
BlLANs

Aktywa Dane w PLN kwota na dzień kwota na dzień

kończący bieżący kończący poprzedni

rok obrotowy rok obrotowy

A. AKTYWATRWAŁE 206 393,00 1 600,00

l. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2, Wartość firmy

3. lnne wartości niematerialne i prawne

4.Zaliczki na wańości niematerialne i prawne

20 000,00l!. Rzeczowe 1ktywa trwałe_

1. środkitrwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii

lądowej iwodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki tnruałe

lll. Nateżności długoterminowe 1 600,00

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałychjednoste( w którychjednostka posiada

zaangazowanie w kapitale

3, Od pozostałych jednostek 1 600,00

lV. lnwestycje długoterminowe 186 393,00

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa fin 186 393,00

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka

posiada zaangaz9wanię w kapita!e

186 393,00

- udziały lub akcje 186 393,00

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

; inn9 długotermino_we aktywa f|nansowe
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c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. lnne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międryokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. lnne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 198 905,01 385 491,26

l. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4.Towary

5.Zaliczki na dostawy i usługi

ll. Należności krótkoterminowe 131 481,37 377 955,29

1, Nalezności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2. Nalezności od pozostałych jednostek, w których jednostka

Po| i *9:99"19 9:9y9T9y]9P|1"9l""9_
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 131 481,37 377 955,29

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 84 619,34 166 731,82

- do 12 miesięcy 84 619,34 166731,82

- powyzej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych §Ąułów
publicznoprawnych

46723,97 76 338,83

c) inne 138,06 134 884,64

d) dochodzone na drodze sądowej

ll l. l nwestycje krótkoterminowe 67 423,64 6157,53

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 67 423,64 6 157,53

a) w jednostkach powiązanych
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- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziaĘ lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

67 423,64 6 157;53

67 423,64 6157,53

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2, lnne inwestycje krótkoterminowe

!V. Krótkoterminowe rozliczenia międryokresowe 1378,44

c. NALEŻNE WPłITY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PoDsTAWoWY

D. UDzlAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 405 298,01 387 091,26
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BlLANs

Pasywa Dane w PLN kwota na dzień kwota na dzień
kończący bieżący kończący poprzedni

rok obrotowy rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY _1 883 409,98 -944151,13

l. Kapitał (fundusz) podstawowy 4 277 ooo,oo 2 177 000,00

!l. Kapitał (fundusz) zapasovlry, w §lm:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wańościemisyjnej) nad

wartością nominalną udziałów (akcji)

tlI.Kapitał_(f un_d_u_s.)=§::I_.li jl,y:_"_ly, jlly-; 54 191,00

- z tytułu aktualizacji wańości godziwej 54 1 91,00

lV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 800 000,00 800 000,00

- twozone zgodnie z umową (statutem) spółki 800 000,00

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3921151,13 -1 085 451,97

V!. Zysk (strata) netto -4 093 449,85 _2 835 699,16

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

B.zoBoWlĄzANlA!REZERWYNAzoBoWlĄzANlA 2288707,99 1 331242,39

l. Rezerwy na zobowiązania 3 731,59

1. Rezenva z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezenła na świadczenia emerytalne i podobne 3 731,59

- długoterminowa 3 731,59

- krótkoterminowa

- długoterminowe

- krótkoterminowe

!l. Zobowiązania długoterminowe

1, Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka

Pę§P9. :gglg*oryflŁy ęPltgl:
3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

l I !. Zobowiązania krótkotermi nowe 2 284 976,40 1 331 242,39

1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w

tym:
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- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

_ _-,ęxrs Łn:§gł9*Yąlsly t gfl !ąLę

?), tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 2 284 976,40 1 331 242,39

a) kredyty i pożyczki 1 584734,71 951 630,02

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 602 250,98 311 004,65

- do 12 miesięcy 602 250,98 311 004,65

- powyzej 12 miesięcy

e) zaliczki otżymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnyc_h oraz innych tytułów publicznopra!,ynych *

h) z tytułu wynagro!1e

i) inne

57 383,92 62267,51

40 606,79 4 511,50

1 828,71

4, Fundusze specjalne

!V. Roz!iczenia międryokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2, lnne rozliczenia międzyo_kres

- długoterminowe

- krótkoterminowe
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RACHUNEK ZYSKÓW t STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN Kwota za bieżący Kwota za popzedni
rok obrotowy rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 526 080,54 1 445 925,65

__ ::9J:9n9:1* p9yffig9!
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów

ll. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - waftość dodatnia,

zmniejszenie - wańość ujemna)

lll" Koszt wytworzenia produktów na własne potzeby jednostki

lV. Paychody netto ze sprzedazy towtrów i materiałów 2 526 080,54 1 445 925,65

B. Koszty działalności operacyjnej 6 598 959,80 4 275 76s,66

l, Amortyzacja 51759,26 27 314,81

ll.Zużycie materiałów i energii 279 231,89 217 914,2]

lll, Usługi obce 4 667 0B7,04 3 056 664,22

lV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy

50 314,15 43134,91

V, Wynagrodzenia 1 305 059,80 786150,82

Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 203 580,91 112705,13

23 438,22- emerytalne

Vll. Pozostałe koszty rodzajowe 41926,75 31 881,50

Vl|l. Wańość sprzedanych towarów i materiałów

C.Zysk (strata) ze (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

-4 o72 879,26 -2 829 840,01

58174,47 61 500,28

l. Zysk z tytułu rozch od u n i ef i na nsowych a ktywów trwałych

ll. Dotacje 40 000,00 38171,29

l l l, Aktu a l izacj a wa rtości a ktywów n i ef i na n sowych

lV. lnne przychody operacyjne 18174,47 23 328,99

E. Pozostałe koszty operacyjne 49 056,42 63 544,87

l. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

l l. Aktual izacj a wartości aktywów niefi na nsowych

lll. lnne koszty operacyjne 49 056,42 63 544,87

F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D,E) -4 063 761,21 ,2 831 884,60

finansowe 3 968,96 16,94

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- w których je.dnostka posiada zaan9azowanie w kapitale
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l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

b) od jednostek pozostałych, w tym:



ll. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

- w jednostkach powiązanych

lV. Aktual izacja wa rtości aktr/wów fi na nsowych

V. lnne 3 968,96 16,94

H. Koszty finansowe 33 657,60

21 634,64

3 831,50

1 683,30l. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych 21 634,64 1 630,02

ll, Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

l l l. Aktual izacj a wa rtości aktywów fi nansowych

lV.lnne 12022,96 2148,20

_2 835 699,16

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zm niejszen ia zysku (zwiększenia

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) -4 093 449,85 _2 835 699,16
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PODP|SY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Anna Dymska dnia 2022-06-20

Robert Prygie dnia 2022,06-20
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UCHWAł-Ą. T-łt 26/2022

Zwyczainego Walnego Zgtornadzenia Społki pod firmą

STAL Nysa Społka Akcyjna z siedzibą w Nysie

z dnja28ltpca2022 r.

w sprawie: pokrycia straty STAL Nysa Społka Akcyina za tok obrotowy

202"l, obeimuiący okres od dnia 01 stycznia 202l r. do dnia 31 grudnia

202'l, t.

Zvłyczaine Walne Zgromadzenie Społki pod firmą STAL Nysa Społka

Akcyina, dziŃaiąc na podstawie aft. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu społek

handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. t467) otaz § 26 plł 3 Statutu Społki,

postanawia co następu|e:

§1
Zwyczaine Walrre Zgtomadzeńe STAL Nysa Społka Akryina postanawia

stfatę zatok obrotowy 202'l,t. obeimuiący okres od dnia 01 stycznia202'l,t.

do dnia 31 grudnia ZaX, r. w kwocie 4.093.449,85 zł w całości pokryć

z zysków w ptzyszłych okresach.

§2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podięcia.

Przewodnicżący stwierdził ) ze w głosowaniu jawnym ogółem oddano 8.577

(osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów z 8.577 (osiem Ęsięcy

pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100 % (sto procent) kapitału



14

zakllr.lt)\\(,g(l Spt',lki. \\ t\ln:----

- za 1)rz,\,jęcic,m uclrrvały: r;ddarrrl 8.571 (lsicrn tlsięct, pięćset siedcmdzic-siąt

siedt,rn) qlt lst lrr :---

- ptzecirvko przl,jęciu uchrvałr-: oc]dano 0 (zer<l) głosórv;---

- wstfżymującvclr się: tlddano 0 (zero) głosórv,---

])rzcrvodnlcząc\"Zgromadz,enta strvierdzi], żc uchrvała zc>stała podjęta

jc,tlllr lgl t lśnic,.------


