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I. Wprowadzenie

Skonsolidowany raport kwartalny Centrostal S.A. za IV kwartał 2007r. zawiera:

- skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2007r. sporządzone 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

- skrócone jednostkowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2007r. 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

- informacje  dodatkową  do  skróconego  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  oraz 

inne  informacje  o  zakresie  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  19 

października  2005r.  w  sprawę  informacji  bieżących  okresowych  przekazywanych  przez 

emitentów papierów wartościowych

Centrostal S.A. na podstawie § 87 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005r. nie przekazuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. Kwartalny raport jednostkowy 

Centrostal S.A. stanowi uzupełnienie kwartalnego raportu skonsolidowanego Centrostal S.A. 

Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r., oraz na 

dzień 31.12.2007 r.( w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, 

rachunek przepływów pieniężnych).

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób
1. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez 

Narodowy  Bank  Polski  obowiązującego  na  31.12.2007r.  –  3,5820  zł/EURO  oraz  dla  danych 

porównawczych, obowiązującego  na 29.12.2006r. –3,8312 zł/EURO

2. Poszczególne  pozycje  dotyczące  rachunku  strat  i  zysków  oraz  przepływów  pieniężnych 

przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących 

na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który dla  czwartego kwartału  wyniósł 

odpowiednio –3,7768 zł/EURO (2007r.) i  3,8991 zł/EURO (2006r.).
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II. Skrócone sprawozdanie kwartalne

- skonsolidowane

- jednostkowe

1.Skrócone sprawozdanie skonsolidowane

4 kwartał 
narastająco

2007
od 01.01.2007
do 31.12.2007

4 kwartał 
narastająco

2006
od 01.01.2006
do 31.12.2006

4 kwartał 
narastająco

2007
od 01.01.2007
do 31.12.2007

4 kwartał 
narastająco

2006
od 01.01.2006
do 31.12.2006

443 748 149 417 117 493 38 321

-8 318 2 739 -2 202 702

7 475 1 102 1 979 283

7 410 796 1 962 204

94 016 1 523 24 893 391

-203 356 1 452 -53 844 372

217 393 -1 399 57 560 -359

108 053 1 576 28 610 404
718 206 69 156 200 504 18 051
464 507 43 178 129 678 11 270
15 830 15 604 4 419 4 073

440 540 27 310 122 987 7 128
253 699 25 978 70 826 6 781
70 374 10 374 19 647 2 708

35 187 167 5 187 167 35 187 167 5 187 167

0,21 0,15 0,06 0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

7,21 5,01 2,01 1,31

  
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EURO)

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)

XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EURO)

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EURO)

IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto

IV. Zysk (strata) netto

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                    

w tys. zł w tys. EURO

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów

_________________________________________________________________________________________________
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• Uwagi:

- W związku z wznowieniem  działalności handlowej przekwalifikowano nieruchomość  do 
rzeczowych aktywów trwałych
 

_________________________________________________________________________________________________
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Skonsolidowany Bilans

31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006

AKTYWA
I. Aktywa trwałe 225 456 43 342 17 174 18 902
1. Wartości niematerialne i prawne 633 573 830 933
2. Rzeczowy aktywa trwałe 92 728 34 900 14 886 15 101
3. Należności długoterminowe 0 0 0 1 399
4. Inwestycje długoterminowe 111 848 115 537 574
4.1. Nieruchomości 10 000 0 475 493
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 101 848 115 62 81
5.Prawo wieczystego użytkowania gruntów 19 690 7 466 893 895
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 556 288 28 0
II. Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży 795 795 795 795
III. Aktywa obrotowe 491 955 286 167 51 187 55 074
1. Zapasy 156 720 66 743 19 907 22 341
2. Należności krótkoterminowe 222 645 182 067 27 263 30 878
2.1 Od jednostek powiązanych 74 606 124 942 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 148 039 57 125 27 263 30 878
3. Inwestycje krótkoterminowe 112 590 37 357 4 016 1 855
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 112 590 37 357 4 016 1 855
a) w jednostkach powiązanych 5 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 298 0 782 15
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 111 287 37 357 3 234 1 840
Aktywa razem 718 206 330 304 69 156 74 771
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31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006

PASYWA
I. Kapitał własny 253 699 242 131 25 978 25 813
I.1. Kapitał przypadający na akconariuszy 
większościowych 250 793 242 110 25 978 25 813

1. Kapitał zakładowy 70 374 70 374 10 374 10 374
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -210 -209
3. Kapitał zapasowy 170 738 170 737 12 851 12 851
4. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 321 2 322 2 324 2 324
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 0 -157 -157
6. Zysk (strata) netto 7 359 -1 323 796 630
I.2. Kapitał mniejszości 2 906 21 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 464 507 88 173 43 178 48 958
1. Rezerwy na zobowiązania 7 992 2 010 95 28
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 2 756 1 282

0 14

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 134 728 95 14

a) długoterminowa 3 418 447 42 9
b) krótkoterminowa 1 716 281 54 5
1.3. Pozostałe rezerwy 102 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 15 830 4 558 15 604 2 903
3. Zobowiązania krótkoterminowe 440 540 81 454 27 310 45 852
3.1 Wobec jednostek powiązanych 122 637 37 761 918 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 317 903 43 693 26 393 45 852
4. Odroczone subwencje rządowe i inny odroczony 
dochód

145 151 169 175

a) długoterminowe 121 127 145 151
b) krótkoterminowe 24 24 24 24
Pasywa razem 718 206 330 304 69 156 74 771
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Skonsolidowane pozycje pozabilansowe

31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006

1. Należności warunkowe 1 988 2 445 2 509 2 927
1.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) 1 988 2 445 2 509 2 927
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 988 2445 2 509 0
2. Zobowiązania warunkowe 9 397 4 102 4 617 3 734
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek 9 397 4 102 4 617 3 734
- udzielonych gwarancji i poręczeń 9 397 4102 4 617 3 734
Pozycje pozabilansowe razem 11 385 6 547 7 126 6 661

Szczegółowy wykaz pozycji pozabilansowych zawarto w części III Informacja dodatkowa.

_________________________________________________________________________________________________
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Skonsolidow any Rachunek zysków  i strat

IV kw artał  
od 01.10.2007 
do 31.12.2007

IV kw artały 
narastająco 

od 01.01.2007 
do 31.12.2007

IV kw artał  
od 01.10.2006 
do 31.12.2006

IV kw artały 
narastająco 

od 01.01.2006 
do 31.12.2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , tow arów  i 
m ateriałów , w  tym : 205 435 443 748 41 042 149 417

II. Koszty sprzedanych tow arów , produktów  i 
m ateriałów , w  tym :

196 291 410 454 36 132 131 589

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II) 9 144 33 294 4 910 17 828
IV. Koszty sprzedaży 4 121 16 462 2 981 10 623
V. Koszty ogólnego zarządu 9 389 23 850 989 3 746
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V) -4 366 -7 018 940 3 459
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 526 2 212 238 723
1. Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów  trw ałych -34 26 -12 40
2. Dotacje 6 24 23 23
3. Inne przychody operacyjne 1 554 2 162 227 660
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 830 3 512 427 1 443
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI + VII - VIII) -5 670 -8 318 751 2 739
X. Przychody finansow e 7 048 9 178 69 444
1. Dyw idendy i udziały w  zyskach, w  tym 0 15 0 0
2. Odsetki 1 404 3 141 113 297
3. Zysk ze zbycia inw estycji 0 1 0 5
4. Zysk z posiadanych nieruchomości 0 0 5 16
5. Inne 5 644 6 021 -49 126
XI. Koszty finansow e 3 605 6 425 664 2 081
1. Odsetki, w  tym 1 405 3 151 527 1 584
3. Aktualizacja w artości inw estycji 10 10 19 19
2. Inne 2 190 3 264 118 478
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej
(IX + X - XI)

-2 227 -5 565 156 1 102

1. Odpis w artości firmy 0 0 0 0
2. Odpis ujemnej w artości firmy 10 529 13 040 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 8 302 7 475 156 1 102
XIV. Podatek dochodow y -431 65 -9 306
a) część bieżąca -829 -206 33 199
b) część odroczona 398 271 -42 107

XV. Pozostałe  obow iązkow e zm niejszenia zysku 
(zw iększenia straty)

0 0 0 0

XVI. Zysk (strata) netto (XIII - XIV +/- XV) 8 733 7 410 165 796
Przypadający:
Akcjonariuszom  podm iotu dom inującego 8 682 7 359 165 796
Akcjonariuszom  m niejszościow ym 50 50 0 0
Zysk (strata) netto (zanualizow any) 7 359  796
Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych 25 178 167  5 187 167
Liczba akcji 35 187 167
Zysk (strata) na jedną akcję zw ykłą (w  zł) 0,21  0,15
Średnia w ażona rozw odniona liczba akcji zw ykłych
Rozw odniony zysk (strata) na jedną akcję zw ykłą (w  zł)   

_________________________________________________________________________________________________
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Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym

IV  kw artał  
od 01.10.2007 
do 31.12.2007

IV kw artały 
narastająco 

od 01.01.2007 
do 31.12.2007

IV kw artał  
od 01.10.2006 
do 31.12.2006

IV kw artały 
naras tająco 

od 01.01.2006 
do 31.12.2006

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 224 815 250 793 25 813 23 913
II.1. Kapitał przypadający na akcjonariuszy 
większościowych (BO) 221 909 247 887 25 813 23 913

II.2. Kapitał przypadający na akcjonariuszy 
mniejszoścowych (BO) 2 906 2 906 0 0

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 70 374 10 374 10 374 10 374
1.1. Zm iany kapitału zakładowego 0 60 000 0 0
a) zwiększenia z tytułu em is ji akcji 0 60 000 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 70 374 70 374 10 374 10 374
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -210 -210 -1 134
2.1. Zm iany akcji (udziałów) własnych 0 210 0 925
a) zwiększenia 0 0 0 0
b) zm niejszenia z tytułu um orzenia/sprzedaży 0 -210 0 -925
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -210 -210
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 170 737 12 851 12 851 13 394
3.1. Zm iany kapitału zapasowego 1 157 886 0 -543
a) zwiększenia (z tytułu) 1 158 043 0 344
- em is ja/sprzedaż akcji powyżej wartości nom inalnej 0 156 542 0 344
- sprzedaż akcji powyżej wartości nom inalnej 0 703 0 0
- z podziału zysku (ponad wym aganą us tawowo m inim alną 
wartość)

0 796 0 0
- inne/zbycie ś rodków trwałych 1 2 0 0
b) zm niejszenie z tytułu pokrycia s traty 0 157 0 887
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 170 738 170 737 12 851 12 851
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 322 2 324 2 324 2 324
4.1. Zm iany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -2 0 0
b) zm niejszenia z tytułu zbycia ś rodków trwałych 1 2 0 0
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 321 2 323 2 324 2 324
5. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -157 473 -1 045
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 630 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 630 0

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 630 0
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 157 157 1 045
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 157 157 1 045

a) zwiększenia 1 323 0 0 0
b) zm niejszenia z tytułu pokrycia s traty z lat ubiegłych 0 157 0 888
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 323 0 157 157
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 323 0 473 -157
6. Wynik netto 8 682 7 359 165 796
a) zysk netto 8 682 7 359 165 796
b) s trata netto 0 0 0 0
II.1. Kapitał przypadający na akcjonariuszy 
większościowych (BZ) 250 793 250 793 25 978 25 978
II.2. Kapitał przypadający na akcjonariuszy 
mniejszoścowych (BZ) 2 906 2 906 0 0

II. Kapitał własny (BZ) 253 699 253 699 25 978 25 978



Sprawozdanie finansowe za  IV  kwartał  2007r. w tys. zł.                                       

__________________________________________________________________________               

Skonsolidow any Rachunek przepływ u środków  pieniężnych 
(m etoda pośrednia)

IV kwartał  od 
01.10.2007 do 
31.12.2007

IV kwartały 
narastająco 
od 01.01.2007 
do 31.12.2007

IV kwartał  od 
01.10.2006 do 
31.12.2006

IV kwartały 
narastająco 
od 01.01.2006 
do 31.12.2006

A. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej - 
m etoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 8 682 7 359 165 796
II. Kapitał m niejszości 50 50 0 0
III. Korekty razem : 96 420 86 606 930 727
1. Amortyzacja -8 940 -9 445 474 1 826
     tym odpisy ujemnej w artosci firmy jednostek podporządow anych -10 529 -13 040 0 0
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursow ych 1 161 1 163 0 0
3. Odsetki i udziały w  zyskach (dyw idendy ) -2 947 -374 210 1 172
4. Zysk (strata) z działalności inw estycyjnej -569 -621 65 -15
5. Zmiana stanu rezerw 859 1 723 86 83
6. Zmiana stanu zapasów -3 626 1 301 2 434 -1 155
7. Zmiana stanu należności 3 289 11 120 4 903 -5 434
8. Zmiana stanu zobow iązań krótkoterminow ych, z w yjątkiem 
pożyczek i  kredytów 105 672 80 547 -7 245 4 459
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow ych -3 799 -3 274 3 -66
10. Inne korekty 5 128 5 128 0 6
11. Zapłacony podatek dochodow y 192 -663 0 -149
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) 105 153 94 016 1 095 1 523
B. Przepływ y pieniężne netto z działalności inw estycyjnej 
I. Wpływ y 986 5 663 708 3 137
1. Zbycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych 
aktyw ów  trw ałych -894 73 13 255
2. Zbycie aktyw ów  finansow ych 1 499 4 950 695 2 867
3. Inne w pływ y inw estycyjne 381 640 0 15
II. Wydatki 52 031 209 019 792 1 685
1. Nabycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych 
aktyw ów  trw ałych 1 552 4 731 792 1 685
2. Na aktyw a finansow e 2 629 133 938 0 0
3. Inne w ydatki inw estycyjne 47 849 70 349 0 0
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności inw etycyjnej (I - II) -51 045 -203 356 -84 1 452
C. Przepływ y środków  pieniężnych z działalności finansow ej 
I. Wpływ y 29 153 259 679 270 3 629
1. Wpływ y netto z emisji akcji 0 216 542 0 0
2.Kredyty i pożyczki 24 653 33 792 270 2 360
3. Inne w pływ y finansow e 4 501 9 346 0 1 269
II. Wydatki 9 331 42 286 -113 5 028
1. Dyw idendy i inne w ypłaty na rzecz w łaścicieli -2 695 0 0 0
2. Spłaty kredytów  i pożyczek 3 989 25 381 -323 3 855
3. Wykup dłużnych papierów  w artościow ych 4 433 11 733 0 0
4. Płatności zobow iązań z tytułu umów  leasingu finansow ego 85 220 0 0
5. Odsetki 824 2 257 210 1 173
6. Inne w ydatki finansow e 2 696 2 696 0 0
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansow ej (I - II) 19 822 217 393 383 -1 399
D. Przepływ y pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) 73 930 108 053 1 394 1 576
E. Bilansow a zmiana stanu środków  pieniężnych, w  tym 73 930 0 1 394 1 658
- zmiana stanu środków  pieniężnych z tytułu różnic kursow ych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 37 357 3 234 1 840 1 658
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w  tym 111 287 111 287 3 234 3 234
- o ograniczonej możliw ości dysponow ania, dotyczące ZFŚS 2 747  55
Środki pieniężne w ykazane w  bilansie 111 287  3 234
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2.Skrócone sprawozdanie jednostkowe

4 kwartał 
narastająco

2007
od 01.01.2007
do 31.12.2007

4 kwartał 
narastająco

2006
od 01.01.2006
do 31.12.2006

4 kwartał 
narastająco

2007
od 01.01.2007
do 31.12.2007

4 kwartał 
narastająco

2006
od 01.01.2006
do 31.12.2006

165 765 149 417 43 890 38 321

-1 453 2 739 -385 702

2 250 1 102 596 283

1 139 796 302 204

-2 679 1 523 -709 391

-209 277 1 452 -55 411 372

211 652 -1 399 56 040 -359

-304 1 576 -80 404
279 622 69 156 78 063 18 061

35 050 43 178 9 785 11 270
14 792 15 604 4 130 4 073
18 898 27 310 5 276 7 128

244 572 25 978 68 278 6 781
70 374 10 374 19 647 2 708

35 187 167 5 187 167 35 187 167 5 187 167

0,03 0,15 0,01 0,04

0,00 0,00 0,00 0,00

6,95 5,01 1,94 1,31

  

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EURO)

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EURO)

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)

XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EURO)

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto

IV. Zysk (strata) netto

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                    

w tys. zł w tys. EURO

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów

  

_________________________________________________________________________________________________
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• Uwagi:

- W związku z wznowieniem  działalności handlowej przekwalifikowano nieruchomość  do 
rzeczowych aktywów trwałych

_________________________________________________________________________________________________
__4
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Jednostkowy Bilans

31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006

AKTYWA
I. Aktywa trwałe 159 246 57 515 17 174 18 902
1. Wartości niematerialne i prawne 430 531 830 933
2. Rzeczowy aktywa trwałe 17 752 17 658 14 886 15 101
3. Należności długoterminowe 0 0 0 1 399
4. Inwestycje długoterminowe 140 167 38 426 537 574
4.1. Nieruchomości 0 0 475 493
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 140 167 38 426 62 81
5.Prawo wieczystego użytkowania gruntów 897 900 893 895
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

0 0 28 0

II. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 795 795 795 795

III. Aktywa obrotowe 119 581 216 745 51 187 55 074
1. Zapasy 23 965 24 860 19 907 22 341
2. Należności krótkoterminowe 91 075 153 007 27 263 30 878
2.1 Od jednostek powiązanych 74 201 123 413 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 16 874 29 594 27 263 30 878
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 541 38 878 4 016 1 855
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 541 38 878 4 016 1 855
a) w jednostkach powiązanych 1 611 2 024 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 782 15
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 930 36 854 3 234 1 840
Aktywa razem 279 622 275 055 69 156 74 771
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31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006

PASYWA
I. Kapitał własny 244 572 241 612 25 978 25 813
I.1. Kapitał przypadający na akconariuszy 
większościowych

244 572 241 612 25 978 25 813

1. Kapitał zakładowy 70 374 70 374 10 374 10 374
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -210 -209

3. Kapitał zapasowy 170 738 170 737 12 851 12 851
4. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 321 2 322 2 324 2 324
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -157 -157
6. Zysk (strata) netto 1 139 -1 821 796 630
I.2. Kapitał mniejszości 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 050 33 443 43 178 48 958
1. Rezerwy na zobowiązania 1 215 257 95 28
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 892 162 0 14

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 266 95 95 14

a) długoterminowa 60 42 42 9
b) krótkoterminowa 206 53 54 5
1.3. Pozostałe rezerwy 57 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 14 792 4 526 15 604 2 903

3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 898 28 509 27 310 45 852

3.1 Wobec jednostek powiązanych 2 997 3 266 918 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 901 25 243 26 393 45 852
4. Odroczone subwencje rządowe i inny odroczony 
dochód

145 151 169 175

a) długoterminowe 121 127 145 151
b) krótkoterminowe 24 24 24 24
Pasywa razem 279 622 275 055 69 156 74 771

_________________________________________________________________________________________________
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Jednostkowe pozycje pozabilansowe

31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006

1. Należności warunkowe 1 988 2 445 2 509 2 927
1.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) 1 988 2 445 2 509 2 927
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 988 2445 2 509 0
2. Zobowiązania warunkowe 3 497 4 102 4 617 3 734
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek 3 497 4 102 4 617 3 734
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 497 4102 4 617 3 734
Pozycje pozabilansowe razem 5 485 6 547 7 126 6 661

Szczegółowy wykaz pozycji pozabilansowych zawarto w części III Informacja dodatkowa.

_________________________________________________________________________________________________
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Jednostkowy Rachunek zysków i strat

IV kw artał  
od 01.10.2007 
do 31.12.2007

IV kw artały 
narastająco 

od 01.01.2007 
do 31.12.2007

IV kw artał  
od 01.10.2006 
do 31.12.2006

IV kw artały 
narastająco od 
01.01.2006 do 

31.12.2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , tow arów  i 
m ateriałów , w  tym : 32 868 165 765 41 042 149 417

II. Koszty sprzedanych tow arów , produktów  i 
m ateriałów , w  tym : 28 719 144 972 36 132 131 589

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II) 4 149 20 793 4 910 17 828
IV. Koszty sprzedaży 3 170 12 511 2 981 10 623
V. Koszty ogólnego zarządu 1 149 9 505 989 3 746
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V) -170 -1 223 940 3 459
VII. Pozostałe przychody operacyjne 489 832 238 723
1. Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów  trw ałych -38 22 -12 40
2. Dotacje 6 23 23 23
3. Inne przychody operacyjne 521 787 227 660
VIII. Pozostałe  koszty operacyjne 695 1 062 427 1 443
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI + VII - VIII) -376 -1 453 751 2 739
X. Przychody finansow e 4 005 5 831 69 444
1. Dyw idendy i udziały w  zyskach, w  tym 0 0 0 0
2. Odsetki 140 1 758 113 297
3. Zysk ze zbycia inw estycji 0 1 0 5
4. Aktualizacja w artości inw estycji 0 0 0 0
5. Zysk z posiadanych nieruchomości 0 0 5 16
6. Inne 3 865 4 072 -49 126
XI. Koszty finansow e 518 2 128 664 2 081
1. Odsetki, w  tym 368 1 259 527 1 584
2. Strata ze zbycia inw estycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja w artości inw estycji 0 0 19 19
4. Inne 150 869 118 478
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej
(IX + X - XI) 3 111 2 250 156 1 102

1. Odpis w artości f irmy 0 0 0 0
2. Odpis ujemnej w artości firmy 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 3 111 2 250 156 1 102
XIV. Podatek dochodow y 152 1 111 -9 306
a) część bieżąca -578 191 33 199
b) część odroczona 730 920 -42 107
XV. Pozostałe  obow iązkow e zm niejszenia zysku 
(zw iększenia straty) 0 0 0 0

XVI. Zysk (strata) netto (XIII - XIV +/- XV) 2 959 1 139 165 796

Zysk (strata) netto (zanualizow any) 1 139  796
Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych 25 187 167  5 187 167
Liczba akcji 35 187 167 5 187 167
Zysk (strata) na jedną akcję  zw ykłą (w  zł) 0,03  0,15
Średnia w ażona rozw odniona liczba akcji zw ykłych
Rozw odniony zysk (strata) na jedną akcję zw ykłą (w  zł)   

_________________________________________________________________________________________________
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Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym

IV  kw artał  
od 01.10.2007 
do 31.12.2007

IV kw artały 
narastająco 

od 01.01.2007 
do 31.12.2007

IV kw artał  
od 01.10.2006 
do 31.12.2006

IV kw artały 
naras tająco 

od 01.01.2006 
do 31.12.2006

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 641 612 25 978 25 813 23 913
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 70 374 10 374 10 374 10 374
1.1. Zm iany kapitału zakładowego 0 60 000 0 0
a) zwiększenia z tytułu em is ji akcji 0 60 000 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 70 374 70 374 10 374 10 374
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -210 -210 -1 134
2.1. Zm iany akcji (udziałów) własnych 0 210 0 925
a) zwiększenia 0 0 0 0
b) zm niejszenia z tytułu umorzenia/sprzedaży 0 -210 0 -925
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -210 -210
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 170 737 12 851 12 851 13 394
3.1. Zm iany kapitału zapasowego 1 157 887 0 -543
a) zwiększenia (z tytułu) 1 158 044 0 344
- em is ja/sprzedaż akcji powyżej wartości nom inalnej 0 156 542 0 344
- sprzedaż akcji powyżej wartości nom inalnej 0 703 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą us tawowo m inimalną 
wartość)

0 796 0 0
- inne/zbycie ś rodków trwałych 1 3 0 0
b) zm niejszenie z tytułu pokrycia s traty 0 157 0 887
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 170 738 170 738 12 851 12 851
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 322 2 324 2 324 2 324
4.1. Zm iany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -3 0 0
b) zm niejszenia z tytułu zbycia ś rodków trwałych 1 3 0 0
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 321 2 321 2 324 2 324
5. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu -1 820 -157 473 -1045
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 630 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 630 0

5.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 630 0
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 820 157 157 1045
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 820 157 157 1 045

a) zwiększenia 0 0 0 0
b) zm niejszenia z tytułu pokrycia s traty z lat ubiegłych 0 157 0 888
5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 820 0 157 157
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 820 0 473 -157
6. Wynik netto 2 959 1 139 165 796
a) zysk netto 2 959 1 139 165 796
b) s trata netto 0 0 0 0
II. Kapitał własny (BZ) 244 572 244 572 25 978 25 978
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Jednostkow y Rachunek przepływ u środków  pieniężnych 
(m etoda pośrednia)

IV kwartał  
od 01.10.2007 
do 31.12.2007

IV kwartały 
narastająco 
od 01.01.2007 
do 31.12.2007

IV kwartał  
od 01.10.2006 
do 31.12.2006

IV kwartały 
narastająco 
od 01.01.2006 
do 31.12.2006

A. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej - 
m etoda pośrednia
I. Zysk  (strata) netto 2 959 1 138 165 796
II. Kapitał m nie jszości 0 0 0 0
III. Korekty razem : -61 -3 817 930 727
1. Amortyzacja 454 1 773 474 1 826
     tym odpisy ujemnej w artosci f irmy jednostek podporządow anych 0 0 0 0
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursow ych 0 0 0 0
3. Odsetki i udziały w  zyskach (dyw idendy ) 207 -407 210 1 172
4. Zysk (strata) z działalności inw estycyjnej 41 -10 65 -15
5. Zmiana stanu rezerw 919 945 86 83
6. Zmiana stanu zapasów 894 -4 057 2 434 -1 155
7. Zmiana stanu należności 8 007 2 306 4 903 -5 434
8. Zmiana stanu zobow iązań krótkoterminow ych, z w yjątkiem 
pożyczek i  kredytów -10 916 -4 247 -7 245 4 459
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow ych 349 548 3 -66
10. Inne korekty 0 0 0 6
11. Zapłacony podatek dochodow y -16 -668 0 -149
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) 2 898 -2 679 1 095 1 523
B. Przepływ y pieniężne  netto z działalności inw estycyjne j 
I. Wpływ y 1 977 5 484 708 3 137
1. Zbycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych 
aktyw ów  trw ałych 31 73 13 255
2. Zbycie aktyw ów  finansow ych 1 546 4 996 695 2 867
3. Inne w pływ y inw estycyjne 400 415 0 15
II. Wydatk i 48 942 214 761 792 1 685
1. Nabycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych 
aktyw ów  trw ałych 588 3 541 792 1 685
2. Na aktyw a finansow e 505 138 871 0 0
3. Inne w ydatki inw estycyjne 47 849 72 349 0
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności inw etycyjnej (I - II) -46 965 -209 277 -84 1 452
C. Przepływ y środków  pieniężnych z działalności finansow ej 
I. Wpływ y 15 114 238 227 270 3 629
1. Wpływ y netto z emisji akcji 0 216 542 0 0
2.Kredyty i pożyczki 15 114 20 772 270 2 360
3. Inne w pływ y finansow e 0 913 0 1 269
II. Wydatki 4 971 26 575 -113 5 028
1. Spłaty kredytów  i pożyczek 4 572 25 274 -323 3 855
2. Wykup dłużnych papierów  w artościow ych 0 0 0 0
3. Płatności zobow iązań z tytułu umów  leasingu finansow ego 58 193 0 0
4. Odsetki 341 1 108 210 1 173
5. Inne w ydatki f inansow e 0 0 0 0
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansow ej (I - II) 10 143 211 652 383 -1 399
D. Przepływ y pieniężne  netto (A.III+B.III+C.III) -33 924 -304 1 394 1 576
E. Bilansow a zmiana stanu środków  pieniężnych, w  tym -33 963 -304 1 394 1 576
- zmiana stanu środków  pieniężnych z tytułu różnic kursow ych 0 0 0 0
F. Środk i pieniężne na początek  okresu 36 854 3 234 1 840 1 658
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w  tym 2 930 2 930 3 234 3 234
- o ograniczonej możliw ości dysponow ania, dotyczące ZFŚS  30  55
Środki pieniężne w ykazane w  bilansie  2 930  3 234

_________________________________________________________________________________________________
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III. Informacja dodatkowa

1. Informacje ogólne
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

przy  ul.  Budowlanych  42  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 wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS: 0000071799.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Centrostal S.A.  oraz jednostek zależnych jest 

handlem hurtowy wyrobami hutniczymi.

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

Grupę kapitałową Centrostal S.A. stanowią: Centrostal S.A. jako jednostka dominująca oraz trzy spółki 

zależne:

- CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI Sp. z o. o konsolidacja metodą pełną

- Siedziba spółki Katowice, ul. Stalowa 1

- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi

- Udział w kapitale 100%

- Data objęcia kontroli 08.05.2007r.

- POWH CENTROSTAL S.A. . konsolidacja metodą pełną

- Siedziba spółki Opole ul. Wspólna 7

- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi

- Udział w kapitale 99,63%

- Data objęcia kontroli 08.05.2007

.

- STALEXPORT S.A . konsolidacja metodą pełną

- Siedziba spółki Katowice ul. Mickiewicza 29

- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi

- Udział w kapitale 100%

- Data objęcia kontroli 08.10.2007

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. Grupa 

Kapitałowa  Centrostal  istnieje  od  08.05.2007r.  W  poprzednich  okresach,  w  danych 

porównawczych  sprawozdanie  zawiera  jednostkowe  dane  finansowe  spółki  Centrostal  S.A. 

Podstawowym  przedmiotem  działalności  grupy  jest  sprzedaż  hurtowa  i  detaliczna  wyrobami 

hutniczymi

2. Istotne zasady rachunkowości
_________________________________________________________________________________________________
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Zasady konsolidacji
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Centrostal 

S.A.  oraz  sprawozdania  finansowe  jej  jednostek  zależnych  sporządzone  na  dzień  31  grudnia 

2007r.  Sprawozdania  finansowe  jednostek  zależnych  sporządzane  są  za  ten  sam  okres 

sprawozdawczy  co  sprawozdanie  jednostki  dominującej,  przy  wykorzystaniu  spójnych  zasad 

rachunkowości.  Wszystkie  salda  i  transakcje  pomiędzy  jednostkami  Grupy,  w  tym  przychody 

i  koszty  oraz  zyski  i  straty  wynikające  z  transakcji  w  ramach  Grupy,  zostały  w  całości 

wyeliminowane. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia ich nabycia, będącego 

dniem objęcia nad nimi  kontroli  przez  Grupę,  a  przestają  podlegać  konsolidacji  od  dnia 

ustania kontroli. Udziały mniejszości to ta część wyniku finansowego i aktywów netto, która nie 

należy do Grupy. Udziały mniejszości są prezentowane w osobnej pozycji w rachunku zysków i 

strat  oraz      w kapitale własnym skonsolidowanego bilansu oddzielnie  od kapitału własnego 

przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Oświadczenie o zgodności z MSSF

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Centrostal S.A. zostało sporządzone 

zgodnie  z  wymogami  Międzynarodowych  Standardów  Sprawozdawczości  Finansowej  (MSSF) 

Międzynarodowych  Standardów  Rachunkowości  (MSR)  oraz  związanych  z  nimi  interpretacji 

ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych 

Standardach  -  stosownie  do  wymogów ustawy  o  rachunkowości  i  wydanymi  na  jej  podstawie 

przepisami wykonawczymi.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o:

– Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  (MSFF).

– Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)  

Niniejsze  sprawozdanie  zostało  sporządzone  w  oparciu  o  zasadę  kosztu  historycznego, 

z wyjątkiem gruntów własnych i aktywów finansowych wycenianych wg wartości godziwej.

Walutą funkcjonalna i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN. 

Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są w tysiącach PLN

W śródrocznym ( za III – ci kwartał 2007r. )  sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych 

zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w roku 2006.

Sprawozdawczość dotycząca segmentów
Grupa  nie  sporządza  informacji  dotyczących  segmentów  działalności,  ponieważ  nie  spełnia 

wymogów określonych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość 

dotycząca segmentów działalności”
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Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
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.

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 

– 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 
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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 

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

Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Nabyte przez jednostkę 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 bilansie jako odrębna pozycja.

Opłatą  rozliczaną  przez  okres  trwania  umowy  jest  ceną  nabycia  prawa  wieczystego 

użytkowania gruntów. 

Jednostka nie ujmuje w bilansie i  nie wycenia nieodpłatnie otrzymanego prawa wieczystego 

użytkowania gruntów. 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  prawa  wieczystego  użytkowania  gruntów,  zarówno 
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nabytego odpłatnie jak i otrzymanego nieodpłatnie przez Spółkę zostały w dodatkowych notach 

do sprawozdania finansowego.

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”.

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.
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Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane wg wartości godziwej bez kosztów 

transakcji z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. Jeżeli aktywa finansowe 

nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych i jeżeli nie ma alternatywnego sposobu 

weryfikacji ich wartości godziwej, to aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane 

wg kosztów pomniejszonych o utratę wartości.

Zyski i straty, za wyjątkiem strat z tytułu obniżenia wartości, obliczane jako różnica pomiędzy 

wartością  godziwą  a  kosztem,  po  potraceniu  odroczonego  podatku,  jeżeli  istnieje  cena 

rynkowa  ustalona  przez  rynek  regulowany  lub  dla  których  wartość  godziwa  może  zostać 

ustalona w rzetelny sposób, są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym. Spadek wartości 

aktywów  finansowych  dostępnych  do  sprzedaży  w  wyniku  utraty  wartości  jest  ujmowany 

w rachunku zysków i strat jako koszt finansowy

Zapasy   
Zapasy wycenione są w cenie nabycia nie wyższej 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.

Rozchód  zapasów  wyceniany  jest  z  zastosowaniem  metody  FIFO,  tj.  pierwsze  przyszło, 

pierwsze wyszło.

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

zasadzie  odpisów  indywidualnych  w  koszty  sprzedaży   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 

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.
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Zasady wyceny należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe to niepochodne aktywa finansowe i aktywa 

finansowe  nie  notowane  na  aktywnym  rynku  o  ustalonych  i  możliwych  do  określenia 

wysokościach  płatności.  Początkowo  są  ujmowane  wg  wartości  godziwej,  a  następnie 

wyceniane wg zamortyzowanego kosztu pomniejszonego o odpisy z tytułu obniżenia wartości 

Wartość należności  aktualizuje  się  uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich  zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów 

lub do kosztów finansowych (np.  należności  odsetkowe)  -  zależnie  od rodzaju  należności, 

której dotyczy odpis aktualizujący.

Zasady wyceny zobowiązań
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania są wyceniane wg kosztu. 

Zobowiązania krótkoterminowe nie są dyskontowane.

Zasady wyceny kredytów
Oprocentowane  kredyty  i  pożyczki  są  ujmowane  początkowo  wg  wartości  godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji np. prowizje i opłaty bankowe.

Po  początkowym  ujęciu  oprocentowane  kredyty,  pożyczki  i  papiery  dłużne  są  następnie 

wyceniane  wg  zamortyzowanego  kosztu  przy  zastosowaniu  metody  efektywnej  stopy 

procentowej.

Pozycja sprawozdawcza oprocentowane kredyty i pożyczki obejmuje wszelkie oprocentowane 

zobowiązania  finansowe  (poza  kredytami  w  rachunku  bieżącym),  w  tym  zobowiązania 

leasingowe, factoringowe i inne odroczone oprocentowane płatności.

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)
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- 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.

Dotacje rządowe
Subwencje  rządowe  są  ujmowane  w  bilansie  wg  wartości  godziwej  początkowo  jako 

odroczony dochód w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, gdzie istnieje pewność, 

że  zostaną  otrzymanie  i  że  Spółka  spełni  warunki  związane  z  nimi.  Subwencje,  które 

kompensują  Spółce poniesione wydatki  są  ujmowane jako przychód w rachunku zyskówi 

strat  systematycznie  w  tych  samych  okresach,  w  których  wydatki  zostały  poniesione. 

Subwencje,  które  kompensują  grupie  koszt  składnika  aktywa  są  ujmowane  w  rachunku 

zysków  i  strat  jako  pozostały  przychód  systematycznie  w  ciągu  całego  użytkowania 

składnika.

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy od przedsiębiorstw, prezentowany w rachunku zysków i strat, obejmuje 

podatek bieżący i odroczony. Podatek dochodowy jest ujmowany w rachunku zysków i strat 

oprócz przypadku,  gdy dotyczy  pozycji  ujmowanych  bezpośrednio w kapitale własnym,  w 

którym to przypadku jest ujmowany w kapitale własnym.

Podatek bieżący  to  planowany podatek należy  od opodatkowanego dochodu za rok oraz 

wszelkie korekty podatku należnego w odniesieniu do poprzednich lat.

Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego w 

oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalana dla celów 

księgowych,  a  ich  wartością  ustalana  dla  celów  podatkowych.  Ujęta  kwota  podatku 

odroczonego  opiera  się  na  oczekiwaniach,  co  do  sposobu  realizacji  wartości  bilansowej 

aktywów  i  pasywów,  przy  zastosowaniu  stawek  podatkowych  obowiązujących  lub 

uchwalonych na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku są ujmowane tylko w stopniu, w jakim prawdopodobne 

jest,  ze przyszłe zyski  podlegające opodatkowaniu będą dostępne, wobec których różnice 

tymczasowe mogą być wykorzystane. Aktywa z tytułu odroczonego podatku są redukowane, 

gdy nie jest już prawdopodobne, ze korzyści związane z podatkiem zostaną zrealizowane.

Rachunek zysków i strat 
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej.
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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.

Rachunek przepływów środków pieniężnych 
Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Leasing 
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Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą  zasadniczo 

całe  potencjalne  korzyści  oraz  ryzyko  wynikające  z  bycia  właścicielem  na  leasingobiorcę. 

Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.

Aktywa używane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jako aktywa Spółki, 

są wyceniane w  cenie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat 

leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane 

w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasing finansowego. Płatności leasingowe zostały 

podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego 

zobowiązania  była  wielkością  stałą.  Koszty  finansowe  są  odnoszone  do  rachunku  zysków 

i strat. 

Instrumenty pochodne
Jednostka dokonuje zabezpieczeń transakcji walutowych typu forward. 

Zawarcie  kontraktu forward prezentowane jest  w bilansie w pozycji  krótkoterminowe aktywa 

finansowe i zobowiązania finansowe. Transakcje te wyceniane są w wartości godziwej. Zmiany 

wartości ujmowane są w rachunku wyników. 

Informacje sezonowości lub cykliczności działalności jednostki 
Pewien  wpływ  na  poziom  sprzedaży  w  poszczególnych  miesiącach  odgrywa  sezonowość 

w budownictwie. Analizując wartość przychodów ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach, 

można  zauważyć,  że  największe  przychody  ze  sprzedaży  jednostka  osiąga  w  miesiącach 

letnich  oraz  wczesnych  miesiącach  jesiennych.  Znaczące  zmiany  w  sezonowości 

w  budownictwie  mogą  niekorzystnie  wpłynąć  na  wielkość  przychodów  osiąganych  przez 

jednostkę, szczególnie w grudniu i I-szym kwartale każdego roku.

Zobowiązania z ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi 

zmianami  stanowi,  że  Zakładowy  Fundusz  Świadczeń  Socjalnych  tworzą  pracodawcy 

zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje 

okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest subsydiowanie 

działalności socjalnej Grupy, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów 

w socjalnych. 

3. Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych  lub innych aktywów oraz odwracanie odpisów z tego tytułu

Wyszczególnienie Zmiana w IV kw. 2007r. Zmiana w IV kw. 2006r.

Odpisy aktualizacyjne wartości należności
Stan na początek okresu 8 168 5 256
Zwiększenie odpisu  8 304   432
Rozwiązanie odpisu  1 475  1 315
Stan na koniec okresu 14 997 4 373

Odpisy aktualizacyjne wartość zapasów
Stan na początek okresu 411 0

_________________________________________________________________________________________________
__4

26



Sprawozdanie finansowe za  IV  kwartał  2007r. w tys. zł.                                       

__________________________________________________________________________               

Zwiększenie odpisu 382 0
Rozwiązanie odpisu 284 0
Stan na koniec okresu 509 0

Odpisy aktualizacyjne innych aktywów
Stan na początek okresu   0 0
Zwiększenie odpisu 0 0
Rozwiązanie odpisu  0 0
Stan na koniec okresu 0 0

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

Rzeczowe aktywa trwałe brutto Zmiana w IV kw. 2007r.     Zmiana w IV kw. 2006r. 

Środki trwałe
Stan na początek okresu 57 187 27 297
Nabycie 62 411 380
Zbycie 414 76
Stan na koniec okresu 119 184 27 601

Wartości niematerialne i prawne
Stan na początek okresu 3 974 2 361
Nabycie 375 0
Zbycie 0 0
Stan na koniec okresu 4 349 2 361

Środki trwałe w budowie
Stan na początek okresu 820 186
Nabycie 16 383 5
Zbycie 713 5
Stan na koniec okresu 16 490 186

Aktywa na odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie Zmiana w IV kw. 2007r.     Zmiana w IV kw. 2006r.

Stan na początek okresu 473 258
Zwiększenia  696   75 
Zmniejszenia 224   27
Stan na koniec okresu  945 306

Rezerwa na podatek dochodowy

Wyszczególnienie Zmiana w IV kw. 2007r. Zmiana w IV kw. 2006r.

Stan na początek okresu 1 416  272
Zwiększenia                   1 809    26
Zmniejszenia     80    20
Stan na koniec okresu 3 175  278

W  sprawozdaniach  jednostkowych  spółek  wchodzących  w  skład  grupy  podatek  odroczony  jest 

nettowany. Natomiast z uwagi na to, iż Grupa Centrostal SA nie jest równocześnie grupą kapitałową 

dla celów podatkowych, w bilansie skonsolidowanym podatek odroczony poszczególnych jednostek 

nie jest saldowany.
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4. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
Zdarzenie nie wystąpiło.

5. Rozliczenia z tytułu spraw sądowych.
W IV kw.2007r. Centrostal S.A. jak i  spółki zależne nie były stroną postępowań toczących się 

przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 

10% kapitałów własnych.

6. Korekty błędów poprzednich okresów.
W IV kw. 2007r. nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

7. Niespłacenie lub naruszenie umów pożyczki oraz nie podjęcie działań naprawczych.
Zdarzenie nie wystąpiło

8. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej i podmiotu dominującego w okresie IV kwartału 2007r. 
oraz ważniejsze wydarzenia.

W IV kwartale 2007r. Grupa kapitałowa osiągnęła  przychody ze sprzedaży na poziomie 

205.435 tys. zł.,

Osiągnięty zysk brutto na sprzedaży wyniósł 9.144 tys. zł.

Wynik  netto  Grupy kapitałowej  za IV kwartał 2007r. wyniósł  8.733 tys. zł.

Jednostka dominująca Centrostal S.A. osiągnęła w tym okresie:

• przychody ze sprzedaży na poziomie             32.868 tys. zł, 

• zysk brutto  na sprzedaży w wysokości  4.149 tys. zł

• zysk netto                     2.959 tys. zł

9. Informacje  dotyczące  emisji,  wykupu  i  spłaty  dłużnych  i  kapitałowych  papierów 
wartościowych 
W IV kwartale zdarzenie nie wystąpiło

10. Informacje dotyczące wypłaconej (zadeklarowanej) dywidendy, łącznie  i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
W IV kwartale nie wypłacono i nie  deklarowano dywidendy.

11. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu kwartału, które  nie zostały odzwierciedlone 
w sprawozdaniu finansowym

Po  zakończeniu  IV  kwartału  2007r.  nie  wystąpiły  istotne  zdarzenia  nie  odzwierciedlone  w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

_________________________________________________________________________________________________
__4

28



Sprawozdanie finansowe za  IV  kwartał  2007r. w tys. zł.                                       

__________________________________________________________________________               

12. Wskazanie  skutków  zmian  w  strukturze  jednostki  gospodarczej,  w  tym  połączenia 
jednostek  gospodarczych,  przejęcia  lub  sprzedaży  grupy  kapitałowej,  inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacj i zaniechania działalności.

 W  dniu  04  października  2007  roku  Zarząd  CENTROSTAL  S.A.  w  Gdańsku  zawarł  ze 

STALEXPORT  S.A.  w  Katowicach  (Spółka)  umowę  subskrypcji  prywatnej  akcji  serii  B.

Na mocy umowy Centrostal S.A. objął w ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 

1 Kodeksu spółek handlowych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 100.000 (słownie: 

sto  tysięcy)  akcji  zwykłych  imiennych  serii  B  o  numerach  50.001  do  150.000,  o  wartości 

nominalnej  10  zł  każda  akcja  i  łącznej  wartości  nominalnej  1.000.000  (słownie:  jeden  milion 

złotych) oraz cenie emisyjnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, pokrywając je w 

całości  wkładem pieniężnym w łącznej  kwocie  100.000.000 PLN,  który  zostanie  wpłacony na 

rachunek Spółki.

Zarejestrowanie  podwyższenie  kapitału  zakładowego  spółki  STALEXPORT  S.A.  nastąpiło 

13 lutego 2008r. W związku z tym,  w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Centrostal S.A. na 

dzień  31  grudnia  20007r.  wkład  pieniężny  100.000.000  PLN  wraz  z  kosztami  związanymi 

z  subskrypcją  prywatnej  akcji  PLN  zaprezentowany  jest  w  długoterminowych  aktywach 

finansowych.

 W dniu 08 października 2007 roku została zawarta umowa sprzedaży, na mocy której Centrostal 

SA nabył od ZŁOMREX S.A. 50.000 akcji zwykłych, imiennych serii A spółki STALEXPORT S.A. 

w Katowicach.

Po nabyciu  50.000  akcji  spółki  STALEXPORT S.A.,  Centrostal  SA posiada  100 % udziału  w 

kapitale zakładowym tejże Spółki i jest uprawniony do wykonywania 50.000 głosów na walnym 

zgromadzeniu  tejże  spółki,  co  stanowi  100  %  głosów  na  zgromadzeniu  akcjonariuszy.

Udział  Emitenta  w  kapitale  zakładowym  STALEXPORT  S.A.  w  Katowicach  ma  charakter 

długoterminowy  i  jest  związany  z  budową  grupy  dystrybucyjnej  wyrobów  hutniczych.

Nabycie  zostało  sfinansowane  ze  środków  własnych  Emitenta  pochodzących  z  emisji  nr  7.

W wyniku nabycia STALEXPORT S.A., w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Centrostal S.A., 

powstała ujemna wartość firmy odniesiona wprost na rachunek zysków i strat.

13. Informacje dotyczące zmian aktywów i zobowiązań warunkowych, które nastąpiły od czasu 
zakończenia ostatniego roku obrotowego 

Pozycje pozabilansowe
stan na 

31.12.2007
stan na 

30.09.2007
stan na 

31.12.2006
stan na 

30.09.2006
1. Należności warunkowe 1 988 2 445 2 509 2 927
2. Zobowiązania warunkowe 9 397  4 102 4 617 3 734
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek 9 397 4 102 4 617 3 734
Pozycje pozabilansowe razem 11 385 6 547 7 126 6 661
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Poręczenia i gwarancje udzielone przez Grupę Centrostal S.A. na dzień 31.12.2007roku:

– CMC  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 31.12.2007

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

bezterminowo.

– Florprofile  S.A.  -  zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel  in  blanco na kwotę 50.000 zł. 

bezterminowo.

– Mittal Steel – gwarancja zapłaty zobowiązań – weksel in blanco na kwotę 1.150.000 zł do dnia 

31.12.2007r.

– BPH Leasing S.A. zabezpieczenia umowy leasingu – weksel in blanco na kwotę 91.411 zł do 

maja 2009r. 

– BPH Leasing S.A. zabezpieczenia umowy leasingu – weksel in blanco na kwotę 522.781 zł do 

kwietnia  2011r.

– Bank Pekao S.A. - umowa transakcji forward – 70.000 EUR, dzień rozliczenia 30.01.2008r.

– Złomrex S.A- zabezpieczenie transakcji handlowych – 1.000.000 zł

– Huta Bankowa sp. z o.o.- zabezpieczenie transakcji handlowych- 400.000 zł

– Stalprofil S.A - zabezpieczenie transakcji handlowych – 3.500.000 zł

– Bodeko sp. z o.o. - zabezpieczenie transakcji handlowych – 1.000.000 zł

14. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników  na  dany  rok,  w  świetle  wyników  zaprezentowanych  w  raporcie   kwartalnym 
w stosunku do wyników prognozowanych wcześniej
Spółka nie publikowała wcześniej prognoz wyników finansowych na 2007 rok.

15. Akcjonariusze  posiadający  bezpośrednio  lub  pośrednio  poprzez  podmioty  zależne  5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego tj. 
Centrostal S.A.

Według  posiadanych  informacji,  na  dzień  pisania  raportu  akcjonariuszami  posiadającymi 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej  5% ogólnej  liczby głosów były 

n/wym podmioty i osoby:

Raport bieżący nr 82/2007

Akcjonariusz Liczba 
posiadanych 

Udział  w  kapitale 
zakładowym (%)

Liczba 
głosów

Udział 
głosów  na 
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akcji WZA(%)

Złomrex  S.A.  z  siedzibą   w 

Poraju
22.623.373 64,29% 22.623.373 64,29%

Podany powyżej udział w kapitale akcyjnym odpowiada udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu.

16. Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące
Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż na dzień pisania raportu  nikt z Zarządu Spółki nie 

posiada akcji Centrostal S.A.

Również żadna z osób nadzorujących Spółkę, nie posiada akcji Centrostal S.A. 

17. Informacja o nietypowych transakcjach z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub 
łączna wartość kilku transakcji  zawartych  przez dany podmiot  powiązany w okresie  od 
początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 
EURO.   

W dniu 02 października 2007roku Centrostal S.A. zawarł  z podmiotem dominującym Złomrex S.A. 

umowę  opiewającą na kwotę 1.800.000 zł plus podatek od towarów i usług VAT, której przedmiotem 

jest przeprowadzenie  przez Złomrex S.A. całokształtu działań zmierzających do zamknięcia transakcji 

nabycia Stalexport S.A..

Poza  wymienioną umową Centrostal S.A. i spółki zależne nie zawarły w IV kwartale 2007 r. transakcji 

z  podmiotami  powiązanymi,  które  nie  są  transakcjami  typowymi  i  rutynowymi,  zawieranymi  na 

warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej,  a ich charakter  i  warunki  wynikają  z bieżącej 

działalności operacyjnej prowadzonej przez poszczególne spółki.

18. Informacje  o  wszczętych  postępowaniach  przed  sądem,  organem  właściwym  dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W Podmiocie Dominującym, a także w podmiotach zależnych nie wystąpiły w okresie objętym 

raportem sprawy sądowe lub toczące się przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 

oraz  organem  administracji  publicznej  dotyczące  zobowiązań  lub  wierzytelności,  których  łączna 

wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Centrostalu S.A., a także 10 % kapitałów 

własnych Grupy Kapitałowej Centrostalu.

19. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu lub pożyczki oraz udzielonych gwarancjach 
o łącznej wartości stanowiących równowartość 10% kapitałów własnych Spółki
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Centrostal S.A. jak i spółki zależne, w okresie sprawozdawczym tj. w IV kwartale 2007r. nie udzielały 

poręczeń kredytów lub pożyczek których łączna wartość przekraczałyby 10% kapitału spółki.

20. Ważniejsze wydarzenia po dniu bilansowym, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na 
osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Raport bieżący nr 7/2008

Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku (Emitent) informuje, iż w dniu 14 lutego 2008 roku wpłynęła 

do Emitenta informacja ze spółki zależnej tj. STALEXPORT S.A. w Katowicach (spółka), że w dniu 13 

lutego 2008 roku wpłynęło do spółki postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód  w  Katowicach,  Wydz.  VIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  podwyższenia 

kapitału  zakładowego  spółki  z  kwoty  500.000  zł  do  kwoty  1.500.000  zł  tj.  o  kwotę  1.000.000  zł.

Podwyższenie  kapitału  zakładowego  spółki  nastąpiło  poprzez  emisję  100.000  akcji  zwykłych 

imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł, objętych w całości przez Emitenta w cenie emisyjnej 

1.000 zł każda akcja, pokrytej w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 100.000.000 zł, o czym 

informował Emitent raportem bieżącym nr 59/2007.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosił 500.000 zł i dzielił się na 50.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł 

każda akcja. Emitent posiadał przed zarejestrowaniem podwyższenia 50.000 akcji co stanowiło 100 % 

kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

2. Po podniesieniu kapitału zakładowego i emisji akcji Emitent posiada 150.000 akcji spółki co stanowi 

100 % jej kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 

spółki.

Jan Władysław Gąsowski

Prezes Zarządu

Gdańsk, luty 2008r.
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