenie.  Umorzenie  naliczane  jest  metoda  liniową  przy 

uwzględnieniu okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych.

Zakupione licencje na oprogramowanie aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i 

przygotowanie  do  używania  konkretnego  oprogramowania  komputerowego.  Aktywowane  koszty 

odpisuje się poprzez szacowany okres użytkowania  oprogramowania 5 lat.   Koszty  związane  z 

tworzeniem  lub  utrzymaniem   programów  komputerowych  zaliczane  są  do  kosztów  z  chwilą 

poniesienia.  Koszty  bezpośrednio  związane  z  wytworzeniem  dających  się  zidentyfikować  i 

unikatowych  programów  komputerowych  kontrolowanych  przez  Spółkę,  które  prawdopodobnie 

wygenerują korzyści gospodarcze przekraczające te koszty i będą uzyskiwane przez więcej niż jeden 

rok, ujmuje się jako wartości niematerialne. Oprogramowanie  komputerowe bezpośrednio związane z 

funkcjonowaniem  określonego  sprzętu  informatycznego  jest  wykazywane  w  pozycji   „Rzeczowe 

aktywa trwałe”.
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Utrata wartości aktywów 
Na każdy dzień bilansowy jednostka dokonuje przeglądu wartości składników majątku trwałego w celu 

stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwą utratę ich wartości. W przypadku, 

gdy  stwierdzono  istnienie  takich  przesłanek  jednostka  szacuje  ich  wartość  odzyskiwalną,  w  celu 

ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu

W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości 

przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość 

wystąpienia utraty wartości.

Wartość  odzyskiwalna  ustalana  jest  jako  kwota  wyższa  z  dwóch  wartości:  wartość  godziwa 

pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa.

Jeżeli  wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy 

aktywów), wartość księgowa  jest pomniejszona do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu wartości 

jest ujmowana  jako  koszt w okresie( pozostałe koszty operacyjne), w którym wystąpiła, za wyjątkiem 

sytuacji gdy składnik ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana 

jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania)

W momencie  gdy,  utrata  wartości  ulega odwróceniu,  wartość netto  składnika aktywów (lub grupy 

aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości  odzyskiwalnej,  nie wyższej  jednak od 

wartości  netto  tego  składnika  aktywów  jaka  byłaby  ustalona,  gdyby  utrata  wartości  nie  została 

rozpoznana  w  poprzednich  latach.  Odwrócenia  utraty  wartości  ujmowane  jest  w   pozostałych 

przychodach  operacyjnych,  o  ile  składnik  nie  podlegał  wcześniej  przeszacowaniu  –  w  takim 

przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny.

Zapasy   
Zapasy wycenione są w cenie nabycia nie wyższym jednak od cen sprzedaży netto. Na cenę nabycia 

zapasów składają się  wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione  w 

trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.

Cena nabycia zapasów ustalana jest z zastosowaniem metody FIFO -  „pierwsze weszło, pierwsze 

wyszło”.  Pozycje zapasów zakupione jako pierwsze,  sprzedaje się w pierwszej   kolejności   i  ,  w 

konsekwencji,  pozycje  pozostające  w  zapasach  na  koniec  okresu   są   pozycjami  zakupionymi 

najpóźniej.

Odpisywanie wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania  odbywa się na zasadzie 

odpisów  indywidualnych  (w  pozostałe  koszty  operacyjne)  lub  pogrupowania  podobnych  lub 

powiązanych ze sobą pozycji. 

W  momencie  sprzedaży  zapasów wartość  bilansowa  tych  zapasów jest  ujęta  jako  koszt  okresu,

w którym ujmowane są odnośne przychody. Kwota wszelkich odpisów wartości zapasów do poziomu 

wartości  netto  możliwej  do  uzyskania  oraz  wszelkie  straty  w  zapasach  są  ujmowane  jako  koszt 

okresu, w którym odpis lub straty miały miejsce. Odwrócenie odpisu wartości zapasów, wynikające ze 

zwiększenia ich wartości netto możliwej do uzyskania, zostaje ujęta jako zwiększenie kwoty zapasów 

ujętych jako przychód okresu, w którym odwrócenie odpisu 
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wartości miało miejsce.

Nieruchomości  inwestycyjne 
Jednostka  za  nieruchomości  inwestycyjne  uznaje  nieruchomości  niewykorzystane  przez  nią

w działalności podstawowej. Nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu jednostki ze 

względu na przyrost jej korzyści 

Jednostka ujmuje nieruchomość inwestycyjną w aktywach wtedy i tylko wtedy, gdy:

a)uzyskanie przez jednostkę przyszłych korzyści związanych z tą nieruchomością jest prawdopodobne 

oraz

b)można wiarygodnie wycenić jej cenę nabycia lub koszt wytworzenia

Nieruchomość inwestycyjna wyceniana jest według ceny nabycia lub w koszcie wytworzenia.

Rezerwy na świadczenia emerytalne
Tworzone  przez jednostkę rezerwy na  świadczenia pracownicze wynikają z przepisów kodeksu pracy 

(w zakresie odpraw emerytalnych) i z regulaminu zakładowego ( w zakresie nagród jubileuszowych).

Nagrody jubileuszowe są wypłacane po osiągnięciu określonej liczby lat pracy w Spółce, natomiast 

odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo przy odejściu na emeryturę. Utworzenie rezerwy na 

świadczenia  pracownicze   jednostka  ujmuje  w  pasywach  bilansu   w  rezerwach   na  świadczenia 

pracownicze (z podziałem na krótko  i długoterminowe uwzględniając okres spłaty zobowiązania)  i w 

rachunku zysków i strat w pozostałych kosztach operacyjnych. 

Jednostka dokonuje oszacowania przyszłych świadczeń  na podstawie założeń :

-      demograficznych   ( rotacja pracowników, niezdolność do pracy)

-finansowych  (  stopa  dyskontowa  ustalana  na   podstawie  występujących   na  dzień  bilansowy 

rynkowych  stóp  zwrotu  z  obligacji  państwowych,  szacunkowy wzrost  wynagrodzeń,   szacunkowe 

zmiany poziomu świadczeń w przyszłości).

Ze  względu  na  szacowanie  w/w  rezerw  w  oparciu  o  złożenia,   jest  prawdopodobne,  

że w trakcie kolejnych lat obrotowych szacunki mogą być odmienne od założonych na dany dzień 

bilansowy.  Mogą  one  spowodować  istotną  korektę  wartości  bilansowych  aktywów

i zobowiązań. W takiej sytuacji jednostka ujawni  charakter i wartość bilansową, na którą ma wpływ 

dane założenie.

Podatek odroczony 
Jednostka  rozlicza  podatek  odroczony  (  aktywa  i  rezerwę  na  podatek  odroczony)  zgodnie

z MSR Do rozliczenia podatku jednostka stosuje metodę zobowiązań bilansowych opierając się na 

identyfikacji  różnic  (tzw.  różnic  przejściowych)  między  wartością  podatkową   aktywów

i pasywów, a ich wartością bilansową.

Podatek  odroczony  jest  wyliczany  przy  użyciu  stawek  podatkowych,  które  będą  obowiązywać

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się 

wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysku i strat, poza przypadkiem 
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gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek 

jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.

Przychody 
Przychody ze sprzedaży  ujmowane są w wartości   godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i 

reprezentują należności  za produkty, towary i  usługi dostarczone w ramach normalnej  działalności 

gospodarczej,  po  pomniejszeniu  o  rabaty,  VAT  i  inne  podatki  związane  ze  sprzedażą  (podatek 

akcyzowy).

Sprzedaż ujmowana jest w momencie gdy :

-nastąpiło  przekazanie  nabywcy  znaczącego  ryzyka  i  korzyści  wynikających  z  praw  własności 

produktów lub towarów,

-jednostka  przestaje  być  na  trwale  zaangażowana   w  zarządzanie  sprzedanymi  produktami  lub 

towarami ( w stopniu, w jakim funkcję taką realizuje się wobec produktów lub towarów, do których ma 

prawo własności), jak też przestaje sprawować nad nimi  efektywną kontrolę,

-można wiarygodnie określić kwot przychodu,

-istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,

-można  wiarygodnie  określić  koszty,  które  jednostka  poniosła  lub  poniesie  w  związku  

z transakcją.

Jednostka  dyskontuje  uzyskane  przychody  jeżeli  kredyt  kupiecki  jest  dłuższy  niż  przeciętnie 

stosowany.  Jednostka ustala  do dyskontowania okres powyżej  3  lat.  Przychody z  tytułu  odsetek 

ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej 

stopy procentowej. 

Koszty finansowania zewnętrznego  
Koszty  finansowania  zewnętrznego  jednostka  ujmuje  bezpośrednio  w  koszty  (koszty  finansowe: 

odsetki, prowizje). Prowizje jednostka rozlicza w czasie trwania umowy kredytowej.

Jednostka  kapitalizuje  koszty  finansowania  zewnętrznego  jako  część  kosztu  nabycia 

dostosowywanego  składnika  aktywów  trwałych.  Dotyczy  to  w  sytuacji,  gdy  koszty  finansowania 

zewnętrznego uzasadniają cenę, wartość aktywa.

Wartość pieniądza w czasie  
Dyskontowanie-  jednostka  uwzględnia  wartość  pieniądza  w czasie  w  transakcjach   dotyczących 

długich  okresów  tj.  ponad  trzyletnich.  Transakcje  takie  rozliczane  są  w  czasie   efektywną  stopą 

procentową.

Aktywa o ograniczonej możliwości dysponowania 
Jednostka  ujmuje  w  bilansie  i  ujawnia  w  informacji  dodatkowej  środki  dotyczące  Zakładowego 

Funduszu Świadczeń  Socjalnych. Fundusz Świadczeń  Socjalnych tworzony jest zgodnie z 

ustawą  z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70. 

poz.335 z późniejszymi zmianami).
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Hiperinflacyjne przeszacowanie kapitału zakładowego  
Zgodnie z punktem 25 MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” składniki 

kapitału własnego  (za wyjątkiem niepodzielonego zysku lat  ubiegłych  oraz wszelkich nadwyżek   z 

aktualizacji  wyceny aktywów) powinny zostać przekształcone przy zastosowaniu ogólnego indeksu 

cen, począwszy od daty, w której kapitały te zostały wniesione lub powstały w inny sposób za okres, 

w którym gospodarka, w której dany podmiot prowadzi działalność, była gospodarką hiperinflacyjną. 

Efekt  przeliczenia  odpowiednich  składników kapitału  zakładowego  wskaźnikami  inflacji  ujmuje  się 

drugostronnie w niepodzielonym wyniku finansowym lat ubiegłych. Zastosowanie przepisów  punktu 

25  MSR  29  powoduje  wzrost  kapitału  podstawowego  i  jednocześnie  obciążenie  w  takiej  samej 

wysokości niepodzielonego  wyniku finansowego lat ubiegłych. W związku z tym przeszacowanie takie 

nie ma wpływu na wysokość kapitałów własnych oraz na wysokość bieżących wyników finansowych. Z 

uwagi na niewystępowanie hiperinflacji nie dokonuje się przeszacowania kapitału zakładowego.

Rachunek  przepływów  środków  pieniężnych  -rachunek  przepływów  środków  pieniężnych 

sporządza się metodą pośrednią.

11.Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym sprawozdaniem 

finansowym

tabela nr data kurs
21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,0503
41/A/NBP/2005 28.02.2005 3,9119
63/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837
83/A/NBP/2005 29.04.2005 4,2756

103/A/NBP/2005 31.05.2005 4,1212
125/A/NBP/2005 30.06.2005 4,0401
146/A/NBP/2005 29.07.2005 4,0758
168/A/NBP/2005 31.08.2005 4,0495
190/A/NBP/2005 30.09.2005 3,9166
211/A/NBP/2005 31.10.2005 3,9893
231/A/NBP/2005 30.11.2005 3,9053
252/A/NBP/2005 31.12.2005 3,8598

Rok 2005 4,0233

12.Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków 
pieniężnych, przeliczone na EURO:

Bilans w tys. zł.

Pozycje
31-12-2005r 31-12-2004

PLN EUR PLN EUR
Aktywa trwałe 21 346 5 530 28 387 6 959
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 795 206  
Aktywa obrotowe 41 260 10 690 41 000 10 051
Aktywa razem 63 401 16 426 69 387 17 011
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Kapitał przypadający na akcjonariuszy spółki 23 913 6 195 27 534 6 750
Zobowiazania 39 488 10 231 41 853 10 261
Pasywa razem 63 401 16 426 69 387 17 011

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na 

dzień bilansowy ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. tj:

•na dzień 31-12-2005r. - 3,8598 zł/EURO

•na dzień 31-12-2004r. - 4,0790 zł/EURO

Rachunek strat i zysków w tys. zł.

Pozycje
31-12-2005r 31-12-2004

PLN EUR PLN EUR
Przychody netto ze sprzedaży 118 135 29 363 128 338 28 405
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 308 3 308 20 376 4 510
Zysk (strata) na sprzedaży -277 -69 6 970 1 543
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 852 212 6 039 1 337
Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 122 -279 1 535 340
Zysk (strata) netto -887 -220 726 161

Poszczególne pozycje rachunku strat i zysków dotyczące okresu od 01-01-2005r. do 31-12-

2005 r. przeliczono na EURO wg kursu 4,0223 zł/EURO stanowiącego średnią arytmetyczną kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

Poszczególne pozycje rachunku strat i zysków dotyczące okresu od 01-01-2004r. do 31-12-2004 r. 

przeliczono  na  EURO  wg  kursu  4,5182  zł/EURO stanowiącego  średnią  arytmetyczną  kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

Rachunek przepływów środków pieniężnych w tys. zł.

Pozycje
31-12-2005r 31-12-2004

PLN EUR PLN EUR
A. Przepływy pieniężne netto z dział.operacyjnej 1 626 404 4 103 908
B. Przepływy pieniężne netto z dział.inwestycyjnej 5 835 1 450 -2 211 -489
C. Przepływy pieniężne netto z dział.finansowej -7 211 -1 792 -1 477 -327
D. Przepływy pieniężne netto razem 251 62 414 92
E. Środki pieniężne na początek okresu 1 408 345 997 211
F. Środki pieniężne na koniec okresu 1 658 430 1 408 345

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01-01-2005 do 31-12-2005 

przyjęto kursy:

•dla pozycji  A,B,C i D – kurs średni4,0223 zł/EURO stanowiącego średnią arytmetyczną kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

•dla pozycji E – kurs NBP na dzień 31-12-2004r. tj 4.0790 zł/EURO
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•dla pozycji F – kurs NBP na dzień 31-12-2005r. tj. 3,8598 zł/EURO

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01-01-2004 do 31-12-2004 

przyjęto kursy:

•dla pozycji A,B,C i D – kurs średni4,05182 zł/EURO stanowiącego średnią arytmetyczną kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

•dla pozycji E – kurs NBP na dzień 31-12-2003r. tj 4.7170 zł/EURO

•dla pozycji F – kurs NBP na dzień 31-12-2004r. tj. 4,0790 zł/EURO

13.Wskazanie  i  objaśnienie  różnic  wartości  ujawnionych  danych  oraz  istotnych  różnic 
dotyczących  przyjętych  zasad  (polityki)  rachunkowości  pomiędzy  Polskimi  Zasadami 
Rachunkowości a MSR.

Wpływ  zmian w 2004r. w wyniku przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości:

-wpływ na kapitały własne  zwiększenie o 630 tys.zł

-wpływ na niepodzielony wynik z lat ubiegłych zmniejszenie o  157 tys.zł.

Wpływ zmian w  bardziej szczegółowy sposób przedstawiono w informacji dodatkowej.
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IV. Sprawozdanie finansowe Centrostal S.A.

Bilans
nota 2005 2004

 
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 21 346 28 387
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 1 233 1 579
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowy aktywa trwałe 3 14 991 18 357
3. Należności długoterminowe 4, 9 3 489 362
3.1. od jednostek powiązanych 0 0
3.2. od pozostałych jednostek 3 489 362
4. Inwestycje długoterminowe 5 89 6 273
4.1. Nieruchomości 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 89 6 273
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 6 145
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności

0 6 145

b) w pozostałych jednostkach 89 129
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 1 543 1 815
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

410 113

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 132 1 702
II. Aktywa trwałe dostepne do sprzedaży 795 0
III. Aktywa obrotowe 41 260 41 000
1. Zapasy 7 18 753 15 005
2. Należności krótkoterminowe 8, 9 20 625 24 130
2.1 Od jednostek powiązanych 0 182
2.2. Od pozostałych jednostek 20 625 23 948
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 1 737 1 677
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 737 1 503
a) w jednostkach powiązanych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 79 96
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 658 1 408
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 174
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 146 189
Aktywa razem 63 401 69 387

w tys.zł
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nota 2005 2004

PASYWA
I. Kapitał własny 23 913 27 534
1. Kapitał zakładowy 12 10 374 11 402
2. Należne wpłaty na kapitału zakładowy (wielkość 
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 -1 134
4. Kapitał zapasowy 14 13 394 13 491
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 2 324 2 332
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -157 -417
8. Zysk (strata) netto -887 726
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)

17 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 488 41 853
1. Rezerwy na zobowiązania 18 290 234
1.1. Rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 275 212

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15 22

a) długoterminowa 9 16
b) krótkoterminowa 5 6
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 19 14 460 9 274
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 14 460 9 274
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 24 546 32 129
3.1 Wobec jednostek powiązanych 0 8
3.2. Wobec pozostałych jednostek 24 022 31 602
3.3. Fundusze specjalne 524 520
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 193 216
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 193 216
a) długoterminowe 169 193
b) krótkoterminowe 24 24
Pasywa razem 63 401 69 387

Wartość księgowa 23 913 27 534
Liczba akcji 5 187 167 5 700 886
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 4,61 4,83
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 22

w tys. zł
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Pozycje pozabilansowe
nota 2005 2004

1. Należności warunkowe 23 2 927 2 927
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) 2 927 2 927
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 927 2 927
2. Zobowiązania warunkowe 23 8 461 4 530
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek 8 461 4 530
- udzielonych gwarancji i poręczeń 8 461 4 530
3. Inne (z tytułu) 0 0
Pozycje pozabilansowe razem 11 388 7 458

w tys. zł
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Rachunek zysków i strat
nota 2005 2004

 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 118 134 128 338

- od jednostek powiązanych 0 1 708
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 1 953 8 216
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 116 182 120 122
II. Koszty sprzedanych towarów, produktów i 104 827 107 961
- od jednostek powiązanych 0 1 376
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 682 10 339
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 104 145 97 623
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II) 13 308 20 376
IV. Koszty sprzedaży 26 9 648 8 836
V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 937 4 570
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V) -277 6 970
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 700 2 239
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 628 28
2. Dotacje 0 20
3. Inne przychody operacyjne 27 1 072 2 192
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 571 3 170
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3.Inne koszty operacyjne 28 571 3 170
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI + VII - VIII) 852 6 039
X. Przychody finansowe 29 967 818
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 64 5
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym 508 342
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 88 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 60 0
5. Inne 248 471
XI. Koszty finansowe 30 2 941 5 322
1. Odsetki, w tym 1 921 2 261
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 522
3. Aktualizacja wartości inwestycji 95 60
4. Inne 925 2 480
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej
(IX + X - XI)

-1 122 1 535
XIII. Zysk (strata) brutto -1 122 1 535
XIV. Podatek dochodowy 31 -234 809
a) część bieżąca 0 870
b) część odroczona -234 -61
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

32 0 0

XVI. Zysk (strata) netto (XIII - XIV +/- XV) 33 -887 726

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -887 726
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 615 266 6 117 083
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 34 -0,16 0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 34   

w tys. zł
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Zestawienie zmian w kapitale własnym
2005 2004

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 27 534 27 174
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych

27 534 27 174

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 402 12 663
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -1 027 -1 261
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisja akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 027 1 261
- umorzenia (udziałów) 1 027 1 261
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 374 11 402
2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowy na początek 
okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na  kapitał zakładowy 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -1 134 0
a) zwiększenia (z tytułu) -2 639 0
 - nabycie -2 639 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 505 0
- umorzenie -1 505 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 134 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 491 13 574
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -97 -83
a) zwiększenia (z tytułu) 374 43
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość)

366 0

- inne/zbycie środków trwałych 8 43
b) zmniejszenie (z tytułu) 471 126
- pokrycia straty
- umorzenia akcji powyżej ich wartości nominalnej 471 126
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 394 13 491
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 332 2 375
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -8 -43
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 8 43
- zbycia środków trwałych 8 43
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 324 2 332

w tys. zł
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2005 2004
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- pozostałe
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pozostałe
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu 309 0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 726 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych

726 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 726 0
- przekazania na fundusz zapasowy 366 0
- ZFŚS 100 0
- tantiemy dla Rady Nadzorczej 0 0
- pokrycia straty z lat ubiegłych 260 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 417 417
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych

417 417

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 260 0
- pokrycie stratyz lat ubiegłych 260 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 157 417
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -157 -417
8. Wynik netto -887 726
a) zysk netto 0 726
b) strata netto 887 0
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 23 913 27 534
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty )
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2005 2004

A. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej - metoda pośrednia

 

I. Zysk (strata) netto -887 726
II. Korekty razem: 2 513 3 377
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 1 891 1 803
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) 1 708 1 962
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -774 555
6. Zmiana stanu rezerw 56 -58
7. Zmiana stanu zapasów -3 748 1 659
8. Zmiana stanu należności 2 649 -1 866
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i  kredytów 771 -895

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -39 214
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I + II) 1 626 4 103

Rachunek przepływu środków pieniężnych (metoda 
pośrednia) w tys.zł
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2005 2004
B. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 
I. Wpływy 7 212 2 496
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2 817 129

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego: 3 882
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 3 882
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 782
- odsetki 3 100
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 4 393 1 484
II. Wydatki 1 377 4 706
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

1 062 4 654

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, z tego: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 315 52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwetycyjnej (I - II) 5 835 -2 211
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2005 2004
C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 
I. Wpływy 842 629
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) 
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału
2.Kredyty i pożyczki 842 629
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 8 053 2 107
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2 633 -3
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku

0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 705 130
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatnosi zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 1 714 1 979
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I - II) -7 211 -1 478

D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) 251 414
E. Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym 251 411

- zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 0 -3

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 408 997
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F),
w tym 1 658 1 408

- o ograniczonej możliwości dysponowania 64 84
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 1A
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2005 2004
a. koszty zakończonych prac rozwojowych
b. wartość firmy
c. nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne 
wartości, w tym: 

1 233 1 579

   - oprogramowanie komputerowe 830 1 024
d. inne wartości niematerialne i prawne 0 0
e. zaliczki na poczet wartości niematerialnych i
prawnych
Wartości niematerialne i prawne razem 1 233 1 579

w tys.zł

Nota 1C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                 2005 2004
a. Własne 1 233 1 579
b.Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
   - 

Wartości niematerialne i prawne razem 1 233 1 579

w tys.zł

Nota 3A

 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2005 2004
a) środki trwałe, z tego: 14 910 18 235
    - grunty 1 096 1 096
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 546 13 412
    - urządzenia techniczne i maszyny 2 775 3 120
    - środki transportu 409 500
    - inne środki trwałe 85 107
b) środki trwałe w budowie 81 121
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 14 991 18 357

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu w tys.zł

a b d e

WYSZCZEGÓLNIENIE
koszty 

zakończonych 
prac rozwojowych

wartość 
firmy

inne wartości 
niematerialne i 

prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerialne i 
prawne

Wartości 
niematerialne i 
prawne razem

programy 
komputerowe

a). wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu

0 0 2 301 1 503 0 0 2 301

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 76 76 0 0 76
    - zakup 0 0 76 76 0 0 76
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 18 18 0 0 18
    - sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0
    - likwidacja 0 0 18 18 0 0 18
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu

0 0 2 358 1 560 0 0 2 358

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 0 0 721 478 0 0 721

f. amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 404 251 0 0 404
    - amortyzacja bieżąca 0 0 422 269 0 0 422
    - sprzedaż likwiacja wartości 0 0 18 18 0 0 18
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 0 0 1 125 730 0 0 1 125

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

    - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0
    - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu

0 0 1 233 830 0 0 1 233

c 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, w 

tym:
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WYSZCZEGÓLNIENIE - grunty 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

- 
urządzenia 
techniczne 
i maszyny

- środki 
transportu

- inne 
środki 
trwałe

Środki 
trwałe razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu (wg 
grup rodzajowych)

1 096 18 858 7 508 1 246 742 29 451

b) zwiększenia (z tytułu) 0 130 497 127 42 796
    - zakup 0 42 497 127 42 708
    - przyjęcie z inwestycji 0 88 0 0 0 88
c. zmniejszenia (z tytułu) 0 2 929 444 69 104 3 547
    - sprzedaż 0 2 421 241 37 33 2 733
    - likwidacja 0 0 165 32 69 266
    - inne/korekty środki przeznacz.do zbycia/ 0 508 38 0 2 547
d. wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 096 16 059 7 561 1 303 680 26 700
e. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 5 446 4 389 746 635 11 216
f. amortyzacja za okres (z tytułu) 0 68 398 149 -40 574
    - amortyzacja bieżąca 0 512 696 198 63 1 469
    - sprzedaż 0 377 131 37 32 119
    -  likwidacja i darowizny środków trwałych i inne
      zmniejszenia

0 67 168 12 71 317

g. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 5 514 4 786 895 595 11 790
h. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
    - zwiększenia 0 0 0 0 0 0
    - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
i. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j. wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 096 10 546 2 775 409 85 14 910

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu

Nota 3C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE 
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2005 2004

a) własne 14 901 18 235
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy 10
    - leasing samochodów osobowych 

Środki trwałe bilansowe, razem 14 910 18 235

w tys.zł

Nota 3D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE 
POZABILANSOWO 2005 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

1 946 1 946

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 1 946 1 946
    - z tytułu umowy leasingu operacyjnego

Środki trwałe pozabilansowe, razem 1 946 1 946

w tys.zł

Nota 4A
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2005 2004
a) od jednostek powiązanych z tego: 0 0
    - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
       - pozostałe 0
       - dostaw, robót i usług
    - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
       - dostaw, robót i usług
       - pozostałe
    - od jednostek stowarzszonych (z tytułu) 0 0
       - dostaw, robót i usług
       - pozostałe
    - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
       - dostaw, robót i usług
       - pozostałe
    - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
       - dostaw, robót i usług
       - pozostałe
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 489 362
       - pozostałe 3 489 362
       - dostaw, robót i usług
 Należności długoterminowe netto 3 489 362
c) odpisy aktualizujące wartość należności 433 194
 Należności długoterminowe brutto 3 922 557

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 4B
 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW)

2005 2004

a. stan na początek okresu 362 649
b. zwiększenia (z tytułu) 3 127 31
    - inne 3 127 0
    - reklasyfikacji 0 31
    - rozszerzenie grupy kapitałowej 0 0
c. zmniejszenia (z tytułu) 0 318
    - zmniejszenie grupy kapitałowej 0 0
    -  reklasyfikacji 0 124
    - inne 0 194
Stan należności długoterminowych na koniec okresu 3 489 362

w tys.zł

Nota 4C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI   DŁUGOTERMINOWYCH 2005 2004

a. stan na początek okresu 194 194
b. zwiększenia (z tytułu) 239 0
    - należności z tytułu dostaw
    - rozszerzenie grupy kapitałowej
    - różnice kursowe
    - pozostałe 239 0
c. wykorzystanie (z tytułu) 0 0
    - należności z tytułu dostaw
    - rozszerzenie grupy kapitałowej
    - różnice kursowe
    - pozostałe
d. rozwiązanie z (tytułu) 0 0
    - należności z tytułu dostaw
    - pozostałe
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
długoterminowych na koniec okresu 433 194

w tys.zł

Nota 4D
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 3 489 362
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO
     w tys. zł
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Należności długoterminowe, razem 3 489 362

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu

Nota 5A

 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 2004

a. w jednostkach zależnych i współzależnych 
niepodlegających konsolidacji

0 0

    - udziały lub akcje
    - dłużne papiery wartościowe

    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg  
rodzaju )
b. w jednostkach zależnych i współzależnych i 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności

0 6 145

    - udziały lub akcje 0 6 145

    - dłużne papiery wartościowe

    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg  
rodzaju)

c. w pozostałych jednostkach 89 129
    - udziały lub akcje 89 129
    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe ( wg rodzaju)
    - udzielone pożyczki 0 0
    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg  
rodzaju)
    - odsetki od pożyczki
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 89 6 273

w tys.zł

Nota 5B

 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH 
AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)

2005 2004

a. stan na początek okresu 6 273 7 140

b. zwiększenia (z tytułu) 
    - rozszerzenie grupy kapitałowej
    - akcje i udziały/podwyższenie kapitału/
    - pozyczki
    - inne odsetki od pożyczki
c. zmniejszenia (z tytułu) 6 184 867
    - zmniejszenie grupy kapitałowej
    - akcje i udziały 6 184 0
    - inne/.,pożyczki 0 867
Stan  na koniec okresu 89 6 273

w tys.zł
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a b c d f g h i

kapitał 
zakładowy

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego

udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadzeniu

nieopłacona 
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów/akcji

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok obrotowy

1 Centrostal Lublin Lublin 60 1 864 500 11,90%

2
Centrum Targowe 
Międzynarodowe Targi 
Gdańskie

Gdańsk 22 14 414 2 431 0,14%

4 Stalexport  S.A Katowice 8
Razem 89 16 278 2 931

L.p.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys.zł
Nota 5C

e

Nazwa jednostki ze 
wskazaniem formy 

prawnej
siedziba

przedmiot 
przedsiębi

orstwa

wartość 
bilansowa 
udziałów/

akcji 

kapitał własny jednostki, w 
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Nota 5D

PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 89 6 273
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO
     w tys. zł
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Papiery wartościowe, udziały i inne 
długoterminowe aktywa finansowe, razem

89 6 273

w tys.zł

Nota 5E

PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI)

2005 2004

patrz  dalej
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Noty objaśniające do bilansu

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE ( WG ZBYWALNOŚCI ) 2005 2004

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

8 0

    a. akcje (wartość bilansowa) 8 0
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
    b. obligacje (wartość bilansowa) 0 0
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
    c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 0 0
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa)  

0 0

    a. akcje (wartość bilansowa) 0 0
    b. obligacje (wartość bilansowa) 0 0
    c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym  (wartość bilansowa)

60 6 252
    a. akcje (wartość bilansowa) 60 6 252
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia 60 6 252
    b. obligacje (wartość bilansowa) 0 0
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
    c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 0 0
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 22 22
    a. akcje (wartość bilansowa) 22 22
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia 22 22
    b. obligacje (wartość bilansowa) 0 0
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
    c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 0 0
        -odsetki od udziel.pożyczki długoterm. 0 0
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
Wartość według cen nabycia razem 89 6 273
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem
Wartość bilansowa razem 89 6 273

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu

Nota 6A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO

2005 2004

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, z tego:

113 132

a) odniesionych na wynik finansowy 76 95
b) odniesionych na kapitał własny 37 37
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 378 249
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu )

125 249

    -wynagrodz.z tyt.umów zlec.nie wypłac.na dzień bilansowy, 
ZUS/poz.zobow./ 11 0

    -odsetki zwłoki nie zapł.na dzień bil. 22 38
    -niezralizowane różnice kursowe 1 1
 -Inwestycja Ośrodek Krzeszna/ koszty n/st/k.u.p.03',04'Kwidzyn 8 27
 -Inne/w tym koszty poręczenia/ 82 183
 -Przeceniony nie sprzedany towar 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu )

254 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu ) 0 0

    - 
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 0 0

    - 
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

    - 
3. Zmniejszenia 81 268
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

81 225

    - zapłata odsetek,zrealiz.różn.kursowe 40 28
    - niezrealiz.wynagrodzenia,inne/poręcz.kredytu/ 21 166
    - odpis aktual.należności n/st/k.u.p. -zrealiz.-Krzeszna,Sopot 19 31
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu) 0 43

  - zmiana stawki podatkowej 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

0 0

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

0 0

    - 
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0 0

    - 
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem  z tego: 410 113
a) odniesionych na wynik finansowy 373 76
b) odniesionych na kapitał własny 37 37
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 6B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2005 2004
a. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego: 1 132 1 702
    -  prawo wieczystego użytkowania gruntów 1 130 1 694
    - koszty wdrozenia systemu informatycznego
    - koszty organizacji spółki akcyjnej
    - odsetki
    -koszty załozenia
    - Iso 9002 0 1
    - prowizje bankowe 0 6
    - inne/znak firmowy/ 2 2
b. pozostałe rozliczenia międzyokresowe, z tego: 0 0
    - emisja 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 132 1 702

w tys.zł

AKTYWA TRWAŁE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 2005 2004
a. stan na początek okresu 0 0
b. zwiększenia (z tytułu) 795
 - Kwidzyn 795
c. zmniejszenia (z tytułu)
d. Stan na koniec okresu 795 0

Nota 7
ZAPASY 2005 2004
a. Materiały 22 34
b. Półprodukty i produkty w toku 8
c. Produkty gotowe 197
d. Towary 18 730 14 766
e. Zaliczki na dostawy
Zapasy, razem 18 753 15 005

w tys.zł
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Nota 8A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2005 2004
a. od jednostek powiązanych 0 182
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 182
       - do 12 miesięcy 0 182
       - powyżej 12 miesięcy
    - inne
    - dochodzone na drodze sądowej
b. należności od pozostałych jednostek 20 625 23 948
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 341 19 179
       - do 12 miesięcy 16 320 19 147
       - powyżej 12 miesięcy 21 32
    - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

0 0

    - inne 4 284 4 769
    - dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 20 625 24 130
c. odpisy aktualizujące wartość należności 4 417 5 061
Należności krótkoterminowe brutto, razem 25 042 29 192

w tys.zł

Noty objaśniające do bilansu
Nota 8B
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD 
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

2005 2004

a. z tytułu dostaw i usług,  z tego: 0 182
    - od jednostek zależnych 0 182
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej 0 0
b. inne, z tego: 0 0
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
c. dochodzone na drodze sądowej, z tego: 0 0
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek 
powiązanych netto, razem

0 182

d. odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek 
powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek 
powiązanych brutto, razem

0 182

w tys.zł
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Nota 8C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH

2005 2004

a. stan na początek okresu 5 061 3 473
b. zwiększenia (z tytułu) 1 067 3 448
    - z tyt należności za towar 183 2 783
    - z tyt. naliczonych odsetek 831 645
    - pozostałe/ods.zasądz.sąd ,koszty sąd 39 21
    - inne 14 0
c. zmniejszenia (z tytułu) 1 711 1 860
    - wykorzystanie 436 336
    - zmniejszenie 1 275 1 524
    - inne

d. stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 4 417 5 061

w tys.zł

Nota 8D  

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 24 940 29 185
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 102 6
b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO      / 0 0
     w tys. zł 0 0
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Należności krótkoterminowe, razem 25 042 29 192

w tys.zł

Nota 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
(BRUTTO)
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY

2005 2004

a. do 1 miesiąca 13 123 14 433
b. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 125 1 630
c. powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy 16
d. powyżej 6 miesiący do 1 roku 9
e. powyżej 1 roku 21 32
f. należności przeterminowane 6 450 8 295
Należności z tytułu dostaw i usług, razem
(brutto) 20 744 24 390

d. odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i 
usług

4 403 5 061

Należności z tytułu dostaw i usług, razem
(netto)

16 341 19 329

w tys.zł
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Nota 8F  

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE 

2005 2004

a. do 1 miesiąca 3 173 5 898
b. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 694 1 653
c. powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy 1 250 53
d. powyżej 6 miesiący do 1 roku 149 102
e. powyżej 1 roku 1 185 589
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem (brutto)

6 450 8 295

d. odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i 
usług, przeterminowane 4 403 5 061

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem  (netto) 2 047 3 234

w tys.zł

Nota 9

NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE 
DŁUGO-
I KRÓTKOTERMINOWE

2005 2004

a. należności sporne i przeterminowane z tytułu: 6 672 13 236
    - dostaw i usług 6 450 8 295
    - pozostałe 222 4 941
Razem należności sporne i przeterminowane długo- i 
krótkoterminowe, w tym:

6 672 13 236

    - od których nie dokonano odpisów aktualizujących 1 822 7 981
    - nie wykazanych jako "należności dochodzone na drodze 
sądowej"

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 10A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 2004
a. w jednostkach zależnych 0 0
    - udziały lub akcje
    - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
    - udzielone pożyczki 0
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
        - odsetki od pożyczek 0 0
b. w jednostkach współzależnych 0 0
    - udziały lub akcje
    - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c. w jednostkach stowarzyszonych 0 0
    - udziały lub akcje
    - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
d. w znaczącym inwestorze 0 0
    - udziały lub akcje
    - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu 2005 2004
e. w jednostce dominującej 0 0
    - udziały lub akcje

    - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
    - udzielone pożyczki

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

f. w pozostałych jednostkach 79 96
    - udziały lub akcje 44 44

    - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
    - udzielone pożyczki 30 50

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 5 2

        - odsetki od udziel.pożyczek 5 2
g. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 658 1 408
    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 597 1 350
    - inne środki pieniężne 62 58
    - inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 737 1 503

Nota 10B

INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 5 2

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO
     w tys. zł
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe, razem 5 2

w tys.zł
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI) 2005 2004
A. Z nieograniczoną zbyw alnością, notow ane na giełdach (w artość bilansow a) 0 0
    a. akcje (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
    b. obligacje (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
    c. inne - w g grup rodzajow ych (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
B. Z nieograniczoną zbyw alnością, notow ane na rynkach pozagiełdow ych (w artość bilansow a)  0 0
    a. akcje (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
    b. obligacje (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
    c. inne - w g grup rodzajow ych (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
C. Z nieograniczoną zbyw alnością, nienotow ane na rynku regulow anym  (w artość bilansow a) 49 46
    a. akcje (w artość bilansow a) 44 44
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia 44 44
    b. obligacje (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
    c. inne - w g grup rodzajow ych (w artość bilansow a) 5 2
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia 5 2
D. Z ograniczoną zbyw alnością (w artość bilansow a) 0 0
    a. Udziały i akcje (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
    b. obligacje (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
    c. inne - w g grup rodzajow ych (w artość bilansow a)
        - w artość godziw a
        - w artość rynkow a
        - w artość w edług cen nabycia
Wartość według cen nabycia razem 49 46
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem
Wartość bilansowa razem 49 46
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 10 D
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 30 50
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO
     w tys. zł
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 30 50

w tys.zł

Nota 10F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG 
RODZAJU)

2005 2004

  - nieruchomość 
    - Sopot 0 0
    - Krzeszna 0 174
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 174

w tys.zł

41

Nota 10E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 1 657 1 387
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 20
b1. jednostka/waluta w tys. USD 0 0
     w tys. zł 0 0
b2. jednostka/waluta w tys. EURO 0 0
     w tys. zł 0 0
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 0 174
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO
     w tys. zł
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 174

w tys.zł

Nota 11
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE

2005 2004

a. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego: 111 150
    - podatki i ubezpieczenia 28 62
    - usługi telekomunikac./inne 73 67
    - ogłoszenia  pasowe,prenumerata 6 10
    - reklama 4 11
b. pozostałe rozliczenia międzyokresowe, z tego: 36 39
    - pozostałe ,prowizje bank 36 39
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 146 189

w tys.zł
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Nota 12 w złotych

Seria/ emisja Rodzaj 
akcji

Rodzaj 
uprzywilejow

ania akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba 
akcji

Wartość serii/ 
emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy (od 

daty)

Emisja 1,2 zwykłe brak 450 000 900 000,00 wpł.gotówka 91/12,92/07 91/12,92/04
Emisja 3,4 zwykłe brak 1 550 000 3 100 000,00 wpł.gotowka 93/11,94/12 92/09,94/07
Emisja 5 zwykłe brak 3 331 487 6 662 974,00 wpl.gotówka 1995-12-01 1995-01-01
Emisja 6 zwykłe brak 1 000 000 2 000 000,00 wpł.gotówka 1997-01-01 1996-01-01

umorzenie -630 601 -1 261 202,00 2004-09-30
umorzenie -513 719 -1 027 438,00 2005-10-13

Liczba akcji razem 5 187 167
Kapitał zakładowy razem 10 374 334,00
Wartość nominalna jednej akcji =2 zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Nota 13   w złotych

Liczba Wartość bilansowa
355 680 1 134 461,651 134 461,65 umorzenie

AKCJE ( UDZIAŁY ) WŁASNE
Wartość wg cen nabycia Cel nabycia Przeznaczenie

43



Roczne sprawozdanie finansowe za 2005r. 
_________________________________________________________________________

Noty objaśniające do bilansu
Nota 14
KAPITAŁ ZAPASOWY 2005 2004
a. ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 4 550 4 550
b. utworzony ustawowo 635 270
c.utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad 
wymaganą ustawowo ( minimalną ) wartość

8 097 8 568

d. z dopłat akcjonariuszy/wspólników
e. inny 111 103
Kapitał zapasowy, razem 13 394 13 491

w tys.zł

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2005 2004
a. z tytułu aktualizacji środków trwałych
b. z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów 
finansowych, w tym
   - z wyceny instrumentów zabezpieczających
c. z tytułu podatku odroczonego

d. różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

e. inny ( wg rodzaju ) 2 324 2 332
    -przeszacowanie środków trwałych 1 536 1 544
    - przeszacowania gruntów 01 2004 788 788
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 2 324 2 332

w tys.zł

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG 
CELU PRZEZNACZENIA )

2005 2004

a. Inwestycje
b. pokrycie strat
c. przeszacowanie środków trwałych
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0,00 0,00

w tys.zł

Nota 17

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU 
OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

2005 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0,00 0,00

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 18 A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2005 2004

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, z tego: 212 292

a) odniesionej na wynik finansowy 27 107
b) odniesionej na kapitał własny 185 185
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 100 27
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu 
dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

100 27

    - odsetki ujęte do przychodu 22 26
    - ods.ujęte do przych pożyczki 1 0
    - inne  róznice kursowe dodatnie 11 1
    -  odwr.odpisu 67 0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 37 107
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

37 107

    - odsetki ujęte do przychodu /zaplacone anulowane 26 91
    - odsetki od pożyczek 0 16
    - róznice kursowe 12 0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem  z tego: 275 212

a) odniesionej na wynik finansowy 90 27
b) odniesionej na kapitał własny 185 185
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 18 B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ 
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

2005 2004

a. stan na początek okresu 16 0
b. zwiększenia (z tytułu) 0 16
    - urlopy
 - nagrody jubil.odprawy emerytalne 0 16
c. wykorzystanie (z tytułu) 6 0
    - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 6 0
    - zobowiązania
d. rozwiązanie (z tytułu) 0 0
    - urlopy
    - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe
    - odprawy pracowników zwolnionych 
e. stan  na koniec okresu 9 16

w tys.zł

Nota 18 C  

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ 
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE 
I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

2005 2004

a. stan na początek okresu 6 0
b. zwiększenia (z tytułu) 0 6
    - nagrody jubil.odprawy emeryt. 0 6
c. wykorzystanie (z tytułu) 1 0
    - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 1 0
d. rozwiązanie (z tytułu) 0 0
    - wykorzystania urlopów 0 0
e. stan  na koniec okresu 5 6

w tys.zł
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Noty objaśniające do bilansu

Nota 19 A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2005 2004
a. wobec jednostek zależnych 0 0
    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe w tym 0 0
        - zakup nieruch.Zaptor
    - umowy leasingu finansowego
    - inne  (wg rodzaju) 0 0
b. wobec jednostek współzależnych 0 0
    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe w tym 0 0
    - umowy leasingu finansowego
    - inne  (wg rodzaju) 0 0
c. wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe w tym 0 0
    - umowy leasingu finansowego
    - inne  (wg rodzaju) 0 0
d. wobec znaczącego inwestora 0 0
    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe w tym 0 0
    - umowy leasingu finansowego
    - inne  (wg rodzaju) 0 0
e. wobec jednostki dominującej 0 0
    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe w tym 0 0
    - umowy leasingu finansowego
    - inne  (wg rodzaju) 0 0
f. wobec pozostałych jednostek 14 460 9 274
    - kredyty i pożyczki 14 460 9 274
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe w tym
        - zakup nieruch.Zaptor
    - umowy leasingu finansowego
    - inne  (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 14 460 9 274

w tys.zł
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Nota 19 B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY

2005 2004

a. powyżej 1 roku do 3 lat 14 460 9 274
b. powyżej 3 do 5 lat 0 0
c. powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem             14 460 9 274

w tys.zł

Nota 19 C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 14 460 9 274
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO
     w tys. zł
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 14 460 9 274

w tys.zł

48



Roczne sprawozdanie finansowe za 2005r. 
_________________________________________________________________________

Noty objaśniające do bilansu
Nota 19 D

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu/pożyczki wg 

umowy
Kwota kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty

Warunki 
oprocento

wania

Termin 
spłaty

Zabezpieczenia Inne

tys. zł
waluta (w 

tys.)
tys. zł

waluta (w 
tys.)

Wibor+marża

PKO S.A. Gdańsk 14 200 14 200 31-01-2007
hipoteka na 
majątek trwały

PKO B.P. Gdańsk 260 260 31-12-2008

 weksel in 
blanco,  
zabezpieczenie 
na środkach 
trwałych

RAZEM: 14 460 14 460

 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POżYCZEK

Nota 19 E

 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne 

instrumenty 
finansowe wg 

rodzaju

Wartość 
nominalna

Warunki 
oprocento

wania

Termin 
wykupu

Gwarancje/ 
zabezpieczenia

Rynek 
notowań

Inne

RAZEM: 0,00

Dodatkowe prawa
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Nota 20 A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2005 2004
a. wobec jednostek zależnych 0 8
    - kredyty i pożyczki, w tym:
              - długoterminowe w okresie spłaty
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - z tytułu dywidend
    - inne zobowiązania finansowe : 0 0
               - odsetki od pożyczek i przedpłat
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 8
                - do 12 miesięcy 0 8
                - powyżej 12 miesięcy
    - zaliczki otrzymane na dostawy
    - zobowiązania wekslowe
    - inne  ( wg rodzaju ) 0 0
                  - odsetki karne i inne
b. wobec jednostek współzależnych 0 0
    - kredyty i pożyczki, w tym:
              - długoterminowe w okresie spłaty
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - z tytułu dywidend
    - inne zobowiązania finansowe : 0 0
               - odsetki od pożyczek i przedpłat
               - zaliczki na podwyższenie kapitału
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
                - do 12 miesięcy
                - powyżej 12 miesięcy
    - zaliczki otrzymane na dostawy
    - zobowiązania wekslowe
    - inne  ( wg rodzaju ) 0 0
                  - pozostałe
c. wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
    - kredyty i pożyczki, w tym:
              - długoterminowe w okresie spłaty
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - z tytułu dywidend
    - inne zobowiązania finansowe : 0 0
               - odsetki od pożyczek i przedpłat
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
                - do 12 miesięcy
                - powyżej 12 miesięcy
    - zaliczki otrzymane na dostawy
    - zobowiązania wekslowe
    - inne  ( wg rodzaju ) 0 0
                  - odsetki karne i inne

w tys.zł

50



Roczne sprawozdanie finansowe za 2005r. 
_________________________________________________________________________

Noty objaśniające do bilansu 2005 2004
d. wobec znaczącego inwestora 0 0
    - kredyty i pożyczki, w tym:
              - długoterminowe w okresie spłaty
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - z tytułu dywidend
    - inne zobowiązania finansowe : 0 0
               - odsetki od pożyczek i przedpłat
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
                - do 12 miesięcy
                - powyżej 12 miesięcy
    - zaliczki otrzymane na dostawy
    - zobowiązania wekslowe
    - inne  ( wg rodzaju ) 0 0
                  - pozostałe
e. wobec jednostki dominującej 0 0
    - kredyty i pożyczki, w tym:
              - długoterminowe w okresie spłaty
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - z tytułu dywidend
    - inne zobowiązania finansowe : 0 0
               - odsetki od pożyczek i przedpłat
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
                - do 12 miesięcy 0
                - powyżej 12 miesięcy
    - zaliczki otrzymane na dostawy
    - zobowiązania wekslowe
    - inne  ( wg rodzaju ) 0 0
                  - odsetki karne i inne
f. wobec pozostałych jednostek 24 022 31 602
    - kredyty i pożyczki, w tym: 8 876 16 925
              - długoterminowe w okresie spłaty
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - z tytułu dywidend
    - inne zobowiązania finansowe : 0 0
               - pozostałe 0 0
               - odsetki od pożyczek i przedpłat
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 537 14 006
                - do 12 miesięcy 14 537 14 006
                - powyżej 12 miesięcy
    - zaliczki otrzymane na dostawy
    - zobowiązania wekslowe
    - inne  ( wg rodzaju ) 609 671
                  - z tyt podatków,ceł,ubezp.wynagrodz. 494 289
                  - pozostałe 115 382
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Noty objaśniające do bilansu 2005 2004
g. fundusze specjalne (wg tytułów) 524 520
    - świadczeń socjalnych 524 520
    - prywatyzacyjny
    - załogi
    - z pozostałe
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 24 546 32 129

Nota 20 B  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2005 2004

a) w walucie polskiej 24 308 31 382
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu 
na zł)

238 747

b1. jednostka/waluta w tys. USD
     w tys. zł
b2. jednostka/waluta w tys. EURO 0 0
     w tys. zł 0 1
b3. jednostka/waluta: GBP
     w tys. zł
b4. pozostałe waluty w tys.zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 24 546 32 129

w tys.zł
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 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki Siedziba
Kwota kredytu/pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty

Warunki 
oprocento

wania

Termin 
spłaty

Zabezpieczeni
a

inne

tys. zł
waluta (w 

tys.) tys. zł
waluta (w 

tys.)

PKO B.P Gdańsk 925 PLN 925 PLN Wibor
hipoteka na 

majątek trwały

PKO S.A. II  Oddz.Gdańsk Gdańsk 7 000 PLN 7 000 PLN Wibor hipoteka na 
majątek trwały

PKO S.A. II  Oddz.Gdańsk Gdańsk 842 PLN 842 Pln Wibor hipoteka na 
majątek trwały

PKO B.P Gdańsk 109 109 PLN Wibor

 weksel in 
blanco,  

zabezpieczeni
e na środkach 

trwałych

8 876
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Noty objaśniające do bilansu

 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne 

instrumenty 
finansowe wg 

rodzaju

Wartość 
nominalna

Warunki 
oprocentow

ania

Termin 
wykupu

Gwarancje/ 
zabezpieczenia

Dodatkowe prawa Inne

RAZEM 0,00 x x x x x
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Nota 21 B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2005 2004
a. bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
    - długoterminowe (wg tytułów)
    - krótkoterminowe (wg tytułów)
    - niewykorzystane urlopy taryfowe
    - odsetki od kredytów
    - premia od obligacji
    - umowy dot.utrzymania .......
    - pozostałe/dotacja
b. rozliczenia międzyokresowe przychodów 193 216
    - długoterminowe (wg tytułów) 169 193
    - dotacja do środka trwałego MEP 169 193
    - czynsz dzierżawy Autostrady
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 24 24
    - dotacja do środka trwałego MEP 24 24
    - należne kary i odszkodowania 
    - wycena udziałów
    - nie zrealizowane różnice kursowe
    - przedpłaty na dostawy i usł.
    - pozostałe
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 193 216

w tys.zł

Nota 22 
WYLICZENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ 
AKCJĘ ZWYKŁĄ
I NA AKCJĘ ROZWODNIONĄ

2005 2004

Wartość księgowa 23 913 27 534
Liczba akcji 5 187 167 5 700 886

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,61 4,83

Przewidywana liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł)

w tys.zł
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Nota 23A

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

2005 2004

a. otrzymanych gwarancji i poręczeń,  z tego: 0,00 0,00
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
b.pozostałe, z tego: 0,00 0,00
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, 
razem 0,00 0,00

w tys.zł

Nota 23B

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ 
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

2005 2004

a. udzielonych gwarancji i poręczeń,  z tego: 0,00 0,00
    - na rzecz jednostek zależnych 0,00 0,00
    - na rzecz jednostek współzależnych
    - na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - na rzecz znaczącego inwestora
    - na rzecz jednostki dominującej
b.pozostałe, z tego: 0,00 0,00
    - na rzecz jednostek zależnych
    - na rzecz jednostek współzależnych
    - na rzecz jednostek stowarzyszonych
    - na rzecz znaczącego inwestora
    - na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek 
powiązanych, razem 0,00 0,00

w tys.zł
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Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Nota 24 A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

2005 2004

a. czynsze za wynajem garaży i inne 1 179 724
b. - przychody ze sprzedaży produktów 233 7 160
    - w tym: od jednostek powiązanych
c. prowizje 
    - w tym: od jednostek powiązanych
d. sprzedaż pozostałych usług 541 332
    - w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 953 8 216

    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tys.zł

Nota 24 B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)

2005 2004

a. kraj 1 953 8 216
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
b. eksport
    - w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 953 8 216

    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tys.zł
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Nota 25 A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW 
I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

2005 2004

a. sprzedaż towarów eksportowa 126 21
    - w tym: od jednostek powiązanych
b. sprzedaż towarów reeksportowa
c. sprzedaż towarów krajowa 116 056 120 100
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 1 708
    - w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów,materiałów. 
Razem 116 182 120 122

    - w tym: od jednostek powiązanych 0 1 708

w tys.zł

Nota 25 B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
TOWARÓW,MATERIAŁÓW(STRUKTURA 
TERYTORIALNA)

2005 2004

a. kraj 116 056 120 100
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 1 708
b. eksport 126 21
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
razem 116 182 120 122

    - w tym: od jednostek powiązanych 0 1 708

w tys.zł
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Nota 26
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2005 2004
a. amortyzacja 1 891 1 783
b. zużycie materiałów i energii 1 170 7 027
c. usługi obce 3 834 6 752
d. podatki i opłaty 1 133 1 233
e. wynagrodzenia 4 575 5 549
f. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 063 1 301
g. pozostałe 345 350
Koszty według rodzaju razem 14 011 23 994
    - zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych 255 -248

    - koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 
(wielkość ujemna)
    - koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -9 648 -8 836
    - koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -3 937 -4 570
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 682 10 339

w tys.zł

Nota 27   

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2005 2004
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 628 28
2.Dotacje 0 20
3.Inne przychody operacyjne 1 072 2 192
a. rozwiązane rezerwy (z tytułu) 498 112
    - dost. robót i usług, św.pracownicze 414 108
   -  zysk ze spis.zobowiązań, należności 84 0
    - przychód wynajm  /maj.inwestyc./ 0 3
b.pozostałe, z tego: 574 2 080
    - opłaty sądowe 15 44
    - kary umowne, odszkodowania 9 1 998
    - różnice inwentaryzac. 82 23
    - sprzedaż prawa wieczystego użytkowanie gruntów 246 0
    - przychody z prowizji 168 2
    - pozostałe 54 13
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 700 2 239

w tys.zł

Nota 28
INNE KOSZTY OPERACYJNE 2005 2004
a. utworzone rezerwy (z tytułu) 197 2 919
    - należności towar,usługi , św. pracownicze 184 2 804
    - odpis.należn.nieściągalnych 14 114
b.pozostałe, z tego: 373 251
    - opłaty sądowe 43 58
    - darowizny 19 120
    - pozostałe 33 20
   - koszty wynajmu/maj.inwestyc./ 0 26
   - niedobory inwentaryzacyjne 47 8
   - sprzedaż prawa wieczystego użytkowanie gruntów 216 0
   - składki na rzecz organizacji 16 20
Inne koszty operacyjne, razem 571 3 170

w tys.zł
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Nota 29 A

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND 
I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

2005 2004

a. od jednostek powiązanych,  z tego: 0 0
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
b.od pozostałych jednostek 64 5
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w 
zyskach, razem 64 5

w tys.zł

Nota 29 B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2005 2004

a. z tytułu udzielonych pożyczek 6 17
    - od jednostek powiązanych, z tego:
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
 - od pozostałych jednostek 6 17
b. pozostałe odsetki 502 326
    - od jednostek powiązanych, z tego:
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
 - od pozostałych jednostek 502 326
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 508 342

w tys.zł

Nota 29 C  

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2005 2004
a. dodatnie różnice kursowe, z tego 0 0
    - zrealizowane
    - niezrealizowane
b. rozwiązane rezerwy (z tytułu) 189 181
    - nalicz.odsetki objęte odpisem aktualiz. 189 181
c. pozostałe, z tego: 59 289
    - przychód ze sprzed.należności 0 38
    - pozostałe 59 252
Inne przychody finansowe, razem 248 471
Zysk ze zbycia inwestycji 88 0
Aktualizacja wartości inwestycji 60 0
Ogółem 395 471

w tys.zł
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Nota 30 A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2005 2004
a. od kredytów i pożyczek 1 728 1 984
    - dla jednostek powiązanych, z tego:
    - dla jednostek zależnych
    - dla jednostek współzależnych
    - dla jednostek stowarzyszonych
    - dla znaczącego inwestora
    - dla jednostki dominującej
 - dla innych jednostek 1 728 1 984
b. pozostałe odsetki 193 277
    - dla jednostek powiązanych, z tego:
    - dla jednostek zależnych
    - dla jednostek współzależnych
    - dla jednostek stowarzyszonych
    - dla znaczącego inwestora
    - dla jednostki dominującej
 - dla innych jednostek 193 277
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 921 2 261

w tys.zł

Nota 30 B
INNE KOSZTY FINANSOWE 2005 2004
a. ujemne różnice kursowe, z tego 6 4
    - zrealizowane
    - niezrealizowane 5 4
b. inne (z tytułu) 317 251
    - prowizje,  gwarancje od kredytu 317 251
c. pozostałe, z tego: 602 2 225
    - dyskonto 1 0
    - utworzenie odpisu aktual. na noty odsetkowe 274 222
    - odsetki korekta l/ub. 31 241
  - odpis na inne należności 253 0
  -spłata poręcz.kredytu 0 1 742
  - pozostałe 43 20
Inne koszty finansowe, razem 925 2 480
Aktualizacja wartości inwestycji 95 60
Ogółem 1 020 2 540

w tys.zł
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Nota 31 A
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2005 2004
1. Zysk (strata) brutto -1 122 1 535

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opadkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -214 3 042

    - trwałe różnice koryg.koszty 264 2 274
    -przejściowe róznice korygujące koszty 253 920
    - trwałe różnice korygujące przychody -415 265
    - przejsciowe różnice korygujące przychody -316 -416
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 335 4 577
5. Podatek dochodowy wk stawki .19... % 0 870
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obniżki podatku

0 0

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w 
deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 870

    - wykazany w rachunku zysków i strat 0 870
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły 
kapitał własny

0 0

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły 
wartość firmy lub ujemną wartość firmy

0 0

w tys.zł

Nota 31 B

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, 
WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

2005 2004

  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i 
odwrócenia się różnic przejściowych

49 -12

  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 
podatkowych 0 0

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

0 0

  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku 
możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy

0 0

  -inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -283 -49
    - nalicz.odsetki należn.ujęte do wyniku +różnice kurs. 90 27
    - odsetki zobowiązań niezapłacone ' + zobow.BFP -12 -29
    -  odpis aktualizujący nalezności  ,inwest.krótkoterm. -76 -25
   -przeceniony towar nie sprzedany 0 0
  - niezrealiz.róznice kursowe -1 -1
  - koszty dot.Krzesznej n/st/kup 0 -8
  - strata podatkowa , rezerwa na św.prac. -267 -4
  - koszty dot.Sopot ,Kwidzyn n/st/kup -18 -9
Podatek dochodowy odroczony, razem -234 -61

w tys.zł
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Nota 31 C   

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAR DOTYCZĄCY

2005 2004

  - działalności zaniechanej
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych

w tys.zł

Nota 32
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA 2005 2004
    - 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty), razem 0,00 0,00

w tys.zł

Nota 33

Wynik finansowy wg segmentów działalności 2005 2004

Sprzedaż hurtowa wyrobów hutniczych -887 726

Razem: -887 726

w tys.zł

Nota 34

WYLICZENIE ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ 
ZWYKŁĄ
I NA AKCJĘ ROZWODNIONĄ

2005 2004

 Zysk (strata) netto  ( za 12 miesięcy) -887 726
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 615 266 6 117 083
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,16 0,12

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł)

w tys.zł
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V. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.Informacja o instrumentach finansowych

Długoterminowe aktywa finansowe
w tys.zł

L.p.
Nazwa jednostki ze wskazaniem 

formy prawnej

Stan na 
początek 
okresu

Zwiększenia 

Zmniejszenia

przeszacowanie sprzedaż likwidacja

Stan na 
koniec 
okresu

1

Centrostal Lublin  (wartość 

bilansowa, nie notowane na 

rynku regulowanym)

59,5    59,5

2

Centrum Targowe 

Międzynarodowe Targi 

Gdańskie (wartość bilansowa, 

nie notowane na rynku 

regulowanym)

21,5    21,5

3 Gdańska Giełda Towarowa 7,5   7,5 0,00

4 Stalexport Warszawa 40,0   40,0 0,00

5
Stalexport Katowice (notowane 

na rynku regulowanym)
0,00 40,0 31,7 0,00 8,3

5 P.B. Kokoszki 6 144,8  6 144,8 0,00 0,00
 Razem 6 273,36    89,34

Krótkoterminowe aktywa finansowe
w tys.zł

L.p.
Opis

Stan na początek 
okresu

Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na koniec 

okresu

1 Stalexpol (wartość bilansowa, nie 

notowane na rynku regulowanym)
43,9  43,9

2 Udzielone pożyczki krótkoterminowe 50,0 20,0 30,0
 Razem 93,9  73,9

2.Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe
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w tys.zł

Pozycje pozabilansowe 31-12-2005 31-12-2004
1. Należności warunkowe 2 927 ,25 2 927, 25

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0,00 0,00

         - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) 2 927, 25 2 927 ,25

        - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 927, 25 2 927, 25

2. Zobowiązania warunkowe 8 460, 89 4 530, 35

    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu ) 0,00 0,00

      - udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00

      - gwarancje celne

    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu ) 8 460, 89 4 530, 35

        - udzielonych gwarancji i poręczeń 8 460, 89 4 530, 35

        - pozostałe 0,00

3. Inne (z tytułu) 0,00 0,00

Pozycje pozabilansowe razem 11 388, 14 7 457, 61

Poręczenia i gwarancje udzielone przez Centrostal S.A. 

–Huta  Stali  Częstochowa  -  zabezpieczenie  spłaty  zobowiązań  weksel  in  blanco  na  kwotę 

1.500.000 zł/ bezterminowo

–Huta Zawiercie S.A. - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę 1.500.000 zł. 

bezterminowo

–SAPA Aluminium -  zabezpieczenie  spłaty  zobowiązań  weksel  in  blanco na  kwotę  30.000 zł. 

bezterminowo

–Huta Bankowa - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę 200.000 zł. do 

dnia 31.12.2005

–Towarzystwo Finansowe Silesia - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę 

300.000 zł. do dnia 31.12.2005

–Stalprofil  S.A.  -  zabezpieczenie  spłaty  zobowiązań  weksel  in  blanco  na  kwotę  300.000  zł. 

bezterminowo oraz gwarancja bankowa na kwotę 300.000 zł. ważna do dnia 31.12.2005r.

–gwarancja  bankowa  -  na  kwotę  120.000  EUR  udzielona  dla  US  Steel  Koszyce  do  dnia 

20.02.2006

–gwarancja  bankowa  na  kwotę  1.500.000  zł.  udzielona  dla  Huty  Stali  Częstochowa  do  dnia 

31.12.2005

–gwarancja bankowa na kwotę 100.000 zł. udzielona dla Metalplast Bielsko do dnia 31.12.2005

–gwarancja bankowa na kwotę 1.150.000 zł. udzielona dla Ispat Polska Stal do dnia 31.12.2005
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–gwarancja należytego wykonania kontraktu udzielona dla Budexport S.A. na kwotę 133.215 zł. 

ważna do dnia 30-06-2006r.

–gwarancja zwrotu zaliczki udzielona dla Warbud S.A. na kwotę 884.500 zł. ważna do dnia 01-03-

2006r. 
3.Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania praw własności budynków i budowli.

Na dzień 31.12.2005r. Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego z tytułu posiadania prawa własności budynków i budowli.

4.Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do 
zaniechania w okresie następnym.

Spółka  nie  zaniechała  w  okresie  sprawozdawczym  żadnej  z  dotychczas  prowadzonych 

działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

5.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W 2005 roku  Spółka   nie  poniosła  nakładów na  wytworzenie  środków trwałych  w  budowie  i 
środków trwałych na własne potrzeby. 

6.Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 952,2 tys.zł w tym 

na :

•środki trwałe w budowie (drogi i place)   81,1 tys.zł

•wartości niematerialne i prawne   75,5 tys.zł

•środki trwałe 795,7 tys.zł

w tym na maszyny i urządzenia        496,8 tys.zł

Planowane na 2006 r. nakłady inwestycyjne.

•zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa stali     700 tys.zł

•inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe                  500 tys.zł

7.Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Nie dotyczy.

8.Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy.

9.Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Status pracownika Przeciętne zatrudnienie w 
2005r.

Przeciętne zatrudnienie w 
2004r.

1. pracownicy na stanowiska nierobotniczych 82 86
2. pracownicy  na stanowiska robotniczych 42 69
Razem: 124 155
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10.Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających 
i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta i z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 
zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

ZARZĄD wynagrodzenie w tys.zł za okres

Zbigniew Canowiecki 606,01 2005

Krystyna Piotrowska 4,9 od 13 grudnia 2005r.

Razem: 610,91

RADA NADZORCZA wynagrodzenie w tys.zł za okres
Zdzisław Brodecki 33,13 2005

Małgorzata Ćwikałowska 27,11 2005

Marcin Frymark 24,09 2005

Janusz Kaczorowski 30,13 2005

Andrzej Zaborowski 24,09 2005

Razem 138,56

11.Informacja o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów,  pożyczek, gwarancji,  poręczeń lub innych 
umów zobowiązujących Emitenta doświadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom 
zarządzającym i nadzorującym.

W 2005 roku Spółka nie udzielała członkom Zarządu i Rady Nadzorczej gwarancji i pożyczek, jak 

również na dzień 31.12.2005 r.  nie figuruje saldo zaliczek,  pożyczek, gwarancji,  poręczeń lub 

innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki nie rozliczonych z lat ubiegłych.

12.Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym 
za okres bieżący.

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat 

ubiegłych.

13.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a  nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym.
Wszystkie znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym zostały ujęte w sprawozdaniu 

finansowym .
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14.Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem Emitenta oraz o sposobie i zakresie przejęcia 
aktywów i pasywów.

W przypadku  Spółki  nie  występuje  poprzednik  prawny  od  którego  przejmowane  były  aktywa 

i pasywa. W 1992r. Centrostal S.A. nabył majątek po likwidowanym przedsiębiorstwie Centrostal 

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Gdańsku

15.Sprawozdanie finansowe skorygowane o wskaźnik inflacji.

Z  uwagi  na  niski  poziom  inflacji  nie  zachodzi  konieczność  korygowania  sprawozdań  Spółki 

wskaźnikiem inflacji.

16.Zestawienie  i  objaśnienie  różnic  pomiędzy  danymi  ujawnionymi  w  sprawozdaniu  finansowym
i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.

Sporządzone  na  dzień  31.12.2005r.  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  zgodnie

z  zasadami  Międzynarodowych  Standardów Rachunkowości  i  Międzynarodowych  Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej. W celu doprowadzenia danych finansowych dotyczących 2004 

roku  do  porównywalności  dokonano  w  sprawozdaniach  finansowych  następujących  korekt 

wynikających ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Rozliczenie różnic pomiędzy MSSF i PSR w jednostkowym bilansie na dzień 01 stycznia  2004 

w tys.zł

Pozycja Nota
PSR 

01.01.2004 Korekta
MSSF 

01.01.2004
AKTYWA    
I. Aktywa trwałe  27 046 815 27 861
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:  1 980 0 1 980
2. Rzeczowy aktywa trwałe a ,d 17 156 - 737         16 419
3. Należności długoterminowe b 649 -194 455
4. Inwestycje długoterminowe  7 140 0 7 140
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  122 1 746 1 868
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego c 95 37 132
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe d 26 1 709 1 736
II. Aktywa obrotowe  42 181 0 42 181
Aktywa razem  69 227 815 70 042

PASYWA    

I. Kapitał własny  26 174 630 26 805
1. Kapitał zakładowy  12 663 0 12 663
2. Należne wpłaty na kapitału zakładowy (wielkość ujemna)  0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  -1 390 0 -1 390
4. Kapitał zapasowy  13 574 0 13 574
5. Kapitał z aktualizacji wyceny a 1 587 788 2 375
6. Pozostałe kapitały rezerwowe  0 0 0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych  0 0 0

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych b 0 -157 -157
9. Zysk (strata) netto  -260 0 -260
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania e 43 053 185 43 237
Pasywa razem  69 227 815 70 042
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Rozliczenie różnic pomiędzy MSSF i PSR w jednostkowym bilansie na dzień 31 grudnia  2004 

w tys.zł

Pozycja Nota
PSR 

31.12.2004 Korekta
MSSF 

31.12.2004

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 27 572 815 28 387

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 579 0 1 579 

2. Rzeczowy aktywa trwałe a, d 19 078 -721 18 357

3. Należności długoterminowe b 556 -194 362

4. Inwestycje długoterminowe 6 273 0 6 273

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84 1 730 1 815

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
c 76 37 113

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe d 8 1 693 1 702

II. Aktywa obrotowe 41 000 0 41 000

Aktywa razem 68 572 815 69 387

PASYWA
   

I. Kapitał własny 26 903 630 27 534

1. Kapitał zakładowy 11 402 0 11 402
2. Należne wpłaty na kapitału zakładowy (wielkość 

ujemna)
0 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  0  

4. Kapitał zapasowy 13 491 0 13 491

5. Kapitał z aktualizacji wyceny a 1 544 788 2 332

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 

podporządkowanych
0 0 0

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych b -260 -157 -417

9. Zysk (strata) netto 726 0 726

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania e 41 669 185 41 853

Pasywa razem  68 572 815 69 387
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Objaśnienie not

a-przeszacowane gruntów własnych do wartości godziwej,

b-wartość dyskonta należności,  

c-aktywa na podatek odroczony na wartość, o którą dyskontowano należność,

d-zgodnie z  zasadami MSSF prawo wieczystego użytkowania  ujmowane jest  analogicznie  do  

leasingu operacyjnego a koszty poniesione w związku z jego nabyciem rozliczane             są w  

czasie  przez  okres  obowiązywania  tego  prawa  i  wykazywane  w  ramach  rozliczeń 

międzyokresowych  czynnych.  Zgodnie  z  UOR  prawo  wieczystego  użytkowania  było  

prezentowane w cenie nabycia w ramach środków trwałych,

rezerwa dot. przeszacowanych rzeczowych aktywów trwałych

17.Zmiany  stosowanych  zasad  (polityki)  rachunkowości  i  sposobu  sporządzania  sprawozdania 
finansowego,  dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego,  ich przyczyny,  tytuły  oraz 
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacje majątkową, i finansową, płynność oraz wynik 
finansowy i rentowność.

Sprawozdanie  finansowe  oraz  dane  porównywalne  po  raz  pierwszy  sporządzono  zgodnie 

z  Międzynarodowymi  Standardami  Rachunkowości  oraz  z  Międzynarodowymi  Standardami 

Sprawozdawczości  Finansowej.  W  sprawozdania  finansowych  sporządzonych  na  dzień 

31 grudnia 2004r. dokonano korekt, które opisano w pkcie 16.

18.Dokonane korekty  błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuacje majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy                          i 
rentowność.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała korekt błędów podstawowych.

19.W przypadku występowania niepewności  co  do możliwości  kontynuowania  działalności,  opis tych 
niepewności  oraz  stwierdzenie,  że  taka  niepewność  występuje,  oraz  wskazanie,  czy  sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związane.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuacji  działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę  działalności.

20.Połączenie jednostek. 

Nie wystąpiło

21.Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta

Umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego stosownie do uchwały Rady Nadzorczej 

podpisano dnia 17 czerwca 2005r. z firmą  PARTNER Sp. z o.o Ośrodek Badania Bilansów i 
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Analiz Ekonomicznych z siedziba w Gdańsku wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych , nr wpisu 102.

Przy rekomendacji  i  wyborze podmiotu  badającego sprawozdanie finansowe Rada Nadzorcza 

kierowała się:

-kompetencjami podmiotu badającego sprawozdania finansowe

-doświadczeniem w badaniu spółek akcyjnych

-ofertą cenową

Podpisy

Zbigniew Canowiecki Krystyna Piotrowska

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Gdańsk, 30 marca 2006r.
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VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CENTROSTAL SA

Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 została wpisana do 

rejestru  handlowego  Sądu  Rejonowego  w  Gdańsku  pod  numerem  RHB 7146,  a  po  zmianach 

prawnych w ewidencji przedsiębiorców postanowieniem z dnia 17 grudnia 2001 r. Sądu Rejonowego 

w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do  Krajowego 

Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000071799.

Spółka  od  początku  istnienia  zajmuje  się  przede  wszystkim hurtowym handlem wyrobami 

hutniczymi, a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności podstawowym przedmiot działalności jest 

handel hurtowy I komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami PKD - 51, a 

szczególnie hurtowy handel wyrobami hutniczymi.

Akcje  Spółki  notowane  są  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  na  rynku 

podstawowym i są zaliczane do sektora: handel. 

1.Podstawowe produkty i towary oraz rynki zbytu 
Podstawową działalnością Centrostal S.A. jest hurtowy obrót wyrobami hutniczymi zarówno 

krajowymi  jak  i  z  importu  a  także  szeroko  rozumiane  przetwórstwo  stali  z  produkcją  zbrojeń 

budowlanych  włącznie.

Centrostal S.A. oferuje pełną gamę usług przyhurtowych związanych z konfekcjonowaniem 

wyrobów,  w tym między innymi:  cięcie blach zimnowalcowanych z  kręgów na określone wymiary, 

produkcję kształtowników zimnogiętych oraz zbrojeń budowlanych oraz cięcie blach i kształtowników 

gorącowalcowanych.

Oferta handlowa Centrostal S.A. w zakresie wyrobów hutniczych obejmuje w szczególności:

•Blachy,  w  tym:  gorącowalcowane czarne  i  zwykłe,  okrętowe i  tłoczne,  żeberkowe (owalne i 

rombowe), zimnowalcowane czarne tłoczne i konstrukcyjne oraz ocynkowane.

•Rury w tym: przewodowe bez szwu czarne i ocynkowane, precyzyjne bez szwu, instalacyjne ze 

szwem czarne i ocynkowane, ciągnione bez szwu

•Pręty w  tym:  pręty  okrągłe  zbrojeniowe  gładkie,  pręty  okrągłe  zbrojeniowe  jednoskośnie 

żebrowane,  pręty  okrągłe  zbrojeniowe  dwuskośnie  żebrowane,  pręty  okrągłe  ogólnego 

zastosowania,  pręty  okrągłe ciągnione ,  pręty  kwadratowe,  pręty  kwadratowe ciągnione,  pręty 

sześciokątne ciągnione, pręty płaskie, walcówka gładka, walcówka żebrowana

•Bednarki w tym: bednarki czarne, bednarki ocynkowane

•Kształtowniki  walcowane  na  gorąco w  tym:  ceowniki  zwykłe,  ceowniki  ekonomiczne, 

dwuteowniki  zwykłe,  dwuteowniki  równoległościenne  ipe,  dwuteowniki  szerokostopowe  heb, 

dwuteowniki  szerokostopowe  hea,  kątowniki  równoramienne,  kątowniki  nierównoramienne, 

teowniki stalowe, kształtowniki łebkowe (hp) do budowy statków

•Kształtowniki zimnogięte w tym: kwadratowe, prostokątne, kątowniki równoramienne, kątowniki 

nierównoramienne, ceowniki
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•Wyroby ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 

•Wyroby aluminiowe w tym: blachy i kształtowniki

•Wyroby z miedzi , mosiądzu i brązu (wybrane asortymenty)

Asortymentowa struktura sprzedaży w ujęciu wartościowym (w tys.zł)
Udział i dynamika sprzedaży

wartość sprzedaży struktura dynamika
Grupa asortymentowa 2004 2005 2004 2005 2005/2004

Pręty okrągłe w tym zbrojeniowe 46 567,0 42 581,0 36,3% 36,0% 91,4%
Blachy gorąco - walcowane 36 022,0 30 512,0 28,1% 25,8% 84,7%
Ceowniki, kątowniki, teowniki gorąco - 

walcowane

10 553,0 9 640,0 8,2% 8,2% 91,3%

Kształtowniki zimno - gięte w tym 

zamknięte

7 324,0 8 500,0 5,7% 7,2% 116,1%

Pręty płaskie, bednarki i taśmy 6 506,0 5 233,0 5,1% 4,4% 80,4%
Blachy zimno - walcowane 5 337,0 4 919,0 4,2% 4,2% 92,2%
Rury zwykłe, ocynkowane i przewodowe 5 244,0 7 106,0 4,1% 6,0% 135,5%
Blachy ocynkowane i ocynowane 3 501,0 3 562,0 2,7% 3,0% 101,7%
Metale kolorowe i kwasoodporne 2 601,0 1 848,0 2,0% 1,6% 71,0%
Pozostałe towary i usługi 4 684,0 4 236,0 3,6% 3,6% 90,4%
Razem 128 339,0 118 135,0 100,0% 100,0% 92,0%

W 2005r. struktura asortymentowa była podobna jak w latach poprzednich – w dalszym ciągu 

największy udział  w sprzedaży mają pręty i  blachy gorąco-walcowane. Łącznie udział tych dwóch 

grupa sortymentowych w sprzedaży ogółem wynosi 61,8%.

Podstawowym rynkiem działania Spółki jest rynek krajowy. Specyfika działalności (głównie 

wpływ kosztów transportu i  zaopatrzenia) w znacznej  mierze determinuje obszar  działania Spółki. 

Spółka działa w oparciu o sieć handlową – Oddziały  zlokalizowane w poszczególnych obszarach 

ekonomicznych: Gdańsku, Słupsku, Olsztynie oraz Warszawie gdzie  głównym zadaniem Oddziału 

jest produkcja  i sprzedaż zbrojeń budowlanych dla budów realizowanych na tamtejszym rynku.

Rynkiem   docelowym  są  przedsiębiorstwa  reprezentujące  branże  przemysłu  zużywające  wyroby 

hutnicze:

•sektor przedsiębiorstw okrętowych

•sektor przedsiębiorstw budowlanych

•sektor przedsiębiorstw konstrukcyjnych

•sektor przedsiębiorstw maszynowych

•sektor przedsiębiorstw handlowych 
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2.Źródła zaopatrzenia w towary i uzależnienie od odbiorców
W  2005r.  Centrostal  S.A.  zakupił  łącznie  towarów  handlowych  za  kwotę  106,600 tys.zł. 

Głównym dostawcą wyrobów hutniczych dla Centrostal S.A. była w 2005 roku Huta „ZAWIERCIE” SA, 

która dostarczyła w ujęciu wartościowym 17,6% całości  towarów. 

Pozostali główni dostawcy to:

•Huta Stali „Częstochowa: Sp. z o.o - 9,4%

•Złomrex SA - 7,8%

•Celsa Huta Ostrowiec - 7,6%

Łącznie u pierwszych czterech dostawców, Spółka zakupiła 42,4% całości wyrobów hutniczych. (w 

ujęciu wartościowym) 

Uzależnienie od odbiorców.

Lp. Odbiorca Wartość sprzedaży 
(tys. zł)

Udział % w całości 
sprzedaży

1 Odbiorca 1 5.866,9 4,9%
2 Odbiorca 2 4.281,6 3,6%
3 Odbiorca 3 4.024,2 3,4%
4 Odbiorca 4 3.394,5 2,9%
5 Odbiorca 5 3.038,2 2,6%
 Sprzedaż ogółem 118.134,5 100,0%

Udział  w  sprzedaży  dla  pierwszych  pięciu  klientów  wynosił   17,4%.  Udział  żadnego  ze 

znaczących odbiorców nie przekroczył 10% wartości przychodów Spółki. 

Działania marketingowe Spółki  kierowane są głównie na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw z 

poszczególnych sektorów rynku. 

3.Znaczące dla Centrostal S.A. umowy.
Przedmiotem sprzedaży Centrostal S.A. są głównie wyroby hutnicze oraz gotowe zbrojenia 

budowlane. Transakcje sprzedaży towarów realizowane są na podstawie zarówno  stałych umów na 

dostawy  wyrobów  hutniczych,  kontraktów   jak  i  na  podstawie  jednostkowych  umów  sprzedaży, 

zamówień lub zleceń.

 Z niektórymi odbiorcami  są zawierane umowy o stałej współpracy handlowej.  Umowy te 

precyzują  głównie  warunki  współpracy  tj.  terminy  płatności,  rabaty  oraz  sposób  zabezpieczenia 

wzajemnych  obrotów.  Z  reguły  umowy nie  precyzują   jakiego  rodzaju  wyroby  hutnicze  mają  być 

dostarczane.  W praktyce  jednak  każdorazowa  dostawa jest  poprzedzona zamówieniem odbiorcy, 

dokładnie określającym przedmiot dostawy. Umowy nie nadają stosunkom dostawca – odbiorca 

charakteru wyłączności.  Odbiorcy – strony umów dostawy mają prawo kupować towary w Spółce 

uzyskując na ten cel nieoprocentowany kredyt kupiecki na określony czas od daty wystawienia faktury. 

Wysokość  terminowych  zobowiązań  wobec  dostawcy  nie  może  przekraczać  określonej  w 

umowie wartości (tzw. limit kredytu kupieckiego ustalanego wewnętrznie lub przez Ubezpieczyciela).
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Coraz większy udział w sprzedaży mają zbrojenia budowlane – transakcje zawierane są na podstawie 

umów, kontraktów i zleceń.

Zaopatrzenie Spółki regulują głównie zawarte w 2004 jak i w 2005 roku umowy na dostawy wyrobów 

hutniczych z następującymi podmiotami gospodarczymi:

1.Huta Bankowa Sp. z o.o. – pręty płaskie, okrągłe i kształtowniki łebkowe

2.Mittal  Steel  Poland  S.A.  –  blachy  gorącowalcowane,  zimnowalcowane,  ocynkowane,  walcówki, 

profile gorącowalcowane.

3.Towarzystwo Finansowe Silesia w zakresie dostaw wyrobów hutniczych: 

-Walcownia Rur Andrzej – rury przewodowe

-Walcowania Rur Jedność Ciągarnia – rury precyzyjne

4.CMC Zawiercie – pręty do zbrojenia betonu, pręty płaskie, walcówka

5.Huta Królewska Sp. z o.o. – pręty okrągłe, płaskie, kwadratowe, kątowniki, teowniki

6.Celsa Ostrowiec – pręty, kątowniki 

Inne umowy

•Umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi (polisy ubezpieczeniowe),  które  ochraniają majątek 

trwały, a także obrotowy od podstawowych ryzyk, w tym: zdarzeń losowych, kradzieży itp. oraz z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej.

•Umowa  ubezpieczeniowa  z  Towarzystwem Ubezpieczeniowym  Allianz  Polska  S.A.  dot.  ochrony 

ubezpieczeniowej obrotu towarowego.

4.Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi 
podmiotami  oraz  wskazanie  jej  głównych  inwestycji  krajowych  i  zagranicznych  (papiery 
wartościowe,  instrumenty  finansowe  i  nieruchomości),  w  tym  inwestycji  kapitałowych 
dokonanych poza jej grupą kapitałową oraz opis metod ich finansowania.

W dniu 24 czerwca 2005r. CENTROSTAL S.A. zbył wszystkie posiadane akcje Spółki zależnej PB 

KOKOSZKI S.A., i z tym też dniem przestała istnieć Grupa Kapitałowa CENTROSTAL S.A.

Nabywcą akcji była spółka zależna PB KOKOSZKI S.A., która  nabyła akcje w celu ich  umorzenia.

5.Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich 

wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

Rodzaj kredytu Kwota kredytu Termin wymagalności
PeKaO S.A. II Oddział Gdańsk 14.200 tys. zł 31.01.2007r.
PeKaO S.A. II Oddział Gdańsk   7.000 tys. zł 31.12.2008r.
PKO BP   4.500 tys. zł 16.07.2006r.
PKO BP      650 tys. zł 30.12.2008r.

Poręczenia i gwarancje udzielone przez Centrostal S.A. 

–Huta  Stali  Częstochowa  -  zabezpieczenie  spłaty  zobowiązań  weksel  in  blanco  na  kwotę 

1.500.000 zł/ bezterminowo

–Huta Zawiercie S.A. - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę 1.500.000 zł. 

bezterminowo
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–SAPA Aluminium -  zabezpieczenie  spłaty  zobowiązań  weksel  in  blanco na  kwotę  30.000 zł. 

bezterminowo

–Huta Bankowa - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę 200.000 zł. do 

dnia 31.12.2005

–Towarzystwo Finansowe Silesia - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę 

300.000 zł. do dnia 31.12.2005

–Stalprofil  S.A.  -  zabezpieczenie  spłaty  zobowiązań  weksel  in  blanco  na  kwotę  300.000  zł. 

bezterminowo oraz gwarancja bankowa na kwotę 300.000 zł. ważna do dnia 31.12.2005r.

–gwarancja  bankowa  -  na  kwotę  120.000  EUR  udzielona  dla  US  Steel  Koszyce  do  dnia 

20.02.2006

–gwarancja  bankowa  na  kwotę  1.500.000  zł.  udzielona  dla  Huty  Stali  Częstochowa  do  dnia 

31.12.2005

–gwarancja bankowa na kwotę 100.000 zł. udzielona dla Metalplast Bielsko do dnia 31.12.2005

–gwarancja bankowa na kwotę 1.150.000 zł. udzielona dla Ispat Polska Stal do dnia 31.12.2005

–gwarancja należytego wykonania kontraktu udzielona dla Budexport S.A. na kwotę 133.215 zł. 

ważna do dnia 30-06-2006r.

–gwarancja zwrotu zaliczki udzielona dla Warbud S.A. na kwotę 884.500 zł. ważna do dnia 01-03-

2006r. 

6.Wpływy z emisji papierów wartościowych przeprowadzonej w 2005r. (opis wykorzystania)
Centrostal S.A. w Gdańsku nie emitował  w 2005r. nowych akcji, jak również nie emitował innych 

papierów wartościowych.

7.Objaśnienie  różnic  pomiędzy  wynikami  finansowymi  wykazanymi  w  raporcie  rocznym  a 
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.
Centrostal S.A. nie publikował wcześniej prognoz wyników finansowych na 2005 rok.

8.Ocena sytuacji finansowej Spółki 
Sytuacja majątkowa Spółki

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2005r. wynosiły 63.402,3 tys.zł w tym:

•aktywa trwałe - 21.346,7 tys.zł

•-aktywa obrotowe - 41.260,4 tys.zł

•aktywa trwałe do zbycia -      795,2 tys.zł
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W  stosunku  do  roku  2004  wartość  aktywów  spadła  o  5.984,5  tys.zł  co  jest  wynikiem  głównie 

podpisanej w połowie 2005r. umowy sprzedaży akcji spółki zależnej PB Kokoszki.

Majątek obrotowy był na poziomie zbliżonym do 2004r.

Wskaźniki określające kondycję finansową:

· rentowność,

· płynność,

· stopień zadłużenia.

Ocena rentowności działalności Spółki

Wyszczególnienie 2005 2004
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 118 134 128 337
Zysk brutto na sprzedaży 13 308 20 376
Zysk na działalności operacyjnej 852 6 039
Zysk netto -899 726
Wielkość aktywów 63 402 69 387
Wielkość  kapitału własnego 23 914 27 534

W 2005 r. w wyniku spadku wartości sprzedaży oraz systematycznie zmniejszającej się od 

kilku lat uzyskiwanej procentowej marży na sprzedawanych wyrobach hutniczych, uzyskany wynik na 

działalności gospodarczej zamknął się stratą w wysokości 899 tys.zł.

Wygenerowana strata na działalności gospodarczej Spółki nie wpłynęła na jej płynności finansową 

oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia. 

WSKAŹNIKI FINANSOWE 2005 2004

1. Wskaźnik bieżącej płynności 1,7 1,3
2. Wskaźnik wysokiej płynności 0,9 0,8
3 .Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w%) 62,28% 60,32%
4. Rentowność EBIT (w %) 0,72% 4,71%
5. Rentowność EBIDTA (w%) 2,32% 6,09%

        Wskaźniki płynności finansowej zarówno bieżącej jak i szybkiej osiągnięte  w 2005 roku w 

porównaniu do wskaźników osiągniętych w ubiegłym roku wzrosły. Natomiast wskaźniki rentowności 

znacząco spadły.

Poziom ogólnego zadłużenia utrzymał się  na podobnym poziomie

Wskaźniki  rotacji  głównych   składników majątku  obrotowego  i  zobowiązań  krótkoterminowych  (w  

dniach)

wyszczególnienie 2005 2004
Cykl rotacja zapasów 60 51
Cykl rotacja należności z tytułu dostaw i usług 48 46
Cykl rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług 54 44

Analiza przepływu środków pieniężnych ( w tys.zł)

Rodzaj działalności 2005 2004
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej + +
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej + -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -
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Przepływy pieniężne netto 250,6 413,8
Środki pieniężne na początek okresu 1.407,6 996,8
Środki pieniężne na koniec okresu 1.658,1 1.407,6
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
W  okresie  dwunastu  miesięcy  zakończonych  dnia  31  grudnia  2005r.  przepływy  pieniężne  z 

działalności operacyjnej wynosiły 1.626,1 tys.zł

Wpływy  z  działalności  operacyjnej  wynikają  ze  sprzedaży  głównie  wyrobów  hutniczych  i  zbrojeń 

budowlanych.

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej

W 2005 r.. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynosiły 5.835,0 tys.zł.

Wpływy z działalności inwestycyjnej wynikały głównie z transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej oraz 

sprzedaży części majątku trwałego (zlikwidowany został Oddział handlowy w Gdyni)

Środki pieniężne z działalności finansowej

W  okresie  dwunastu  zakończonych  dnia  31  grudnia  2005r.  przepływy  pieniężne  z  działalności 

operacyjnej wynosiły (7.210,5)  tys.zł.

Główne wydatki z działalności finansowej związane były z nabyciem akcji własnych celem umorzenia 

oraz spłata części kredytów oraz odsetek

9.Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju na lata 2003 – 2007 oraz uwzględniając rozwój sytuacji  na 

rynku stali przetworzonej, w 2006 r.  nakłady inwestycyjne będą kontynuowane przede wszystkim w 

zakresie zakupów urządzeń do przetwórstwa prętów zbrojeniowych i blach.

W  związku  z  planowaną  spłatą  części  kredytów,  w  roku  2006  realizowane  będą  jedynie 

najniezbędniejsze inwestycje związane z rozwojem przetwórstwa i utrzymaniem stanu technicznego 

posiadanego majątku Spółki. 

 Na inwestycje w roku 2006 przeznaczono kwotę 1.200 tys.zł

Planowane na 2006 r. nakłady inwestycyjne. 

Lp.    Nazwa zadania inwestycyjnego Cel zadania tys. zł Spodziewane efekty

1
Przetwórstwo stali Rozwojowe 700 Rozszerzenie asortymentu  usług

2 Inwestycje modernizacyjne i 
odtworzeniowe Modernizacja 500 Utrzymanie stanu technicznego 

bazy materialnej

RAZEM 1.200

Nakłady inwestycyjne w rzeczowy majątek trwały związane są z modernizacja i  odtworzeniem 

majątku trwałego Spółki i mają na celu poprawę jakości obsługi klienta i poprawę warunków pracy.

10.Ocena czynników i nietypowych zdarzeń, mających wpływ na wyniki działalności. 
Rok 2004 cechował bardzo wysoki  i  szybki  wzrost  cen wyrobów hutniczych przekraczających 
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w  niektórych  asortymentach  nawet  100%.  Z  kolei  w   pierwszym półroczu  2005r.  ceny  wyrobów 

hutniczych oferowanych przez producentów krajowych systematycznie malały powodując znaczący 

spadek średniej procentowej marży uzyskiwanej przez dystrybutorów zajmujących się obrotem tymi 

towarami. Często sprzedaż określonych partii  towaru z poziomu hurtu dokonywana była ze stratą, 

ponieważ cena nabycia wyrobów zalegających w składach handlowych była wyższa niż aktualna cena 

sprzedaży towarów oferowanych przez producentów. Na początku II-go nastąpiła pewna stabilizacja 

cen. 

Ponadto przewidywana w 2005r. chłonność na wyroby stalowe nie była taka jak oczekiwano, co 

widać  na  przykładzie  przemysłu  budowlanego,  stoczniowego,  agd.  i  innych.  W  tych  tradycyjnie 

obsługiwanych przez nas branżach nastąpiło spowolnienie tempa produkcji.

11.Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Centrostal 
S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej. 

Miniony  2005r.  dla  dystrybutorów  wyrobów  hutniczych  nie  był  najlepszy.  Po  świetnej 

koniunkturze w roku 2004, na początku 2005r. nastąpiło gwałtowne załamanie. W pierwszej połowie 

roku  na  rynku  polskim,  podobnie  jak  na  rynku  europejskim ,  nastąpił  spadek  cen  i  ograniczenie 

produkcji.  Jedną przyczyn załamania na rynku na przełomie 2004 i 2005 roku były duże zapasy w 

magazynach. Wcześniejsza hossa skłoniła dystrybutorów  do zapełniania składów. Również ogromne 

ilości kupowali też odbiorcy wyrobów hutniczych. Doprowadziło to do gwałtownego spadku cen, a to z 

kolei skłoniło producentów stali do ograniczenia produkcji.

Pod  koniec  pierwszego półrocza  2005r.   na  rynek  trafiły  pierwsze  sygnały  informujące  o 

zakończeniu obniżek cen wyrobów hutniczych. Trend spadkowy stali   uległ odwróceniu i  na rynku 

nastąpiła względna stabilizacja cen.

Zahamowanie spadków cen wyrobów hutniczych zwiększyło skłonność klientów do zakupów 

na magazyn. To w efekcie wpłynęło na widoczny wzrost wolumenu sprzedaży w III kwartale.

Jednakże należy zauważyć, że sytuacja w drugim półroczu znacząco różniła się od hossy z 

2004r..  Wówczas wzrost  cen spowodowany był  rosnącym popytem, a w 2005r.  spowodowany był 

ograniczeniem podaży. W 2005r. polski przemysł hutniczy zmniejszył produkcję o 30%.

Niestabilność  cen  jest  jednym z  głównych  czynników  wpływających  na  uzyskiwany  przez 

Spółkę wynik finansowy. 

Nie  bez  znaczenia  jest  również  silna  konkurencja  w  obsługiwanym  przez  nas  regionie 

województwa  pomorskiego  i  warmińsko-mazurskiego.   Znajduje  to  bezpośrednie  w  wielkości 

uzyskiwanej marży na sprzedaży wyrobów hutniczych, która wynosiła odpowiednio:

•w 2003r. -15,7%

•w 2004r. -15,9%

•w 2005r -11,3% 
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W 2006 roku  Centrostal  S.A.  nadal  będzie  realizował  strategię  rozwoju  spółki  w zakresie 

utrzymania swojej  pozycji  na regionalnym rynku dostawców wyrobów hutniczych.  Jest  to  zadanie 

trudne  i  wymagające  od  nas  bardzo  elastycznej  polityki  sprzedaży  jak  i  polityki  zaopatrzeniowej, 

jednakże powinno to nam pozwolić na odrobienie poniesionych w 2005roku strat. 

Dużą  szansą  rozwojową  Spółki  jest  rosnące  zapotrzebowanie  na  stal  zbrojeniową 

przetworzoną dla budownictwa,  w tym w regionie warszawskim. 

Zarząd Spółki realizując wieloletni plan strategiczny o przekształceniu Spółki z firmy czysto handlowej 

w serwisową oferującą wstępnie przetworzoną stal kładzie duży nacisk na rozwój przetwórstwa stali 

głównie w Gdańsku-Kokoszkach. Głównym zadaniem na rok 2006 jest uzyskanie pełnego portfela 

zamówień  pokrywającego  zdolności  produkcyjne  posiadanego  parku  maszynowego  do  produkcji 

zbrojeń i przetwórstwa pozostałych wyrobów hutniczych.

Strategia i perspektywy rozwoju Centrostal S.A. 
Założenia marketingowe.

 W 2006r. działania  marketingowe nadal skupiać się będą na stałym doskonaleniu cech, które są 

istotne przy wyborze dostawcy wyrobów hutniczych dla firm małych i średnich. Cechami kluczowymi 

są :

•dostępność asortymentu na składzie przy jednoczesnej optymalizacji zapasów

•elastyczne  podejście  do  klienta  poprzez  zaspokajanie  i  kreację  potrzeb  z  zakresu  usług 

przetwórstwa wyrobów

•konkurencyjność cenowa dzięki optymalizacji kosztów handlowych w szczególności optymalizację 

logistyki

•jakość towarów

•jakość obsługi poprzez ciągłe doskonalenie personelu handlowego oraz reorganizacje systemów 

magazynowych

Rozwój przetwórstwa stali.

Centrostal S.A. przez lata swej działalności zajmował się szeroko rozumianą dystrybucją wyrobów 

hutniczych.  Obecnie  i  w  przyszłości,  wychodząc  naprzeciw  potrzebom klientów systematycznie 

rozwijamy szeroką paletę usług dodatkowych, w tym m.in. cięcie blach zimnowalcowanych z kręgów 

na taśmy i arkusze, produkcje kształtowników zimnogietych oraz produkcje zbrojeń.. Szczególny 

nacisk kładzie się na rozwój prefabrykacji  zbrojeniowej stali  budowlanej  przetwarzanej na bazie 

wyodrębnionego w ramach struktur Centrostal S.A. wyspecjalizowanego zespołu pracowników.  

Zakłada się stałe prowadzenie działań promocyjnych mających na celu wykreowanie świadomości 

oferowanych przez Centrostal S.A. usług prefabrykacyjnych. Planuje się dalsze prowadzenie stałych 

badań  dotyczących  oferowanych  usług  a  w  szczególności  ich  poziomu.  Badania  te  pozwalają 

w  systematyczny  sposób  śledzić  wymagania  klientów  dotyczące  tej  sfery  działalności  oraz 

z odpowiednim wyprzedzeniem wprowadzać do oferty Centrostalu nowe usługi wymagane przez 

klientów.
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           Usługi Serwisowe i przetwórstwo stali  będą głównym narzędziem konkurowania z innymi 

uczestnikami  rynku zaopatrzenia w wyroby hutnicze w regionie Polski  Północnej.  Ilość i  przede 

wszystkim  jakość  usług  oferowanych  przez  Centrostal  w  opinii  klientów  jest  satysfakcjonujący 

i  dlatego  przedsiębiorstwo  nadal  będzie  używać  tego  atutu  jako  swojej  mocnej  karty  w  walce 

o lojalność klienta.

Rozwój  usług serwisowych,  których celem jest  uzyskiwanie wartości  dodanej przebiegać będzie 

w następujących kierunkach:

1.przetwórstwo stali zbrojeniowej,

2.przetwórstwo blach zimnowalcowanych,

3.produkcja prostych  konstrukcji stalowych,

4.cięcie prosto i krzywoliniowe blach gorącowalcowanych,

5.piaskowanie i zabezpieczanie antykorozyjne blach i kształtowników gorącowalcowanych,

6.przetwórstwo pozostałe: (cięcie wałków, kształtowników, rur, gwintowanie).

Kluczowym problemem rozwoju Spółki jest kształtowanie wizerunku u odbiorców jako firmy nie tylko 

dystrybucyjnej ale przede wszystkim serwisowej. Dlatego też duży nacisk kładzie się na zapewnienie 

komunikacji  z  segmentami  strategicznymi  i  budowanie  oferty  handlowej  z  uwzględnieniem 

przetwórstwa.

W  miarę  rozwoju  i  opanowywania  przez  Centrostal  S.A.  rynku  usług  przetwórstwa  stali, 

uwzględniając bieżący i przewidywany popyt na stal przetworzoną, planowane i realizowane będą 

nakłady  inwestycyjne  na  urządzenia  i  maszyny  do  przetwórstwa  stali.  Dążyć  będziemy  do 

harmonizacji  zdolności  produkcyjnych  ze zmieniającym się  popytem.  Jednocześnie  wyposażenie 

Spółki  w  nowoczesne  i  wysoko  wydajne  maszyny  pozwoli  na  zwiększenie  wydajności  pracy 

i obniżenie kosztów jednostkowych produkcji.

12.Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i jej grupie kapitałowej.
W 2005 roku w Spółce nie zmieniły się podstawowe zasady zarządzania.

13.Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w 2005 roku.

Zarząd
Zgodnie z obowiązującym statutem Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym z 

Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu powołuje i  odwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś Członka 

Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 3 

lata.

W 2005r. w skład Zarządu  Spółki wchodzili:

•Zbigniew Canowiecki – Prezes Zarządu

•Krystyna Piotrowska  – Członek Zarządu (od 13.12.2005r.). 
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Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki składała się z 5 członków.  W skład Rady wchodziły w 2005r. następujące 

osoby:

Małgorzata Ćwikałowska

Janusz Kaczorowski

Frymark Marcin

Brodecki Zdzisław

Zaborowski Andrzej

14.Akcje Centrostal S.A.  oraz akcje i udziały w jego spółkach zależnych znajdujące się 
w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż na dzień pisania sprawozdania w posiadaniu 

Prezesa Zarządu Spółki jest:

-bezpośrednio 228.201 sztuk akcji Centrostal S.A. w Gdańsku

-za pośrednictwem spółki SteelCo Spółka z o.o w Gdyni 1.582.372

co daje łącznie 1.810.573 szt. akcji

Z osób nadzorujących Spółkę, akcje Centrostal S.A. posiada jeden z członków Rady Nadzorczej w 

ilości 50 szt.

15.Akcjonariusze  posiadający  co  najmniej  5%  ogólnej  liczby  głosów  na  Walnym 
Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Centrostal  S.A.  lub  co  najmniej  5%  akcji  w  kapitale 
akcyjnym Centrostal S.A.
Na dzień pisania sprawozdania, według informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami, którzy 

posiadają akcje w ilości stanowiącej 5% lub więcej kapitału akcyjnego oraz dającej 5% lub więcej 

głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy są :

L
p.

Akcjonariusz Liczba posiadanych 
akcji Centrostal S.A.

Udział  w kapitale

1. Zbigniew  Canowiecki  (wraz  ze  Spółką  SteelCo 

Sp. z o.o w Gdyni).

1 810.573 34,9%

2. Złomrex SA 516.000 9,9%
3 Centrostal  S.A.  (nabyte  akcje  własne   w  celu 

umorzenia)

355.680 6,86%

4 Arkadiusz Stelmach 316 580 6,10%
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16.Informacje o znanych zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego umowach, w 
których wyniku mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 14 marca 2006 roku zawarta została przez  ZŁOMREX S.A. z siedzibą w Poraju wstępna 

umowa dotycząca przejęcia kontroli  nad CENTROSTAL S.A. w Gdańsku przez ZŁOMREX S.A. w 

Poraju  jako  inwestorem  strategicznym,  zapewniającym  dalszy  rozwój  Spółki  CENTROSTAL. 

Ewentualne zawarcie umów ostatecznych uzależnione jest od łącznego spełnienia kilku warunków, w 

tym uzyskania zgód organów administracji publicznej na przejęcie kontroli przez ZŁOMREX S.A. nad 

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku oraz instytucji finansowych współpracujących ze ZŁOMREX S.A. w 

Poraju. Treść i warunki umowy wstępnej objęte są tajemnicą handlową. 

Podpisy 

Zbigniew Canowiecki Krystyna Piotrowska

Prezes Zarządu Członek Zarządu – Główny Księgowy

Gdańsk, 30 marca 2006r.
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VII.  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEDMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podmiot  uprawniony  do  badania  sprawozdań  finansowych,  dokonujący  przeglądu  rocznego 

sprawozdania  finansowego,  został  wybrany  zgodnie  z  przepisami  prawa.  Podmiot  ten oraz  biegli 

rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu 

z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zbigniew Canowiecki Krystyna Piotrowska

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Gdańsk, 30 marca 2006r.
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VIII.OŚWIADCZENIE  ZARZĄDU  W  SPRAWIE  RZETELNOŚCI  SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Według naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuacje majątkowa i finansową CENTROSTAL S.A. oraz wynik finansowy. Roczne 

sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i  osiągnięć oraz sytuacji  emitenta, w tym 

opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zbigniew Canowiecki Krystyna Piotrowska

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Gdańsk, 30 marca 2006r.
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