BlLANs
kwota na

Aktywa Dane w PLN

konczący
rok

dzień

obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE

kwota na dzień

bieżący kończący poprzedni

rok obrotowy

1 600,00

l. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2, Wartośćfirmy
3. lnne wartościniematerialne i prawne

4.Zaliczki na wartościniematerialne i prawne
l!. Rzeczowe aktywa trwałe
1. środki tnłałe
a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)

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

lądowej iwodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środkitrwałe
2. środki trwałe w budowie

3.zaliczki na środki trwałe w budowie
Ill. Należnościdługoterminowe
1. Od

1 600,00

jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażow anie w kapitale
3,

Od pozostałych jednostek

1 600,00

lV. ! nwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartościniematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b, w pozostałych jednostkach, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
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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

l:

385

491,26

37 242,94

377

955,29

14 878,99

zgp",Ł
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe

4.rowary
5.

Zaliczki na dostawy i usługi

ll. Należnościkrótkoterminowe
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

posiada zaangażowanie w kapitale

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

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy
b) inne

955,29
166731,82
166 731,82

3. Nalezności od pozostałych jednostek

377

- do 12 miesięcy

14 878,99

p

2a4,73

12 204,73

- powyzej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

c) inne

76 33B,83

134

884,64

2 674,26

d) dochodzone na drodze sądowej
l

6157,53
6 157,53

ll. lnwestycje krótkoterminowe
1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

20 985,51
20 985,5,1
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- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jed nostkach

- udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pienięzne i inne aktywa pienięzne

6 157,53

20 985,51

6 157,53

20 985,51

1378,44

1378,44

387 091,26

37 242,94

- środkipienięzne w kasie i na rachunkach
- inne środkipienięzne

inne aktywa pieniężne
2. lnne inwestycje krótkoterminowe

lV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
D. UDzlAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM

łi
Małgorzata Czarnecka

Stat

§.A.

48-303 Nysa, u1,sudecka 23
NlP:753245l99l

RĘonl

nfl

-$§-

?5

3g2óó1020

KRS: 000078083!
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BILANs
kwota na

Pasywa Dąne w PLN

kończący
rok

obrotowy
-944 151,13

A. KAP|TAŁ (FUNDUsz) WŁASNY
l. Kapitał (fundusz) podstawowy
!

| .!:p_i!"ł

dzień

2 177

kwota na dzień

bieżący kończący poprzedni

0oo,o0

rok obrotowy

-325 4s1,97
100 000,00

(tundu1) za19:9ył
ry_ryTi

- nadwyzka warlości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominal ną udziałów (akcji)

lll. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacjiwartości godziwej

000,00
800 000,00

!V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

800

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

660 000,00
660 000,00

- na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1 085 451,97

Vl. Zysk (strata) netto

-2 835

699,16

-1 085 451,97

Vll. Odpisy z rysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkośćujemna)
B.

zoBoWlĄzANlA l REZERWY NA zoBoWlĄzANIA

1

331242,39

362 694,91

l. Rezerwy na zobowiązania
1

:

R"a

9,y9

1

trt

yj

y o1!99_z9l9!

9_p 9 9

?t,!y

1:9l*y"

g

g

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa
3, Pozostałe rezeNvy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

ll. Zobowiązania długoterminowe
1.

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

2,

3.

Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
l

l!. Zobowiązania krótkoterminowe
1.

1 331

242,39

362 694,91

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

tym:
10/20
STAL Nysa Spółka

Akcyjna

Plik XML, z którego pochodzi ten wydrukjest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

za okres od 01.01.2020

do

31.12.2020

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- powyzej 12 miesięcy
b) inne
3, Wobec pozostałych jednostek

1 331242,39

a) kredyty i pożyczki

362 694,91

951 630,02

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

311 004,65

314 407,53

311 004,65

314 407,53

62 267,51

47 380,02

h) z tytułu wynagrodzeń

4 511,50

907,36

i) inne

1828,71

- do 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

fl zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i

1opw9!1v_cj9tr_llu9!lyl*qypy!Ę1l9p_|9*ly9|]

4. Fundusze specjalne

lV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wańośćfirmy

2. lnne rozliczenia międzyokresowe
_

d]9o9jermilowg

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

387 o91,26

37 242,94

fia

st6t Nys& s.A.
48_303Nrsa,ut,Sudeocka23

-1fił8ffi3;ffi3,

?021

-$B, 1 5

11

ffi2

(ffińfilł

reĄ
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RACHUNEK ZYSKÓW

I

STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za
rok

bieżący Kwota za poprzedni

obrotowy

A. Prrychody netto ze sprzedaży izrównane z nimi, w

tym:

1 445

925,65

rok obrotowy

1 O37 371,45

- od jednostek powiązanych
|.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

ll. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - waftośćdodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)

lll. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
lV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalnościoperacyjnej
l.

1 445 925,65

1 037 371,45

4 275 765,66

1 846 604,42

Amortyzacja

27 314,81

ll. Zużycie materiałów i energii

217 914,27

156 251,11

3 056 664,22

1 264 337,12

43134,91

16 236,37

V. Wynagrodzenia

786150,82

294 935,83

Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

112 705,13

53 009,79

lll. Usługi obce
lV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy

- emerytalne

23 438,22

Vll. Pozostałe koszty rodzajowe

31 88,1,50

61 834,20

-2 829 840,01

-809 232,97

61 500,28

3 800,00

Vlll. Wartośćsprzedanych towarów i materiałów

C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

|.Zyskz tytułu rozchodu niefinansowych aktywow trwałych
ll. Dotacje
l l

l. Aktual izacja

38 171,29

warlościa ktywów niefi nansowych

lV. lnne przychody operacyjne

23 328,99

3 800,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

63 544,87

280 000,00

63 544,87

2B0 000,00

-2 831 884,60

-1 085 432,97

l,
l

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywow trwałych

l. Aktual izacja wa

rtościa ktywów

n

iefinansowych

lll. lnne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalnościoperacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

16,94

l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w ktorych jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
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ll. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
lll. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych

lV. Aktua l izacja wa rtości a ktywów

fi na

nsowych

V, lnne

16,94

H. Koszty finansowe
l.

3 831,50

Odsetki, w tym:

19,00

1 683,30

- dla jednostek powiązanych

1 630,02

ll. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
l l

l,

Aktua l iza cja wa rtości a ktywów

fi na

nsowych

lV. lnne

l.Zysk (strata) brutto (F+G-H)

2148,20

19,00

_2 835 699,16

-1 085 451,97

-2 835 699,16

-1 085 Ą51,97

J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia

straty)

L.Zysk (strata) netto (l-J-K)

prezes

Zarzącu.

ffif,?

4?@u,ix"
=l.il\ ń9Ń

Izarnecka

Sta[ Nysa S.A.
mil -06,

ffi

25
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UCHWAł-Ą

Nt

21/2021

Zwyczainego Walnego Zgtornadzeńa Społki pod firmą

STAL Nysa Społka Akcyina z siedzibą w Nysie

z

dnia

11

sierpnia202'I t.

w sptawie: pokrycia straty STAL Nysa Społka Akclna za tok obrotowy
2020 obeimuiący okres

od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia

2020 t.

Zvłyczaine Walne Zgtornadzenie Społki pod firmą STAL Nysa Społka
Akcyina, dziŃaiąc na podstawie aft. 393

pk

1, aft. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu

społek handlowych (Dz. U. z 2020 t. poz. |526, ze zm.) oraz § 26 pkt
Statutu Społki, postanawia co następuie:

3

§1
Zwyczaine Walne Zgtornadzeńe STAL Nysa Społka Akcyina postanawia
stfatę za tok obrotowy 2020 obeimuiący okres od dnia

01,

stycznia 2020 t.

16

do dnia 31 grudni a 2020 f. w lsnrocie 2.835.699,!6 zł w całościpokryć
z zysków w ptzyszłych okresach.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podięcia.
Przewodnicżący stwietdził ) że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.977
(dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów

z

2.977 (dwa tysiące

dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100 o/o (sto procent)
kapitału zakładowego Spółki, w Ęm:--

- za przyjęciem uchwały: oddano 2.977 (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesĄt
siedem) głosów;-- przeciwko przylęciuuchwały: oddano 0 (zero) głosów;--

vrstfżymujących się: oddano 0 (zero) głosów.---

PrzewodniczLł Zgromadzenta stwierdził,
iednogłośnie.-------

ze

uchwała została podjeta

