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b}

iv pozostałycłl jedlosij(acł},
w których jednostka posiada
zaangażorvanie w kapital*

0,00 §,ffo d) zoborviąza&ia lvek§lo§ye

*udziab lub akcie lnnB

- inne papiery rvrrtgściorte ill 7,obowiązłnil
klótkotermino\ye 362 694§1 0,00

* udzielone pożyczki ł
Zoborviązania wobcc jcdnó§t§k
porviązaryc}r 0,00 0,00

* inns długoten:rinowc aktyrva
fin8nsotvc a)

z tynlfu tlostarv i usfug,
o okresie rrymagalności: §,00 §.0*

c rv pozostąłycb jedno§tkach 0,0§ 0.00 * do }2 nriesiecy

- udziały lub akcie -p§ril,żei lŻmie*ięcy
- innc papiery rvańościorr.e b) lnne

* udzielone poźyczki 2

Zoborłiązania rł.ńec
pożsstłły.hj€dno§lek
w ktorycb jednoEka posiałlł
zaangazo*,anie w k*pitale

0,g§ s,00

inne dfu goternrinowe ak6łva
łinansorve a)

z rynrłu dosraw i usług, o okresie
*}nagalriości: 0,00 0,00

4 inne ilrvesrycie dłłgoterminorve - do l? miesiłcy

v Dłu goterminorve rozliezcnir
mięĘlokresołvc 0,00 0,0a - polvyżcj l2 miesięcy

l Aktylva z tytufu odroczonego
podattu dochodorvego b) ln§e

1 Inne rozłiczenia
międzyokrcsorve 3

Zobowiązania wober
pozo§tał_Ych jl.{lnostck 362 694,31 0,00

B
j:]: 

] ] ,::]:

i§;00 a) kredyty i pożyczki

I Zapłsy 0,00 0,0§ bj
z ti.tuh emisji dłultrrych
papierórv rłartuściorvych

l Materiały c) inne zoborviązania fi nansoryg

z Półprodukty i produĘ w toku d)
z §,fułu du§t§Y i usłng,
tr okresie rłymagalnr:ści: 314 4B7,§3 0,§0

3 pr,łdukty gotorve - do 12 miesięcv 314 407,53
4 Towary - psry}żti 12 miesięcy

Zaliczki na dosrawy i usfugi c] zaliczki oł-rymallc na do§ta§y
i usfugi

lI N ależności krótkoterminarve .t4 B78,9s 0,00 § zoborviązania wekslowe

1
Naleźności od jedtostek
porviązanych 0,00 U.ut c)

z tyhtłu podatków, c§ł,
uberpiecz*ń spŃecznyelr
i zdroxłotnych oraz i*nych
tytuló\Y publ icEnoprarvnych

47 380,02

a)
z tyt§łg do,§rł}v ; usług,
o okresie spłatv: 0,00 0,B0 h]

" 
rFuł§ §Yrcgrodżeń §07,36

- do 12 miesięcv i) lnne

- po§yżej lż luiesięcy 4 Furrdusze specjalne
b) lłne Iv Rozllczenia rrriędą,ckresowe 0,00 §,00

?

Należłości od Fozostały§h
jednostek. w których jednostka
p§§iada ząangażowąrrie w
kapitale

0,00 0,00 l Ujemna rvartość linny

a)
z tyfufu do§ta$, i u§Iug,
0 okrcsie §pł4ty: 0,00 0,00 I§B§ rozliczecia międąolcrescrvc 0,00 0,00
t do 12 miesięcy - dfugotermiłolve
-powyżci l2łriesiecv -kótkote$ninowe

b) lR§e

3
NaIeźności od pozostałych
jednostek 14 876,s9 0,00

e)
z rltułu dostaw i uslug,
o okresic spłaty: 12?f,4,73 0,00

do 12 mięsięcv 12żo4,73
-- powyżei 12 micsiccv

Drukolvaoe progtrrres $RUKI GoF'.ui lvydavnićtvą Podatkowego GoFIfi - !!lYw,Druki.§orią.pl
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b)

z tytułu podatkóą dr:tacji, ceŁ
utezpieczeń społecznych
,i zdrowotcych oraz innych
tyltlów prblicmoprarvnych

c) lnn§ 2 €74,26
d) dochodzonę na drodze sqdorvei

lll Inwcstycje krótkotcrmino$c żB 985.51 0,00

t
Krótkolemrinowe aktpva
finalsorve 2fi 985§1 0,00

a) w iedłostkach powiązłnvch 0,00 §,00

- ułlziah }ub łkcie
* inno papiqry wartościowe
* udzielone pożyczki

- inne królkoterminowe aktyrva
finansorve

b) w pozostab€h iednostkach 0,00 0,00

- udziaĘ lrrb akeie
, innt papieryrłtrtościowe

- udzielone poźvczki
- inne krótkoternrino*.e aktywa
finansowe

c)
śroriki pieniężne i inne ak6ru,a
pieniężne 20 s85,§1 0,00

- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach 20 g8§,51

* inlte środki pienieżne

iunc aktyx.a pienięźne

2
Inne inrvesfycje
krótkoterminawe

lv krótkotermilowe rozliczenił
międz1,okresorve 1 378;;i4

c i,l:;

D Udzialy {ekcje} vr}asne

0,00

§tal, Nysa §.A.
a8-3B3 Nig, ut, §r:eclłii
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łiĄ 75'ili:Irtś
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STAL Nysa Spółtta
Akcyjna §udćcka 23
49:3§9,Nys,ą , ,. .,. . ,...

(danBjednostd}

RACHUNEK zY§KoW l §TRAT
sporeądzonyzaokres ..§§,qŁ2*q19:.3.1.,J,?,,łt9,

{wariant porównawczyi
kdnastka obliczeniawa: ,.zł"

!-'::i::::]ź F,.ilłliiłilłłfi ,, 
rok }ig;{§!r .:]

,:'' '' 2§19":, '

lkpopze{nl ,

.{ rzvchody nćtto ze sprzedażv i zrórvnąne z *imi. }v tvm: =ll 
'1 037::371:i4§

- o<l icdnostck porviązanych
PEYchodY ngtto ze sDrz€dażY produklóly

1] Zlnialra stanu produktórv {zN,iększenie - wańość dodalnia.
zrrrrriejszenie - rvartość r.riemna}

Iil ko§żl §ytwofłenia prodr.rktórv nl *{asne potrzeby iedł{tstki
lV l'rrychody nerto zg §przedaŁ, tolłłrórv i materinlólr, 1 037 371"45

B 1 846 604,42
t ĄmorĘzacia
It Zuż_ycie m*tcrjałórv i energii l56 251,1,1

lil Lrsługi rrbce ,r2643§j2
Iv podatki i opłatv, rv tvm: 16 236.37

nodalek akcl.zorvv
Wynagrodzenia ,o1 o?Ę *,ł

vI Ubezpicczcnia społccznt: i inne śrr,iadczenia, lr, tynr: 53 009.7§
-- cmcrvta]ne

Yil Pozostałe koszty rodzai ow,e 61 834,20
vlil WartoŚć sprzedanych torvarórv i rnateriatórv 

...,_

,oiir§ dłź' lA*Bi :809 ?32,97,1 0,00

:'D : Pouo§t&le $rzvchodv cnerłcvine ]:]]i'!:. |]]ii::::]]]§860,00]

ż_vsk z tytulu rozchodu niefinansorł,_rch aktyrvórr trrł,a§,ch

il l)otacie
rlr Aktualizacia u,aności aktywórv nit"llrrirlrsorr,\ch
IV lnne rrłychody operacvine 3 800"óB

E Pozost:rle ko§zty 6perac!,in€ 280 000.00

I sl[ata z lytulu rozchodu niefinłlrsorłvch aktv*ów tnvalvch
1I Akrualizacia ryaIlości gktyryóly nielinansolvych
llt lnne koszty opcracyjne 280 000,00
F Zł§k (§trata) z dńalalno§ci operacvinei (C + D - ll) ,1 O85,432,97 0,00

G Pru|tllódY:§§łEś.§*e l::.::: :l;:,,;.;;, ': , li l , _ _:,

I Dylvidendr. i udziały w złskaeh, 1v tym:
a) od |ednostek powiązanych. rv 6,rn:

- lv ltórvch iednostka posiada zaangażolvanie w kapira]e
b'} od iednostek pozostafuch. rv B,m:

rv których jedlrostka posiada zaangaźolvanie rv kapitale
I1 Od§etki. !v tvm:

- od iednostek oorviazanych
m ztt§k z tvtufu rozchtrdu aktyrł,órv tinonsolrveh. rt" rym:

- rł iednostkłch oowiaz-anvch
Iv Aktrralizacia rvarlcści aktyrńrł. fi nansorwch

ln ne

H, Kosz.ty finłnsoł+e ]::;:l.1 i ':J§iOQ

l Oclselki, rv §nT:
*, dla iednostek rcwiazłl*.lch

Il Strara z ryfufu rozchodu akttrrórv furansortyc]r, lr. §rrr:

- w iednostkach polviazanvch
1I] Aktualizacia rvartości aktyrvórv 1-lnan§o$ych
IY lnne 19,o0
I ,'I Zvsk{strxta}bruttt}{F+6rll) :, ..::: i l'11:..=-0s§]lłśll§' llllt]ll*]j,i ::::::i.i :l i:-\§BS

J podatek dochodarvv 0,00
K PozostaIe obowiąl*orte -zmnieisrenia, ztsku {żlyifk§z€nia §trat}}

::rr] Zysk (strala) netto (l * J - K} *1 08§ 451,97 liiil;,=] 'l li!i..=.....i}]{s
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Zwyczainego Walnego Zgtornadzęnia §półki pod fitmą
§TAL Nysa §połka Akcyina z siedzibą vr Nysie

z dńa 14 sieqpnia2020 t

w sprawie: pokrycia straf5r §TAL Nysa §połka AJ<cyina za rtrk obtotowy

obejmuiący okres od dnia 08lutego 2a19 l do dnia 31grudnia?Ll9l

'-j' Zwvczajne Walne Zgtomadzenie Spotki pod firmą: STAL Nysa §połka

Akcyina, działając na podstawi€ aft. 393 pkt l, aft. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu

społek handlowych (Dz- U. z ź019 f. pr}u. 5s5 ze żm.) oraz § 26 pkt 3
§tatutu §półki, postanawi a c$ na§ tępuie :--**-

§1
zwyczĄne §§alrre zgrtrrnadzenie STAL Nysa §połka Akcyina postanavria
§tfatę za pierwszy rok obrotowy §półki obeimuiący ol.ces od dnia 08 lutego
2019 r. do dnia 51 grudni * 20t9 r- w kwocie 1.08.5.4 5!,g7 *ł w cńgści pokryć

§2
[Jchw*łą wchodzi w źycie z dniem podięcia.-_-_r--*_r_


