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INFORMACJA DODATKOWA 
 

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.  
 

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 

poz. 1744). Dane finansowe do raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie z 

Polskimi Zasadami Rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz. U. Nr 76,  poz. 694 z późn. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego i sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego zostały zawarte w raporcie Spółki za rok 2005 rok 

opublikowanym w dniu 2 czerwca 2006 roku. Prezentowane dane, o ile nie wskazano 

inaczej, przedstawiono w złotych polskich. 

 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 

finansowego przeliczono na euro w następujący sposób: 

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu 

obowiązującego na ostatni dzień okresu 

- na 30 września 2006 r.: 1 euro = 3,9835 zł,  

- na 30 września 2005 r.: 1 euro = 3,9166 zł,  

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 

przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 

- kurs średni w okresie styczeń –wrzesień 2006: 1 euro = 3,9171 zł, 

- kurs średni w okresie styczeń –wrzesień 2005: 1 euro = 4,0583 zł. 

 

 

2. Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym o korekty z tytułu rezerw, rezerwa i 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o 

rachunkowości, dokonane odpisy aktualizujące wartość składników aktywów.  
 

Nie wystąpiły. 

 

3. Istotne dokonania i niepowodzenia ARKSTEEL SA w III kwartale 2006 r. wraz z 

wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 
W dniu 26 września 2006 roku Zarząd Arksteel S.A. podjął uchwałę o zamiarze połączenia 

z Point Group Sp. z o.o. 

     

4. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 
Główną przyczyną poniesienia straty w III kwartale był fakt, iż Spółka nie rozpoczęła 

nowej działalności.  
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5. Sezonowość lub cykliczności działalności Emitenta III kwartale 2006 r. 
 

Nie wystąpiły. 

 

6. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 

W III kwartale 2006 r. w/w transakcje nie wystąpiły.  

 

 

7. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy. 

 
Emitent nie wypłacał i nie deklarował wypłaty dywidendy. 

 

 

8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób 

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

 
W dniu 18 października 2006 roku Zarząd Arksteel S.A. podał do publicznej wiadomości 

informację o podpisaniu planu połączenia ze spółką Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. Wraz z planem połączenia sporządzonym zgodnie z art. 499 § 1 KSH Spółka 

opublikowała dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH. 

 

 

9. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od 

czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 
Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. 

 


