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Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Centrostal S.A

Jednostka dominująca Centrostal S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 została 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, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego -
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000071799.

Jednostka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim hurtowym handlem wyrobami
hutniczymi, a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności podstawowym przedmiotem działalności jest
handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami PKD - 51,
a w szczególności hurtowy handel wyrobami hutniczymi.
Akcje Jednostki dominującej notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Skład Grupy Centrostal S.A.

Centrostal Spółka Akcyjna (”jednostka dominująca”, „spółka dominująca”, ”Spółka”) z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 została 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 została wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000071799.

Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupę Kapitałową Centrostal S.A. (”Grupa Kapitałowa”, ”Grupa”) stanowią: Centrostal S.A. jako jednostka

dominująca oraz trzy spółki bezpośrednio zależne:

- COGNOR 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 07.05.2007 r.

- 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 01.10.2007 r.

- COGNOR BLACHY DACHOWE S.A. Konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Nowy Sącz ul. Węgierska 144H/B
- Podstawowy przedmiot działalności wykonawstwo i sprzedaż pokryć

dachowych,
handel artykułami przemysłowymi

- Udział w kapitale 77,44%
- Data objęcia kontroli 05.05.2008

Grupę Kapitałową Stalexport S.A. stanowią Stalexport S.A. jako jednostka dominująca oraz pięć spółek
zależnych:

- STALEXPORT SERWIS CENTRUM S.A. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Katowice, ul. Owsiana 60 A
- Podstawowy przedmiot działalności sprzedaż hurtowa wyrobów

przemysłu hutnictwa żelaza,
metali i rud metali

- Udział w kapitale 100%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.
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- COGNOR LUBLIN S.A. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Lublin, Al. W. Witosa 20
- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi i złomem
- Udział w kapitale 66,00%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

- STALEXPORT Serwis Centrum Bełchatów S.A. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki 97-427 Rogowiec
- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi
- Udział w kapitale 97,80%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

- STALEXPORT METALZBYT Sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Białystok ul. Plażowa 37
- Podstawowy przedmiot działalności handel galanterią metalową
- Udział w kapitale 98,76%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

- INBUD Sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Ostrołęka ul. Kołobrzeska 5
- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi
- Udział w kapitale 100,00%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

Grupa Kapitałowa Centrostal S.A. należy do Grupy Kapitałowej Złomrex S.A.

2. Podstawowe produkty i towary oraz rynki zbytu
Podstawową działalnością Grupy Centrostal S.A. jest hurtowy obrót wyrobami hutniczymi zarówno

krajowymi jak i z importu a także szeroko rozumiane przetwórstwo stali z produkcją zbrojeń budowlanych
włącznie.

Grupa Centrostal S.A. oferuje pełną gamę usług przyhurtowych związanych z konfekcjonowaniem
wyrobów, w tym między innymi: cięcie blach zimnowalcowanych z kręgów na określone wymiary, produkcję
kształtowników zimnogiętych oraz zbrojeń budowlanych oraz cięcie blach i kształtowników
gorącowalcowanych.

Oferta handlowa Grupy Centrostal S.A. w zakresie wyrobów hutniczych obejmuje w szczególności:

 blachy: stalowe (czarne, ocynkowane, kwasoodporne) i aluminiowe,
 rury stalowe (ze szwem, bez szwu, czarne i ocynkowane),
 pręty (ogólnego stosowania, zbrojeniowe, kwadratowe, jakościowe i płaskie),
 elementy do zbrojenia betonu,
 walcówki (gładkie i ocynkowane),
 blachy profilowane (trapezowe, faliste, blachodachówki),
 bednarki (czarne i ocynkowane),
 kształtowniki gorąco-walcowane

 profile gorąco i zimno-walcowane

Grupa prowadzi też na ograniczoną skalę w swoich składach sprzedaż wyrobów z metali nieżelaznych.
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Asortymentowa struktura sprzedaży w ujęciu wartościowym (w tys. zł) udział i dynamika sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Struktura %

Grupa towarowa 2008 2007 2008 2007

Pręty (w tym do zbrojenia betonu) 163 385 156 835 19,4% 35,3%

Rury (czarne i ocynkowane) 39 661 28 876 4,7% 6,5%

Blachy (walcowane na zimno i gorąco) 184 745 103 279 21,9% 23,2%

Profile (walcowane na gorąco i zimnogięte) 241 323 98 186 28,6% 22,1%

Pozostałe (w tym usługi) 213 880 57 814 25,4% 12,9%

Razem 842 994 444 990 100,00% 100,00%

Geograficzna struktura sprzedaży w ujęciu wartościowym (w tys. zł) udział

Udział sprzedaży na rynek krajowy wyniósł 85,08% (89,93% w 2007).

3. Sieć sprzedaży Grupy Centrostal S.A.

Spółka Dominująca- Centrostal S.A.
Spółka Dominująca prowadzi swoją działalność w oparciu o sieć handlową, którą stanowią Oddziały

zlokalizowane w trzech województwach w Polsce:
1) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

a) Oddział Olsztyn
b) Oddział Elbląg

2) na terenie województwa pomorskiego funkcjonują:
a) Oddział Słupsk
b) Oddział Gdańsk

3) na terenie województwa opolskiego funkcjonował

a) Oddział Opole –od dnia 02.07.2008 r., do dnia 02.12.2008 r.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 32/2008 Centrostal S.A. dnia 1 grudnia 2008 r. zawarł ze

spółką zależną Centrostal Górnośląski Spółka z o.o. (obecna nowa nazwa Cognor Górnośląski Spółka z o.o.)

Umowę dzierżawy na mocy której wydzierżawił zespół praw, w tym składników majątkowych

i niemajątkowych, obejmujących w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

położonej w Opolu przy ulicy Wspólnej 7, wraz z posadowionymi na nieruchomości budynkami, na których

Centrostal S.A. prowadził działalności gospodarczą w ramach Oddziału w Opolu. Umowa została zawarta na

czas nieoznaczony. Z tytułu zawarcia niniejszej umowy (dzierżawy nieruchomości wraz z zabudową

i wyposażeniem, oraz dzierżawy zespołu praw, a także zakazu konkurencji ) Cognor Górnośląski SA zapłaci

Centrostal S.A. czynsz miesięczny netto w wysokości : po 45 tys. zł w 1 i 4 kwartale, po 135 tys. zł. w 2 i 3

kwartale.

Nadto na mocy ww. umowy Spółka zbyła Dzierżawcy po cenach rynkowych wyroby hutnicze o wartości netto

(bez podatku VAT) ok. 6,5 mln zł.

Dotychczas zatrudnieni przez Spółkę pracownicy Oddziału w Opolu z dniem zawarcia umowy stali się

pracownikami Dzierżawcy na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpiło w dniu 01 grudnia 2008 r.

Zawarcie Umowy jest wynikiem realizowanej konsolidacji w ramach krajowych spółek dystrybucyjnych Grupy

Kapitałowej, która to konsolidacja ma zapewnić między innymi usprawnienie funkcjonowania poszczególnych
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jednostek handlowych (Biur, Oddziałów), poprzez podległość organizacyjną i decyzyjną centrom decyzyjnym,

w ramach terytorialnego i funkcjonalnego podziału na poszczególne regiony Kraju. W wyniku podjętych działań

Spółka oczekuje obniżenia i optymalizacji kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej i w konsekwencji

stworzenia jednolitego i zwartego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi.

Obszarem najsilniej spenetrowanym przez Spółkę pozostaje w dalszym ciągu województwo pomorskie
obsługiwane przez centralny skład w Gdańsku Kokoszkach oraz oddział w Słupsku.

Cognor Górnośląski sp. z o.o.
Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o sieć handlową, którą stanowią – główna siedziba
w Katowicach woj. śląskie oraz Oddziały zlokalizowane w 5 województwach w Polsce:

1) na terenie województwa opolskiego funkcjonują:
a) Oddział Brzeg
b) Oddział Strzelce Opolskie
c) Oddział Opole

2) na terenie województwa łódzkiego funkcjonują:
a) Oddział Żychlin

3) na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują:
a) Oddział Warka

4) na terenie województwa śląskiego funkcjonują:
a) Oddział Częstochowa

5) na terenie województwa podlaskiego funkcjonują:
a) Oddział Białystok

Cognor Blachy Dachowe S.A.

Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o siedzibę w Nowym Sączu.

Stalexport S.A. .
Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o sieć handlową, którą stanowią biura i składy handlowe

zlokalizowane w siedmiu województwach w Polsce:
1) na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje:

Biuro Handlowe Warszawa
2) na terenie województwa śląskiego funkcjonuje:

Biuro Handlowe Częstochowa
3) na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje:

Biuro Handlowe Białystok
4) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje:

Skład Handlowy Koronowo
5) na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują:

a) Skład Handlowy Gostyń
b) Skład Handlowy Gniezno
c) Skład Handlowy Piła
d) Skład Handlowy Krzyż Wlkp.

6) na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje Skład Handlowy Bełchatów
7) na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje Skład Handlowy Kostrzyn

Spółka Stalexport S.A. posiada Zakłady Produkcji Zbrojeń na terenie trzech województw:
1) na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje Zakład Produkcji Zbrojeń Warszawa
2) na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Zakład Produkcji Zbrojeń Katowice
3) na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Zakład Produkcji Zbrojeń Krzyż Wlkp.

Zbrojarnie te realizują dostawy elementów do zbrojenia betonu na terenie budów w całej Polsce.

Stalexport Serwis Centrum S.A. (W dniu 03.04.2009r. zostało zarejestrowane połączenie z Cognor
Górnośląski Sp. z o.o. , szerzej opisane w nocie nr 38)
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Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o sieć handlową, którą stanowią Oddziały zlokalizowane
w trzech województwach w Polsce:

1) na terenie województwa śląskiego:
Oddział Handlowy Katowice – siedziba Spółki

2) na terenie województwa opolskiego:
Oddział Handlowy Opole

3) na terenie województwa dolnośląskiego:
Oddział Handlowy Wrocław

Cognor Lublin S.A.
Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o siedzibę w Lublinie.

Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A.
Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o siedzibę w Rogowcu.

Stalexport Metalzbyt sp. z o.o.
Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o sieć handlową, na terenie województwa podlaskiego i
warmińsko-mazurskiego.

Inbud sp. z o.o.
Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o punkt sprzedaży w siedzibie firmy w Ostrołęce.

4) Rynek działalności Grupy

Rynek docelowy dla Grupy stanowią przedsiębiorstwa reprezentujące branże przemysłu zużywające
wyroby hutnicze takie jak:

a) przedsiębiorstwa przemysłu okrętowego - w skład tego sektora wchodzą:
 wielkie przedsiębiorstwa stoczniowe specjalizujące się w budowie jednostek pływających,
 średnie i małe stocznie specjalizujące się w budowie i remoncie jednostek pływających,
 duże przedsiębiorstwa specjalizujące się w remoncie jednostek pływających (stocznie

remontowe),
 przedsiębiorstwa kooperujące ze stoczniami – producenci maszyn i urządzeń okrętowych

potrzebnych do budowy i remontów jednostek pływających,
 przedsiębiorstwa kooperujące ze stoczniami – podwykonawcy sekcji statkowych oraz

wykonujący prace remontowe i instalacyjne na rzecz dużych i średnich stoczni,
b) przedsiębiorstwa budowlane - w skład tego sektora wchodzą:

 duże przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane – budowy osiedli mieszkaniowych,
obiektów przemysłowych, infrastruktury drogowej itp.,

 średnie przedsiębiorstwa budowlane – budownictwo jednorodzinne, pojedyncze obiekty,
 małe przedsiębiorstwa budowlane – podwykonawcy dużych i średnich przedsiębiorstw

budowlanych wykonujący określone roboty budowlane, instalatorskie, wykończeniowe
w ramach większych inwestycji oraz prace remontowe,

c) przedsiębiorstwa konstrukcyjne - w skład tego sektora wchodzą duże i średnie, przedsiębiorstwa,
których zakresem działalności jest budowa i remonty konstrukcji stalowych typu mosty, wiadukty,
platformy wiertnicze, hale, kontenery, systemy wentylacyjne, zbiorniki, meble, urządzenia AGD, środki
transportu, blacharka samochodowa itp.,

d) przedsiębiorstwa maszynowe - sektor ten obejmuje różnej wielkości przedsiębiorstwa, których
zakresem działalności jest produkcja i remonty złożonych urządzeń mechanicznych typu silniki,
podzespoły silnikowe, elementy układów napędowych, podzespoły mechaniczne wchodzące w skład
większych konstrukcji mechanicznych, skomplikowane części zamienne, narzędzia ręczne i
mechaniczne,

e) przedsiębiorstwa handlowe - sektor ten obejmuje średnie i małe przedsiębiorstwa, których przedmiot
działalności obejmuje dystrybucję szeroko pojętych wyrobów hutniczych.
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5) Zaopatrzenie

Spółka Dominująca - Centrostal S.A.

W 2008 roku Spółka Dominująca zakupiła łącznie towarów handlowych za kwotę 166 708 tys. zł.
Głównymi dostawcami wyrobów hutniczych dla Spółki w 2008 roku byli:

 ISD Trade sp. z o.o. spółka komandytowa – 23,6% całości dostarczanych do Spółki towarów

 Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. – 23,13% całości dostarczanych do Spółki towarów.

 Złomrex S.A. - 6,9% całości towarów,

Łącznie u pierwszych trzech dostawców, Spółka zakupiła w 2008 roku 53,63%, w ujęciu wartościowym, całości
wyrobów hutniczych.

Podstawowymi celami polityki zakupów Spółki są zakupy towarów po najniższych cenach oraz
uzyskanie jak najdłuższych terminów płatności. Aby je zrealizować towary kupowane są w oparciu o dostawy
od producentów i rozwijane są dostawy z importu.

W celu ustalenia zasad współpracy z dostawcami krajowymi Spółka podpisuje umowy zawierające
ramowe warunki takie jak: wysokości upustów, terminy płatności, sposoby odbioru i dostaw towarów.
Szczegóły regulowane są na podstawie zamówień. Zawierane są również kontrakty z producentami oraz
importerami spoza Polski. Kontrakty podpisywane są każdorazowo na poszczególne dostawy towarów. Żaden z
dostawców nie posiada dominującego wpływu na zaopatrzenie Spółki. Zakupy doraźne dokonywane są także u
pośredników, jednakże stanowią znikomą część pozyskiwanego towaru.

Cognor Górnośląski sp. z o. o

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Spółka zakupiła towarów handlowych za kwotę
134 189 tys. zł.
Głównymi dostawcami wyrobów hutniczych dla Spółki byli:

 ZŁOMREX S.A
 FERROSTAL SP.Z O.O.
 HSW – HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A.

Łącznie u pierwszych trzech dostawców, Spółka zakupiła w 2008 roku 23,98%, w ujęciu wartościowym, całości
wyrobów hutniczych.

Cognor Blachy Dachowe S.A.
Od 05.05.2008 do 31.12.2008 r. Spółka zakupiła łącznie towarów handlowych za kwotę 25 020 tys. zł.

Głównymi dostawcami wyrobów hutniczych od 05.05.2008 do 31.12.2008 r dla Spółki byli:
 FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O.
 FLORIAN CENTRUM S.A.
 ZŁOMREX STEL SERVICES S.A.

Łącznie u pierwszych trzech dostawców, Spółka zakupiła od 05.05.2008r. do 31.12.2008r. 70,84% w ujęciu
wartościowym, całości wyrobów hutniczych.

Stalexport S.A
W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Stalexport S.A. zakupił łącznie towarów za kwotę

268.041tys. zł.
Głównymi dostawcami wyrobów hutniczych dla Spółki w 2008 roku byli:

 ARCELORMITTAL POLAND S.A.
 ZŁOMREX S.A.
 FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O.

Łącznie u pierwszych trzech dostawców, Spółka zakupiła w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 51,71 %,
w ujęciu wartościowym, całości zakupów.



Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Centrostal S.A.

9

Stalexport Serwis Centrum S.A.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Spółka zakupiła łącznie towarów handlowych za kwotę netto
69 254 tys. zł.

Głównymi dostawcami wyrobów hutniczych dla Spółki byli:
 ZŁOMREX S.A.
 FERONA POLSKA S.A.
 HUTA POKÓJ S.A.

Łącznie tych dostawców Spółka zakupiła w tym okresie 23,59 %, w ujęciu wartościowym, całości swoich
wyrobów hutniczych.

Cognor Lublin S.A.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Spółka zakupiła łącznie towarów handlowych za kwotę
30.256 tys. zł.
Głównymi dostawcami wyrobów hutniczych dla Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. byli:

 CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O.
 STALEXPORT S.A.
 ZŁOMREX S.A.

Łącznie u tych dostawców Spółka zakupiła w tym okresie 20,67 %, w ujęciu wartościowym, całości swoich
wyrobów hutniczych.

Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A.
Nie występują.

Stalexport Metalzbyt sp. z o.o.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Spółka zakupiła łącznie towarów handlowych za kwotę 3 078 tys. zł.
Głównymi dostawcami wyrobów dla Spółki byli:

 METALURGIA S.A.
 BETAFENCE SP ZO.O KOTLARNIA
 PPHU SIATPOL KAZIMIERZ SZCZĄCHOR

Łącznie u tych dostawców, Spółka zakupiła w tym okresie 45,03%, w ujęciu wartościowym, całości swoich
wyrobów

Inbud sp. z o.o.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Spółka zakupiła łącznie towarów handlowych za kwotę 4 851 tys.
zł.
Głównymi dostawcami wyrobów hutniczych dla Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. byli:

 SAMBUD-2 sp. z o.o. Filia Warszawa
 P.Z.M. „VIMEX” S.A.
 EDMER S.C. E.PIETRZAK i S-KA

Łącznie u pierwszych trzech dostawców, Spółka zakupiła w tym okresie 74,07%, w ujęciu wartościowym,
całości swoich wyrobów hutniczych.

6) Znaczące dla Grupy Centrostal S.A. umowy

Przedmiotem sprzedaży Grupy Centrostal S.A. są głównie wyroby hutnicze oraz gotowe zbrojenia
budowlane. Transakcje sprzedaży towarów realizowane są na podstawie zarówno stałych umów na dostawy
wyrobów hutniczych, kontraktów, jak i na podstawie jednostkowych umów sprzedaży, zamówień lub zleceń.

Z niektórymi odbiorcami są zawierane umowy o stałej współpracy handlowej. Umowy
te precyzują głównie warunki współpracy tj. terminy płatności, rabaty oraz sposób zabezpieczenia wzajemnych
obrotów. Z reguły umowy nie precyzują jakiego rodzaju wyroby hutnicze mają być dostarczane. W praktyce
jednak każdorazowa dostawa jest poprzedzona zamówieniem odbiorcy, dokładnie określającym przedmiot
dostawy. Umowy nie nadają stosunkom dostawca – odbiorca charakteru wyłączności. Odbiorcy – strony umów
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dostawy mają prawo kupować towary w Spółce uzyskując na ten cel nie oprocentowany kredyt kupiecki na
określony czas od daty wystawienia faktury.

Wysokość terminowych zobowiązań wobec dostawcy nie może przekraczać określonej w umowie
wartości (tzw. limitu kredytu kupieckiego ustalanego wewnętrznie lub przez Ubezpieczyciela).

Coraz większy udział w sprzedaży mają zbrojenia budowlane – transakcje zawierane są na podstawie
umów, kontraktów i zleceń.

Inne umowy zawarte przez Spółkę Dominującą :

 Umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi (polisy ubezpieczeniowe), które ochraniają majątek trwały,

a także obrotowy od podstawowych ryzyk, w tym: zdarzeń losowych, kradzieży itp. oraz z tytułu

odpowiedzialności cywilnej.

 Umowa ubezpieczeniowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes Polska S.A. od 01.01.2008r.

do 01.07.2008 r. dot. ochrony ubezpieczeniowej obrotu towarowego.

 Umowa ubezpieczeniowa z Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział w Polsce od 02.07.2008 r. dot.

ochrony ubezpieczeniowej obrotu towarowego.

 Umowy kredytowe które dotyczą zarówno kredytów obrotowych jak i inwestycyjnych

7) Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich
wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach. Dane wynikające z zawartych
umów.

Spółka Dominująca - Centrostal S.A

BANK
Aktualny

limit w tys.
zł

Zaangażowanie
na 31.12.2008

w tys. zł
rodzaj

Data
udzielenia

Termin
spłaty

Oprocentowanie

BANK POLSKA
KASA OPIEKI S.A.

(PLN)
14 000 14 000

kredyt obrotowy
długoterminowy

10.11.1998 31.01.2010
WIBOR

1M+MARŻA

BANK POLSKA
KASA OPIEKI S.A.

(PLN)
300 300

kredyt obrotowy
krótkoterminowy

22.12.1998 31.12.2008
WIBOR

1M+MARŻA

BANK POLSKA
KASA OPIEKI S.A.

(PLN)
5 357 5 357

umowa kredytu
zaliczka

24.11.2005 31.01.2009
WIBOR

1M+MARŻA

BANK POLSKA
KASA OPIEKI S.A.

(PLN)
226 226

kredyt
inwestycyjny

17.01.2007 30.11.2009
WIBOR

1M+MARŻA

BANK POLSKA
KASA OPIEKI S.A.

(EUR)
296 296

kredyt
inwestycyjny

09.03.2007 30.04.2010
EURIBOR 1M

+ MARŻA

GE MONEY BANK
S.A. w Gdańsku

12 12
kredyt

inwestycyjny
14.03.2007 15.03.2009 10,69 %
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Cognor Górnośląski sp. z o. o

BANK
Aktualny

limit w tys.
zł

Zaangażowa-
nie

na 31.12.2008
w tys. zł

Rodzaj
Data

udzielenia
Termin
spłaty

Oprocentowanie

ING Bank Śląski
O/Katowice

2 000 1 832
Kredyt złotowy w

rachunku
bieżącym

27.04.2008 27.07.2009
Wibor 1M + 0,9

pkt %

ING Bank Śląski
O/Katowice

2 000
2 000

Kredyt złotowy
obrotowy

24.07.2008 27.07.2009
Wibor 1M + 0,9

pkt %

Cognor Blachy Dachowe S.A.

BANK
Aktualny

limit w tys.
zł

Zaangażowanie
na 31.12.2008

w tys. zł
rodzaj

Data
udzielenia

Termin
spłaty

Oprocentowanie

ING Bank Śląski
S.A. 6 000 6 000

Kredyt złotowy
obrotowy

20.07.2008 17.07.2009
Wibor 1 m +

1,0

Stalexport S.A

BANK
Aktualny

limit w tys.
zł

Zaangażowanie
na 31.12.2008

w tys. zł
rodzaj

Data
udzielenia

Termin
spłaty

Oprocentowanie

Bank DnB NORD
Polska S.A.

15 000 14 205 Kredyt obrotowy 1.10.2007r. 30.06.2010 r. WIBOR1 m+1,
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Stalexport Serwis Centrum S.A.

BANK
Aktualny limit

w tys. zł

Zaangażowanie
na 31.12.2008

w tys. zł
Rodzaj

Data
udzielenia

Termin spłaty Oprocentowanie

Nordea Bank Polska
S.A.

3.000 -
kredyt obrotowy
w rachunku
bieżącym

29.06.2002 30.06.2009
WIBOR 1M
+ 1,25 %

Cognor Lublin S.A.

BANK
Aktualny limit

w tys. zł

Zaangażowanie
na 31.12.2008

w tys. zł
Rodzaj

Data
udzielenia

Termin
spłaty

Oprocentowanie

DnB Nord Polska S.A.
O/Lublin

3 000 2 153
kredyt w
rachunku
bieżącym

01.04.2007 31.12.2009 WIBOR 1 m + 1,6%

Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A.
Nie występują.

Stalexport Metalzbyt sp. z o.o.
Nie występują.

Inbud sp. z o.o.

BANK
Aktualny

limit w tys.
zł

Zaangażowanie
na 31.12.2008

w tys. zł
rodzaj

Data
udzielenia

Termin
spłaty

Oprocentowanie

KREDYT BANK
S.A.

300 140
Kredyt

odnawialny w
r-ku bieżącym

18.06.2008r.27.06.2009r.
WIBOR O/N +

2,5%

KREDYT BANK
S.A.

60 26
Kredyt

odnawialny w
r-ku bieżącym

07.07.2008r.15.05.2009r.
WIBOR 1M +

2,5%

KREDYT BANK
S.A.

135 55
Kredyt

inwestycyjny
09.07.2007r.31.12.2009r.

WIBOR 1M +
2,75%
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7. Poręczenia udzielone niżej wymienionym dostawcom wyrobów hutniczych na dzień 31.12.2008r.

– 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

– 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.

– Strabag Sp.Z o.o. – gwarancja należytego wykonania umowy na kwotę 70 728 zł do września 2011 r.

– Stalprofil S.A - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco 3.500.000 zł bezterminowo

7.1. Udzielenie Gwarancji Korporacyjnej Spółce Stalexport S.A.

– Bank DnB Nord Polska S.A. – zabezpieczenie kredytu na kwotę 22.500.000 zł do czerwca 2014r.

Centrostal S.A. udzielił Gwarancji Korporacyjnej Spółce Stalexport S.A., dotyczącej spłaty kredytu udzielonego

Stalexport S.A. przez Bank DNB Nord S.A.

Centrostal S.A. zagwarantował zapłatę wszystkich kwot należnych i płatnych Bankowi od Zobowiązanego

w związku z Umową do kwoty 22.500.000,00 zł w tym kwoty głównej w wysokości 15.000.000,00 zł oraz

narosłych odsetek od płatności opóźnionych, opłat i prowizji i innych kwot należnych zgodnie z warunkami

Umowy.

Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi wykonawczemu

do dnia 30 czerwca 2014 roku.

7.2. Udzielenie poręczenia gwarancji zwrotu zaliczki Spółce Stalexport S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. – zabezpieczenie gwarancji zwrotu zaliczki 8.052.000 zł

weksel in blanco do grudnia 2009r.

Centrostal S.A. udzielił poręczenia gwarancji zwrotu zaliczki Spółce Stalexport S.A., dotyczącej gwarancji

ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki wobec roszczeń względem Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

7.3. Poręczenia udzielone niżej wymienionym leasingodawcom

– VB Leasing Polska S.A.- zabezpieczenie umowy leasingu na kwotę 115.621 zł do sierpnia 2011 r.

– BPH Leasing S.A. zabezpieczenia umowy leasingu – weksel in blanco na kwotę 32.142 zł do maja

2009r.

– BPH Leasing S.A. zabezpieczenia umowy leasingu – weksel in blanco na kwotę 376.889 zł do sierpnia

2011r.
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7.3. Poręczenia udzielone dla Banku PKO S.A. z tytułu zawarcia umów transakcji forward

– Bank Pekao S.A. zabezpieczenie transakcji forward na kwotę 192.000 zł do marca 2012 r.

– Bank Pekao S.A. zabezpieczenie transakcji forward na kwotę 78.000 zł do lutego 2012 r.

Centrostal S.A. zawarł z Bankiem PKO S.A. niżej wymienione dwie umowy transakcji forward, o terminie

realizacji na dzień 27 marca 2009 r.

Umowa nr 7950523 o wartości 250.000 EUR
Umowa nr 7950539 o wartości 620.000 EUR

7. Wpływy z emisji papierów wartościowych przeprowadzonej w 2007r. (opis wykorzystania)

W dniu 28 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednostki dominującej o kwotę od 30.000 tys. zł do 60.000 tys.
zł, to jest poprzez zwiększenie wartości kapitału zakładowego jednostki dominującej z kwoty 10.374,3 tys. zł do
kwoty od 40.374,3 tys. zł do 70.374,3 tys. zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 30.000.000 akcji
zwykłych, na okaziciela, emisji nr 7 o wartości nominalnej 2 zł. Powyższe akcje wprowadzone zostały w trybie
zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 15 maja 2007 r.
W zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 22 marca 2007 roku, planie wykorzystania
środków z emisji CENTROSTAL S.A. w Gdańsku (Emitent) podał następujące wykorzystanie środków z emisji
publicznej (w przypadku pozyskania maksymalnej kwoty 217 mln zł) :

- na akwizycję spółek dystrybucyjnych 192 mln zł,
- na zwiększenie środków obrotowych Emitenta oraz nabytych podmiotów 25 mln zł.
Realizując zaciągnięte wobec inwestorów ww. zobowiązania Zarząd Emitenta w dniu
8 maja 2007 roku podjął uchwałę w sprawie wykorzystania środków z emisji, w których podział jest tożsamy ze
wskazanymi w prospekcie celami emisji oraz zawarł następujące umowy:
- nabycia w dniu 8 maja 2007 roku od Złomrex S.A. 34.500 udziałów w kapitale zakładowym spółki

Centrostal Górnośląski w Katowicach za cenę 34 928 236,02 zł,
- nabycia w dniu 8 maja 2007 roku od Złomrex S.A. 12 953 akcji spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami

Hutniczymi Centrostal w Opolu za cenę 2 991 282 zł. Następnie działając zgodnie z celami emisji w dniu 22
czerwca 2007 roku Emitent zawarł ze Złomrex S.A. umowę, w której złożył spółce Złomrex S.A. ofertę
nabycia Stalexport Trade w przypadku jego nabycia przez Złomrex S.A.. Powyższa oferta została przez
Złomrex S.A. przyjęta.

- w dniu 4 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
od 50.001 do 150.000, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł
(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 zł, który został wpłacony na
rachunek Spółki.

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki STALEXPORT S.A. nastąpiło 13 lutego 2008r.
W związku z tym, w jednostkowym sprawozdaniu jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2007r. wkład
pieniężny 100.000.000 zł wraz z kosztami związanymi z prywatną subskrypcją akcji zaprezentowany został w
długoterminowych aktywach finansowych.

- w dniu 8 października 2007 roku została zawarta umowa sprzedaży, na mocy której Centrostal S.A. 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 jednostki 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.
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Szczegóły ww. transakcji zostały przekazane do publicznej wiadomości następującymi raportami bieżącymi :
- nr 31/2007 z dnia 8 maja 2007 roku – nabycie udziałów w spółce Centrostal Górnośląski,
- nr 32/2007 z dnia 8 maja 2007 roku – nabycie akcji w spółce POWH Centrostal w Opolu,
- nr 47/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku – zawarcie umowy w sprawie nabycia Stalexport Trade, na mocy

której w celu zagwarantowania stałości ceny Emitent przekazał Złomrex S.A. zaliczkę na poczet ceny,
której zwrot, zgodnie z będącymi w posiadaniu Emitenta opiniami prawnymi, jest właściwe zabezpieczony,

- nr 59/2007r. z dnia 5 października 2007 roku- zawarcie ze Stalexport S.A. umowy subskrypcji prywatnej
akcji serii B,

- nr 60/2007r. z dnia 6 października 2007 roku- korekta raportu Nr 59/2007,
- nr 61/2007r. z dnia 8 października 2007 roku- nabycie akcji w spółce Stalexport S.A,
- nr 7/2008 z dnia 14 lutego 2007r. - postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy podwyższenia

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

Łącznie z przeznaczonej na akwizycje kwoty 192 mln zł zaangażowano środki w wysokości 160,5 mln zł.
Odnośnie wykorzystania środków z emisji na zwiększenie środków obrotowych Emitenta oraz nabytych
podmiotów uchwałą Zarządu z dnia 8 maja 2007 roku przeznaczono na środki obrotowe Emitenta kwotę 10,5
mln zł oraz uchwałą Zarządu z dnia 23 sierpnia 2007 roku kwotę 10 mln zł.
Realizując cele emisji, wobec zgłoszenia zapotrzebowania na środki obrotowe Emitent udzielił spółce zależnej
POWH Centrostal S.A. w Opolu pożyczki w kwocie 2 mln zł.
Łącznie z kwoty przeznaczonej na zwiększenie środków obrotowych w wysokości 25 mln zł wykorzystano
kwotę 22,5 mln zł.

8. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Grupa Centrostal S.A. nie publikowała wcześniej prognoz wyników finansowych na 2008 rok.

9. Ocena sytuacji finansowej Grupy

Wyszczególnienie 2008
Przekształcony

2007 2007

Przychody ze sprzedaży 842 994 444 990 444 990

EBIDTA (2 227) 26 107 12 115

Zysk na działalności operacyjnej (6 270) 21 544 (7552)

Zysk przed opodatkowaniem (13 322) 20 674 20 674

Zysk/Strata netto (13 279) 20 899 20 899

Aktywa razem 397 199 576 746 576 746

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 476 307 744 307 744

Zobowiązania krótkoterminowe 97 745 278 562 278 562

Kapitał zakładowy 70 374 70 374 70 374

Zysk na jedną akcje (0,38) 0,83 0,83

Aktywa Grupy na dzień 31.12.2008r. wynosiły 397 199 tys. zł w tym:
 aktywa trwałe - 130 044 tys. zł
 aktywa obrotowe - 267 155 tys. zł
W stosunku do roku 2007 wartość aktywów spadła o 179 547 tys. zł.
W pasywach Grupy spadek nastąpił w pozycji dotyczącej zobowiązań z tytułu dostaw i usług i innych
zobowiązań.
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Wskaźniki określające kondycję finansową:
- rentowność,
- płynność,
- stopień zadłużenia.

Ocena rentowności działalności Grupy

Wskaźniki rentowności 2008 2007

Rentowność sprzedaży brutto

(zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży) 6,81% 7,93%

Rentowność sprzedaży

(zysk ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży) (1,62)% (1,45)%

Rentowność operacyjna sprzedaży

(zysk z działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży) (0 74)% 4,84%

Rentowność aktywów

((zysk netto/stan aktywów na koniec okresu) (3,34)% 3,62%

Rentowność kapitału własnego

(zysk netto/kapitał własny) (5,13)% 7,77%

Rentowność aktywów obrotowych

(zysk netto/stan aktywów obrotowych na koniec okresu) (4,97)% 4,63%

Wskaźniki rotacji głównych składników majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych ( w dniach)

Wyszczególnienie 2008 2007

Cykl rotacji zapasów

Przeciętny stan zapasów* ilość dni w okresie/koszt wł.
sprzedanych towarów i produktów 63 79

Cykl rotacji należności

Przeciętny stan należności z tyt. dostaw*- ilość dni w
okresie/przychody ze sprzedaży towarów i produktów 29 40

Cykl rotacji zobowiązań

Przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług * ilość dni w
okresie/koszt własny sprzedanych towarów i produktów 33 44

Wskaźniki płynności

Wyszczególnienie 2008 2007

Wskaźnik płynności bieżącej

Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 2,73 1,62

Wskaźnik płynności szybki

Aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 1,55 1,06

Wskaźnik płynności gotówkowej
Aktywa obrotowe-zapasy-należności/zobowiązania
krótkoterminowe 0,20 0,43
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Wskaźniki zadłużenia (w %)

Wyszczególnienie 2008 2007

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym

Kapitały własne/aktywa trwałe 198,95% 214,2%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 34,86% 53,36%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Zobowiązania ogółem/kapitał własny 53,52% 114,4%

Analiza przepływu środków pieniężnych (w tys. zł)
Rodzaj działalności 2008 2007
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej + -

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - +

Przepływy pieniężne netto (106 966) 108 365

Środki pieniężne na początek okresu 110 135 3 234

Środki pieniężne na koniec okresu 3 169 111 599

W sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych za 2007 r. kredyt w rachunku bieżącym w wysokości
1 464 tys. zł nie został zaprezentowano jako środki pieniężne, został natomiast uwzględniony w przepływach za
2008 rok. W związku z powyższym środki pieniężne na koniec 2007 roku różnią się od środków pieniężnych na
początku 2008 r. W 2008 r. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 151 tys. zł został zaprezentowany jako
środki pieniężne.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej
W okresie dwunastu miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2008r. przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej wynosiły 61 485 tys. zł
Wpływy z działalności operacyjnej wynikają ze sprzedaży głównie wyrobów hutniczych i zbrojeń budowlanych.

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
W 2008 r. przepływy pieniężne z działalności inwestycyjne wynosiły (151 439) tys. zł.
Wydatki z działalności inwestycyjnej wynikały głównie z transakcji nabycia inwestycji długoterminowych.

Środki pieniężne z działalności finansowej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej wynosiły (17 012)tys. zł. Główne wydatki z działalności
finansowej dotyczą spłaty kredytów.

10. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Zgodnie ze Strategią Rozwoju oraz uwzględniając sytuację na rynku stali przetworzonej, w 2009r. Jak również
zakładaną sprzedaż, nakłady inwestycyjne będą ograniczone i przeznaczone przede wszystkim na modernizację
obiektów. Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w roku 2009, przeznaczono kwotę 573 tys. zł
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Planowane na 2009 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Cel zadania tys. zł Spodziewane efekty

1
Inwestycje modernizacyjne i
odtworzeniowe

Modernizacja 491
Utrzymanie stanu technicznego bazy
materialnej

2 Rozwój centrów serwisowych
(przetwórstwo stali)

Rozwojowe 48 Zwiększenie i rozszerzenie
asortymentu usług

3 Urządzenia przeładunkowo-transportowe Rozwojowe 34 Poprawa obsługi magazynów

RAZEM 573

11. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy oraz
opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej

Sytuacja makroekonomiczna

Przychody Grupy są realizowane w przeważającej części na rynku krajowym, dlatego też działalność
Grupy jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. Ewentualny spadek szybkiego
tempa wzrostu gospodarczego mierzonego wzrostem PKB może wpłynąć na zmniejszenie inwestycji, a co za
tym idzie poprzez efekt mnożnikowy zapotrzebowania na wyroby hutnicze. Dlatego też osiągane zyski przez
Spółkę w głównej mierze są uzależnione od aktualnej koniunktury w kraju.

Działalność Grupy i osiągane wyniki są również uwarunkowane kondycją polskiego hutnictwa.
Dominującą część sprzedawanych towarów stanowią wyroby z polskich hut, to zaś determinuje możliwy do
pozyskania asortyment wyrobów oraz ich jakość. Tak, więc spadek produkcji stali na krajowym rynku przy
stabilnym popycie niekorzystnie wpłynie na możliwość dokonywania sprzedaży przez Spółkę, a w konsekwencji
również na zwiększenie kosztów sprzedaży w związku z koniecznością uzupełniania dostaw na rynkach
zagranicznych.

Niekorzystna zmiana polityki handlowej hut poprzez zmianę profilu sprzedaży i przejście na dostawy
bezpośrednie do odbiorców ostatecznych może wpłynąć na działalność Grupy, ponieważ w takim przypadku
Grupa zostałaby wykluczona z łańcucha dostaw, posiadając jedynie przewagę nad zaopatrywaniem się
odbiorców bezpośrednio w hutach w postaci usługi przetwórstwa stali (np. produkcja zbrojeń budowlanych),
kompletacji i konfekcjonowania wyrobów hutniczych.

W zgodnej opinii ekspertów z Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej z Katowic najbliższe lata będą w naszym
kraju okresem stałego wzrostu gospodarczego i wzrostu popytu na wyroby stalowe. Przygotowania do Euro
2012, ambitne plany budowy dróg, rozwijający się rynek mieszkaniowy, nowe stadiony, hotele, biurowce – lista
inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane w najbliższych latach, cały czas się wydłuża. Dlatego też, rokowania
dla branży stalowej, są jak najbardziej optymistyczne. Skala realizowanych projektów i planowanych inwestycji,
niejednokrotnie wspieranych unijnymi funduszami strukturalnymi oraz wzrost popytu na wytwarzane ze stali
dobra konsumpcyjne, dają pewność, że wzrośnie zapotrzebowanie na wyroby stalowe.
Należy jednakże nadmienić, iż na drodze rozwoju branża stalowa może napotkać niemałe przeszkody. Nie tylko
związane z podwyżką cen surowców i energii. Wskutek opracowanego przez Ministerstwo Środowiska rozdziału
uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012, rozwój branży, może zostać nie tylko zahamowany,
ale może również zniechęcić potencjalnych inwestorów do kontynuacji i rozwijania biznesu w Polsce.

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców

Podstawowymi celami polityki zakupów Grupy są zakupy towarów po najniższych cenach oraz
uzyskanie od kontrahentów jak najdłuższych terminów płatności. Aby je zrealizować towary kupowane są w
oparciu o dostawy od producentów krajowych i rozwijane są dostawy z importu.

W celu ustalenia zasad współpracy z dostawcami krajowymi podpisywane są umowy zawierające
ramowe warunki takie jak: wysokości upustów, terminy płatności, sposoby odbioru i dostaw towarów.
Szczegóły takich umów są regulowane na podstawie poszczególnych zamówień. Zawierane są również
kontrakty z producentami oraz importerami spoza Polski. Kontrakty podpisywane są każdorazowo na
poszczególne dostawy towarów. Pojedynczy dostawca nie posiada dominującego wpływu na zaopatrzenie
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Grupy, tak więc potencjalna niekorzystna zmiana warunków zamówień, czy również umów z tymi dostawcami
stanowi realne zagrożenie dla osiągania przychodów w zaplanowanej wysokości.

Ryzyko kursu walutowego

Specyfika działalności Grupy związana jest z ryzykiem kursu walutowego, chociaż głównymi
dostawcami Grupy są firmy polskie, a w związku z tym dostawy realizowane są w walucie krajowej.
W przypadku transakcji importu towarów rozliczenia z dostawcami są przeprowadzane najczęściej
w EUR lub USD, w takim przypadku ryzyko kursu walutowego jest istotne.

Grupa prowadzi aktywną politykę zarządzania ryzykiem kursowym, wykorzystując transakcje
terminowe typu forward. Istnieje niewielkie ryzyko kursowe związane z regulowaniem zobowiązań handlowych
w walutach obcych.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Pewien wpływ na poziom sprzedaży Grupy w poszczególnych miesiącach odgrywa sezonowość
w budownictwie. Analizując wartość przychodów ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach, można zauważyć,
że największe przychody ze sprzedaży Grupa osiąga w miesiącach letnich oraz wczesnych miesiącach
jesiennych. Znaczące zmiany w sezonowości w budownictwie mogą niekorzystnie wpłynąć na wielkość
przychodów osiąganych przez Spółkę, szczególnie w grudniu i I-szym kwartale każdego roku.

Ryzyko związane z konkurencją

Grupa prowadzi działalność na rynku handlu wyrobami hutniczymi oraz produkcji elementów do
zbrojenia betonu charakteryzującym się dużą konkurencyjnością pomiędzy podmiotami na nim działającymi,
którymi są zarówno firmy z kapitałem krajowym jak i zagranicznym.

Najwięksi konkurenci posiadają wysokie kapitały własne, posiadają szeroką ofertę handlową
w zakresie wyrobów hutniczych oraz dysponują wysokiej jakości sprzętem do realizacji produkcji elementów do
zbrojenia betonu. Szczególnie istotne staje się to w połączeniu z wysokimi wymaganiami, jakie są stawiane
firmom uczestniczącym w przetargach na wykonanie elementów do zbrojenia betonu.

Istotnymi czynnikami decydującymi o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu są niewątpliwie,
oprócz wysokiego poziomu kapitału ocenianego przez potencjalnych inwestorów jako gwarancja wykonania
zamówienia również oferowana cena towarów i usług, posiadane doświadczenie w realizacji niejednokrotnie
złożonych dostaw towarów kontraktów budowlanych, jakość świadczonych usług oraz zdolności finansowe
umożliwiające terminową realizację umów.

Strategia działania Grupy koncentruje się na umacnianiu dotychczasowej pozycji rynkowej i przewagi
konkurencyjnej poprzez wysoką jakość świadczonych usług, oferowanie kompleksowych rozwiązań,
elastyczność oferty, poszerzanie posiadanych i budowanie nowych kompetencji. Pomimo wspomnianych działań
podejmowanych przez Spółkę istnieje ryzyko związane z konkurencją, które wpływa znacząco na wysokość
realizowanej sprzedaży.

Strategia i perspektywy rozwoju Grupy Centrostal S.A.
Zgodnie ze strategią marketingową Grupa buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu

o optymalizację procesów wewnętrznych oraz wzrost efektywności handlowej. W obrębie optymalizacji
procesów Grupa skupia się nie tylko na obszarze procesów związanych z handlem i przetwórstwem, pomimo że
są one najistotniejsze. Ponadto optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy jako całości i maksymalizacja
zysków z posiadanego majątku trwałego przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Grupy. Maksymalizacja
zysków z posiadanego majątku odbywa się poprzez pełną identyfikację obiektów, powierzchni, które powinny
generować wyższe dochody z alternatywnych do handlu źródeł działalności oraz ich pełne zagospodarowanie, co
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w konsekwencji przynosi wzrost efektywności gospodarowania.
Specjalna polityka marketingowa w zakresie postępowania z klientami umacnia kontakty handlowe

przyczyniając się do kreowania więzi Grupy z klientami. Ponadto Grupa proponując korzystanie z usług
konfekcjonowania wyrobów hutniczych wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną w stosunku do hut, które
oferują duże dostawy produktów, ale w postaci nieprzetworzonej. Grupa wykorzystując nowoczesne rozwiązania
w zakresie dostosowywania struktury zapasów magazynowych do bieżącej chłonności zmieniającego się rynku
wyrobów hutniczych korzysta z systemu informatycznego Oracle Application w ten sposób zarządzając
systemem maksimów towarowych w celu zapewnienia wzrostu efektywności handlowej Grupy i zbudowania
większej przewagi konkurencyjnej. Optymalizacja kosztów transportu, elastyczne działanie organizacji dostaw
towarów do jednostek handlowych oraz do klientów zgodnie z regułą „just in time” składa się na przewagę
konkurencyjną Grupy.

Grupa zmierza do oferowania klientom szerokiej palety usług przyhurtowych zaprojektowanych do
ich specyficznych potrzeb, upatrując w ściśle określonych grupach klientów źródeł dużego potencjału i silnego
przywiązania do Grupy. W celu efektywniejszego konkurowania Grupa prowadzi stałe działania promocyjne
mające na celu wykreowanie świadomości oferowanych przez Spółkę usług prefabrykacyjnych.
Dzięki przeprowadzonym badaniom dotyczącym oferowanych przez Spółkę usług, a w szczególności ich
poziomu, Grupa może w systematyczny sposób śledzić wymagania klientów dotyczące tej sfery działalności
oraz z odpowiednim wyprzedzeniem wprowadzać do swojej oferty nowe usługi wymagane przez klientów.

Usługi serwisowe i przetwórstwo stali stały się głównym narzędziem konkurowania z innymi
uczestnikami rynku zaopatrzenia w wyroby hutnicze w regionie Polski Północnej.
Rozwój usług serwisowych, których celem jest uzyskiwanie wartości dodanej przebiega w następujących
dziedzinach:

 przetwórstwo stali zbrojeniowej dla budownictwa,
 przetwórstwo blach zimnowalcowanych, formatowanie i produkcja taśm z/w,
 produkcja kształtowników zimno-giętych,
 cięcie prosto i krzywoliniowe blach gorącowalcowanych,
 przetwórstwo pozostałe, w tym cięcie wałków, kształtowników, rur, gwintowanie.

Kluczowym zagadnieniem rozwoju Grupy jest kształtowanie wizerunku u odbiorców jako firmy nie
tylko dystrybucyjnej ale przede wszystkim serwisowej. Dlatego też duży nacisk kładzie się na zapewnienie
komunikacji z segmentami strategicznymi i budowanie oferty handlowej z uwzględnieniem przetwórstwa.

W ciągu 2008 roku Grupa realizowała strategię rozwoju w zakresie utrzymania swojej pozycji na
regionalnym rynku dostawców wyrobów hutniczych. Dużą szansą rozwojową Grupy jest rosnące
zapotrzebowanie na stal zbrojeniową przetworzoną dla budownictwa

12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą

W 2008 roku w Grupie nie zmieniły się podstawowe zasady zarządzania.

13. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w 2008 roku w Spółce Dominującej

Zarząd

Zgodnie z obowiązującym statutem Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa

Zarządu. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś Członka Zarządu powołuje

i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

W 2008r. w skład Zarządu Spółki wchodzili:

 Jan Gąsowski- Prezes Zarządu, do 26.08.2008r.

W dniu 26 sierpnia 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Jana Gąsowskiego z funkcji Prezesa
Zarządu i z Zarządu Centrostal S.A. (Informacja zawarta w raporcie bieżącym nr 25/2008).

 Krzysztof Walarowski – Członek Zarządu, od 26.08.2008 r., do obecnie - Prezes Zarządu
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W dniu 26 sierpnia 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 2 uchwaliła delegowanie Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Walarowskiego do czasowego wykonywania, na okres trzech miesięcy,

funkcji Prezesa Zarządu. (Informacja zawarta w raporcie bieżącym nr 26/2008).

W dniu 01 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza Centrostal S.A. delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana

Krzysztofa Walarowskiego do czasowego wykonywania, na okres trzech miesięcy, funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 09 marca 2009 roku Rada Nadzorcza Centrostal S.A. powołała Pana Krzysztofa Walarowskiego na

stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta zaś Pan Krzysztof Walarowski po powołaniu na Prezesa Zarządu Emitenta

w dniu 9 marca 2009 roku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Centrostalu S.A.

Rada Nadzorcza

W 2008r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

 Krzysztof Walarowski - Przewodniczący RN

 Paweł Kawecki - członek RN

 Dominik Barszcz - członek RN

 Krzysztof Zoła - członek RN

 Anna Kiełdanowicz - członek RN

15. Informacji o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami
oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych.

Głównym akcjonariuszem Grupy jest firma Złomrex S.A. posiadająca 64,29% kapitału zakładowego.

Istnieją następujące powiązania Centrostalu S.A. ze spółką Złomrex S.A. w Poraju: Złomrex S.A. jest

podmiotem dominującym wobec Centrostalu S.A. tj. posiada 64,3 % udziału w kapitale zakładowym i jest

uprawniony do wykonywania 64,3 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Prezes

Zarządu Centrostalu S.A. Pan Krzysztof Walarowski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej są członkami

Zarządu spółki Złomrex S.A. w Poraju. Nadto Pozostali członkowie Rady tj. Pani Anna Kiełdanowicz, Pan

Dominik Barszcz, Pan Krzysztof Zoła oraz Pan Paweł Kawecki są pracownikami spółki Złomrex S.A

16. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi powyżej 500.000 Euro.

Na mocy zawartej w dniu 1 grudnia Umowy Dzierżawy Spółka dokonała sprzedaży wyrobów hutniczych do

Cognor Górnośląski Sp. z o.o. w łącznej kwocie 6 500 tys. zł. (informacja w raporcie bieżącym nr 32/2008)

Centrostal S.A wydzierżawił zespołu praw, w tym składników majątkowych i niemajątkowych, obejmujących

w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ulicy

Wspólnej 7, wraz z posadowionymi na nieruchomości budynkami, na których Centrostal S.A. prowadził

działalności gospodarczą w ramach Oddziału w Opolu. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz

dzierżawny jest płatny miesięcznie. Wartość umowy wynosi ok. 5.400.000 zł plus podatek od towarów i usług

VAT.
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17. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności

W dniu 21 sierpnia 2008r. Centrostal S.A. udzielił Gwarancji Korporacyjnej Spółce STALEXPORT SA w

Katowicach, spłaty kredytu udzielonego Zobowiązanemu przez Bank DNB Nord S.A.

Centrostal S.A. zagwarantował spłatę zobowiązań określonych Umową o Limit Kredytowy tj. zapłatę

wszystkich kwot należnych i płatnych Bankowi od Zobowiązanego w związku z Umową do kwoty

22.500.000,00 złotych. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi

wykonawczemu do dnia 30 czerwca 2014 roku.

18. Ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok
obrotowy

Spółka, zgodnie z zawartą ze Złomrex S.A. umową z dnia 21czerwca 2007r. w sprawie nabycia przez Centrostal

S.A Stalexport Trade S.A., naliczyła odsetki w wysokości 6 335 tys. zł od należności z tytułu zaliczek.

Przychody z tytułu naliczonych odsetek zostały zaprezentowane w sprawozdaniu w przychodach finansowych.

Saldo należności od Złomrex S.A. z tytułu niespłaconych odsetek od należności z tytułu zaliczki na dzień 31

grudnia 2008r. wynosi 4.876 tys. zł.

Zgodnie z zapisami Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz umowy o pracę, Spółka odwołując

z funkcji Prezesa Zarządu i rozwiązując umowę o pracę z panem Janem Gąsowskim z dniem 26.09.2008r.,

zobowiązana była wypłacić świadczenie w wysokości 600 tys. zł, które zaprezentowane jest w sprawozdaniu

w pozostałych kosztach operacyjnych.

W dniu 2 lipca 2008 roku zarejestrowane zostało połączenie Centrostal S.A. z Przedsiębiorstwem Obrotu

Wyrobami Hutniczymi Centrostal S.A. w Opolu.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego

majątku POWH Centrostal SA w Opolu (spółki przejmowanej) na Centrostal S.A. (spółkę przejmującą).

Działalność POWH Centrostal SA w Opolu, spółki w 100% zależnej od Centrostal S.A., koncentrowała się na

hurtowym i detalicznym obrocie wyrobami hutniczymi na terenie województwa Opolskiego.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 32/2008 Centrostal S.A. dnia 1 grudnia 2008 roku zawarł

ze spółką zależną Centrostal Górnośląski Spółka z o.o. (obecna nowa nazwa Cognor Górnośląski Spółka z o.o.)

Umowę dzierżawy na mocy której wydzierżawił zespół praw, w tym składników majątkowych

i niemajątkowych, obejmujących w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

położonej w Opolu przy ulicy Wspólnej 7, wraz z posadowionymi na nieruchomości budynkami, na których

Centrostal S.A. prowadził działalności gospodarczą w ramach Oddziału w Opolu. Umowa została zawarta na

czas nieoznaczony. Czynsz dzierżawny jest płatny miesięcznie. Wartość umowy wynosi ok. 5.400.000 zł plus

podatek od towarów i usług VAT.

Nadto na mocy ww. umowy Spółka zbyła Dzierżawcy po cenach rynkowych wyroby hutnicze o wartości netto

(bez podatku VAT) ok. 6,5 mln zł.
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Dotychczas zatrudnieni przez Spółkę pracownicy Oddziału w Opolu z dniem zawarcia umowy stali się

pracownikami Dzierżawcy na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpiło w dniu 01 grudnia 2008 roku.

Zawarcie Umowy jest wynikiem realizowanej konsolidacji w ramach krajowych spółek dystrybucyjnych Grupy

Kapitałowej, która to konsolidacja ma zapewnić między innymi usprawnienie funkcjonowania poszczególnych

jednostek handlowych (Biur, Oddziałów), poprzez podległość organizacyjną i decyzyjną centrom decyzyjnym,

w ramach terytorialnego i funkcjonalnego podziału na poszczególne regiony Kraju. W wyniku podjętych działań

Spółka oczekuje obniżenia i optymalizacji kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej i w konsekwencji

stworzenia jednolitego i zwartego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi.

19. Wszelkie umowy zawarte między emitentem, a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia

Emitent nie zawarł umów z osobami zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji

lub zwolnienia.

20. Uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub
wykupie akcji

Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji i wykupie akcji. Uprawnienia Zarządu wynikają
bezpośrednio ze statutu Spółki oraz postanowień KSH.

21. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści osób zarządzających w 2008r.

Wynagrodzenia brutto w okresie 2008 2007

Jednostka dominująca

Członków Zarządu * 1 128 5 974

Członków Rady Nadzorczej - 28

Jednostki zależne

Członków Zarządu 2 148 991

Członków Rady Nadzorczej 4 72

* w tym w 2007 r. odszkodowanie wynikające z Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem i umowy o pracę
dotyczące odwołania z funkcji Prezesa Zarządu i rozwiązania umowy o pracę z panem Zbigniewem
Canowieckim z dniem 30.09.2007 r. Kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 5.082 tys. zł.,
w tym w 2008 r. świadczenie wynikające z zapisami Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz
umowy o pracę dotyczące rozwiązania umowy o pracę z panem Janem Gąsowskim z dniem 26.09.2008 r.
Kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 600 tys. zł. Wypłata nastąpiła w styczniu 2009 r.

Prezes Zarządu jednostki dominującej, Pan Krzysztof Walarowski, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Złomrex Steel
Services SA i członka zarządu Zlomrex International Finance S.A.oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Cognor Górnośląski Sp. z o.o., Ferrostalu Łabędy Sp.z o.o., Huty Stalowej Woli – Huty Stali Jakościowych
S.A., Centrostalu Sp.z o.o. Szczecin; Cognor Stahlhandel GmbH, Złomrex Metal Sp. z o.o.; Huta Zeljezara Split,
Stalexport S.A. , za co nie pobierał wynagrodzenia.
Członek Rady Nadzorczej jednostki dominującej Pan Krzysztof Zoła pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Cognoru Górnośląśkiego Sp. z o.o. za pełnioną funkcję nie pobierał wynagrodzenia.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej za pełnioną funkcję nie pobierali wynagrodzenia.
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Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i
nadzorujących Spółkę Dominującą oraz z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych,
współzależnych i stowarzyszonych.

Dane za 2008

ZARZĄD wynagrodzenie
w tys. zł

za okres

Jan Gąsowski 1 106* od 01.01.2008 do 26.08.2008

Krzysztof Walarowski 22 od 26.08.2008 do 31.12.2008

Razem 1 128

* w tym utworzona rezerwa na wypłatę świadczenia w wysokości 600 tys. zł wypłaconego w styczniu 2009r.

Zgodnie z zapisami Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz umowy o pracę, Spółka odwołując

z funkcji Prezesa Zarządu i rozwiązując umowę o pracę z panem Janem Gąsowskim z dniem 26.09.2008r.,

zobowiązana była wypłacić świadczenie w wysokości 600 tys. zł, które zaprezentowane jest w sprawozdaniu

w pozostałych kosztach operacyjnych.

RADA NADZORCZA wynagrodzenie w tys.
zł

za okres

Krzysztof Walarowski 0 2008

Paweł Kawecki 0 2008

Dominik Barszcz 0 2008

Krzysztof Zoła 0 2008

Anna Kiełdanowicz 0 2008

Razem 0

22. Określenie liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji w spółkach
powiązanych emitenta w posiadaniu osób zarządzających

Osoby zarządzające nie posiadają akcji emitenta.

23. Informacje o umowach, w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji

Nie są znane umowy, które mogłyby zmienić proporcję posiadanych akcji.

24. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają uprawnienia kontrolne

Nie występują papiery wartościowe, które dają uprawnienia kontrolne.
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25. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Spółka nie prowadzi programów akcji pracowniczych.

26. Wskazanie ograniczeń dotyczących prawa głosu oraz przenoszenia prawa własności akcji
emitenta

Nie występują ograniczenia dotyczące prawa głosu oraz przenoszenia prawa własności akcji emitenta.

27. Struktura własnościowa Jednostki dominującej
Na dzień sporządzenia sprawozdania, według informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami, Jednostki
dominującej są:

Struktura własnościowa na dzień 31 grudnia 2008r. przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych

akcji
Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba
głosów

Udział
głosów na
WZA(%)

Złomrex S.A. z siedzibą w Poraju 22.623.373 64,29% 22.623.373 64,29%
Pozostali akcjonariusze 12.563.627 35,71% 12.563.627 35,71%
Razem 35.187.000 100,00% 35.187.000 100,00%

28. Informacje o dacie zawarcia umowy z audytorem, łącznej wysokości jego wynagrodzenia oraz
pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia

Umowę o badanie sprawozdania finansowego, stosownie do uchwały Rady Nadzorczej, zawarto dnia 8

grudnia 2008 r. z firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, wpisaną do rejestru

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych , nr wpisu 144.

Łączna wartość wynagrodzenia za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008r.wynosi 150 tys. zł. (z VAT)

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zapłacono kwotę w wysokości 97 tys. zł.
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Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego

Emitent przyjął jako swój zbiór zasad ładu korporacyjnego własny Statut oraz dokument: „Dobre

praktyki spółek notowanych na GPW”, które ujęte są jako załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady

Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.

Emitent nie realizuje następujących zasad:

- zasady, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności

podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółka, bowiem wszyscy członkowie Rady są

powiązani z głównym akcjonariuszem Emitenta t.j. ZŁOMREX S.A. w Poraju;

- w ramach Rady Nadzorczej nie działają wyodrębnione komitety, w tym komitet audytów.

Inne ważniejsze zasady realizowane przez Emitenta:

- członków Zarządu Emitenta stosownie do postanowień Statutu Spółki powołuje i odwołuje Rada

Nadzorcza;

- kwestie związane z podejmowaniem decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji są zawsze regulowane przez

walne zgromadzenie Emitenta i Zarząd Emitenta zawsze związany jest postanowieniami Statutu i uchwał

walnego zgromadzenia;

- zmiany Statutu Emitenta mogą być dokonywane wyłącznie wg. zasad wynikających wprost z Kodeksu

Spółek Handlowych lub Statutu Emitenta;

- walne zgromadzenie Emitenta działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminu

walnego zgromadzenia, którego postanowienia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących przepisów

prawa (ksh)

- wszystkie znaczące transakcje są przekazywane do publicznej wiadomości systemem raportów bieżących;

- osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów w jednostkach

powiązanych;

Za system kontroli wewnętrznej oraz jego skuteczność w procesie przygotowania sprawozdań finansowych i

raportów okresowych sporządzonych i publikowanych przez emitentów papierów wartościowych

odpowiedzialny jest Zarząd Centrostal S.A.

W celu zabezpieczenia prawidłowości, rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami sprawozdań

finansowych w Spółce wykorzystywane są elementy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

1. Regulaminie Organizacyjnym Spółki,

2. Polityce rachunkowości,

3. Zintegrowanym Systemie Informatycznym klasy ERP
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Eliminacja ryzyk związanych z procesem sporządzania sprawozdania finansowego rozłożona jest między :

· Zarząd, którego zadaniem jest pełna identyfikacja ryzyk i przyjęcie polityki rachunkowości stosowanej w

Spółce.

· Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP pozwalający na Kontrolę wewnętrzną w zakresie działalności

Oddziałów i prawidłowości zaewidencjonowania procesów gospodarczo-finansowych występujących w Spółce.

Bezpieczeństwo eksploatacji systemu zapewnia odpowiednia struktura uprawnień do poszczególnych transakcji,

przydzielonych poszczególnym użytkownikom.

· Dział finansowo księgowy nadzorowany przez Głównego Księgowego.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej

przez spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej.

Za poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w zgodności z przepisami prawa i przyjętą przez spółkę

polityką rachunkowości jak również za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy.

Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki opiera się na danych pochodzących z

Księgi Głównej.

Zarząd Spółki po zamknięciu każdego miesiąca księgowego analizuje wspólnie wyniki finansowe

Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne

zatwierdzane są przez Zarząd Spółki .

W spółce stosowana jest zasada niezależnego badania publikowanej sprawozdawczości finansowej

półrocznej i rocznej przez niezależnego audytora. Wnioski z przeglądu lub badania przedstawiane są Zarządowi

Spółki po zakończeniu przeglądu lub badania a zalecenia wynikające z przeglądu procedur zarządzania ryzykiem

i mechanizmów kontroli wewnętrznej są stopniowo wdrażane. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka

prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp., które mają lub mogą mieć wpływ na kierunki

działalności Spółki.

Ponadto okresowe sprawozdania kwartalne podlegają przeglądowi bez względu na to czy obowiązek

przeglądu lub badania wynika z przepisów prawa. Przeglądowi podlega w szczególności adekwatność danych

finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień.

Krzysztof Janusz Walarowski

Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2009 r.
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Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci

dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Krzysztof Janusz Walarowski

Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2009 r.
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Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Według naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny

i jasny sytuację majątkową i finansową CENTROSTAL S.A. oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie

zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk

i zagrożeń. Właściciele jednostki mają prawo do wprowadzenia zmian w sprawozdaniu finansowym po jego

publikacji.

Krzysztof Janusz Walarowski

Prezes Zarządu

data zatwierdzenia sprawozdania do publikacji

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2009 r.
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Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

w tys. zł w tys. EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE

31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

842 994 444 990 238 667 117 822

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6 270) 21 544* (1 775) 5 704*

III. Zysk (strata) brutto (13 322) 20 674 (3 772) 5 474

IV. Zysk (strata) netto (13 279) 20 899 (3 760) 5 534

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 485 (31 005) 17 407 (8 209)

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (151 439) (104 458) (42 875) (27 658)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 012) 243 828 (4 816) 64 559

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (106 966) 108 365 (30 284) 28 692

IX. Aktywa, razem 397 199 576 746 95 197 161 012

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 476 307 744 33 189 85 914

XI. Zobowiązania długoterminowe 40 731 29 182 9 762 8 147

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 97 745 278 562 23 427 77 767

XIII. Kapitał własny 258 723 269 002 62 008 75 098

XIV. Kapitał zakładowy 70 374 70 374 16 867 19 647

XV. Liczba akcji 35 187 000 35 187 000 35 187 000 35 187 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) (0,38) 0,83 (0,09) 0,22

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

(0,38) 0,83 (0,09) 0,22

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

7,35 7,64 1,76 2,13

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

7,35 7,64 1,76 2,13

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

- - - -

* Po wprowadzeniu zmian prezentacyjnych w 2007 r zysk na działalności operacyjnej wynosiła 21 544 tys. zł,
natomiast w Eur 5 704 tys. zł.

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy

Bank Polski obowiązującego na 31.12.2008r. 4,1724 zł/EURO oraz dla danych porównawczych,

obowiązującego na 31.12.2007r. 3,5820 zł/EURO

Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy

poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 3,5321 zł/EURO (2008r.) oraz 3,7768 zł/EURO (2007r.).
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia

w tysiącach złotych
Nota 2008

Przekształcony
2007

Przychody ze sprzedaży 7 842 994 444 990

-w tym do jednostek powiązanych 13 126 4 723

Koszt własny sprzedaży 11 (785 615) (409 684)

- w tym do jednostek powiązanych (12 000) 386

Zysk brutto ze sprzedaży 57 379 35 306

Pozostałe przychody operacyjne 8 18 384 7 663

Koszty sprzedaży 11 (30 258) (22 721)

Koszty ogólnego zarządu 11 (40 816) (19 031)

- w tym do jednostek powiązanych (306) (187)

Pozostałe koszty operacyjne 9 (9 591) (5 093)

Pozostałe zyski/(straty) netto 9 (1 368) (505)

Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto
możliwych do zidentyfikowania aktywów i
zobowiązań nad kosztem nabycia - 25 925

Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (6 270) 21 544

Przychody z tytułu odsetek 12 655 1 648

- w tym do jednostek powiązanych 444 3

Inne przychody finansowe 12 - -

Koszty odsetek 12 (5 049) (1 905)

- w tym do jednostek powiązanych (232) 58

Inne koszty finansowe 12 (2 658) (613)

Koszty finansowe netto (7 052) (870)

Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto
możliwych do zidentyfikowania aktywów i
zobowiązań nad kosztem nabycia - -

Zysk brutto (13 322) 20 674

Podatek dochodowy 13 43 225

Zysk netto (13 279) 20 899

Przypadający na:

Akcjonariuszy jednostki dominującej (13 451) 20 904

Akcjonariuszy mniejszościowych 172 (5)

Zysk za okres (13 279) 20 899

Zysk na akcję

Podstawowy (zł) 25 (0,38) 0,83

Rozwodniony (zł) 25 (0,38) 0,83

(*) Patrz nota 3

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego załączone na kolejnych stronach stanowią jego integralną część.
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Skonsolidowany bilans
Na dzień 31 grudnia

w tysiącach złotych Nota 2008 2007

AKTYWA

Rzeczowe aktywa trwałe 14 86 188 88 659

Wartości niematerialne 15 1 862 2 347

- w tym wartość firmy 423 423

Nieruchomości inwestycyjne 16 10 782 -

Inne inwestycje 18 136 165

Inne należności 22 1 173 1 208

Prawo wieczystego użytkowania gruntów 17 28 827 33 212

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 1 076 -

Aktywa trwałe łącznie 130 044 125 591

Zapasy 20 116 098 156 980

Pozostałe inwestycje 21 6 216 1 674

- w tym w jednostkach powiązanych 5 736 5

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności 22 130 427 173 669

- w tym od jednostek powiązanych 66 841 74 609

Należności z tytułu podatku dochodowego 13 1 199 1 045

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 7 320 111 599

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 5 5 895 6 188

Aktywa obrotowe łącznie 267 155 451 155

Aktywa łącznie 397 199 576 746
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Nota 2008 2007

PASYWA

Kapitał zakładowy 24 70 374 70 374

Kapitały rezerwowe 24 175 231 173 058

Zyski zatrzymane 8 642 22 722

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej

254 247 266 154

Udziały mniejszości 4 476 2 848

Kapitał własny 258 723 269 002

Kredyty i pożyczki 26 29 967 15 582

Świadczenia pracownicze 27 1 759 4 616

Pozostałe zobowiązania 29 570 857

Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe 30 98 122

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 8 337 8 005

Zobowiązania długoterminowe 40 731 29 182

Kredyty w rachunku bieżącym 23 4 151 1 464

Kredyty i pożyczki 26 15 754 35 353

Pozostałe zobowiązania finansowe 26 81 2

Świadczenia pracownicze 27 470 1 082

Rezerwy na zobowiązania - 123

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania 29 77 265 240 514

- w tym do jednostek powiązanych 20 049 36 909

Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe 30 24 24

Zobowiązania krótkoterminowe 97 745 278 562

Zobowiązania łącznie 138 476 307 744

Pasywa łącznie 397 199 576 746

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego załączone na kolejnych stronach stanowią jego integralną część.
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Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.

w tysiącach złotych 2008 2007

Zysk przed opodatkowaniem (13 322) 20 674

Korekty

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 7 899 3 889

Amortyzacja wartości niematerialnych 615 912

Utworzenie / (odwrócenie) odpisu z tytuł utraty wartości 5 532 (911)

(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych 1 087 -

(Zyski) / straty na działalności inwestycyjnej 14 -

(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych (369) (24)

Odsetki i dywidendy netto (407) (2 893)

Zmiana stanu należności 47 162 22 697

Zmiana stanu zapasów 44 223 (4 122)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i innych zobowiązań (22 095) (50 981)

Zmiana stanu rezerw (14) -

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (3 411) 5 603
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych
oraz pozostałych (24) (23)

Pozostałe korekty (3 673) (25 278)

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 63 217 (30 457)

Podatek dochodowy zapłacony (1 732) (548)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 485 (31 005)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1 004 91

Odsetki otrzymane 3 061 2 387

Dywidendy otrzymane 16 -

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (5 969) (3 959)

Nabycie wartości niematerialnych (114) (20)

Nabycie udziałów w Grupach zależnych (137 970) (32 505)

Udzielone pożyczki - (103)

Inne wydatki inwestycyjne [zaliczki na udziały – wpłaty do Złomrex] (11 467) (70 349)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (151 439) (104 458)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji - 217 454

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 63 264 55 384

Przychody z pochodnych instrumentów finansowych 3 762 -

Spłata pożyczek (75 435) (25 575)

Płatność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (656) (177)

Odsetki zapłacone (7 447) (3 258)

Pozostałe wydatki finansowe (500) -

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (17 012) 243 828

Przepływy pieniężne netto, razem (106 966) 108 365
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty bez kredytów w rachunku bieżącym na początek
okresu 110 135 3 234

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty bez kredytów w rachunku bieżącym na koniec
okresu 3 169 111 599

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego załączone na kolejnych stronach stanowią jego integralną część.
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

w tysiącach złotych
Kapitał

zakładowy
Akcje własne

Kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

Suma

Udziały
mniejszości

Kapitał
własny razem

2007-01-01 10 374 (210) 15 175 639 25 978 - 25 978

Zysk netto za okres - - - 20 904 20 904 (5) 20 899
Przeniesienie zysku - - 639 (639) - - -

Udziały mniejszości na dzień przejęcia - - - - - 2 853 2 853
Różnica z nabycia pod wspólną kontrolą - - - 1 834 1 834 - 1 834
Podwyższenie kapitału (emisja akcji) 60 000 - 159 000 - 219 000 - 219 000
Koszty emisji akcji - - (2 458) - (2 458) - (2 458)
Nabycie / sprzedaż akcji własnych - 210 702 - 912 - 912
Inne - - - (16) (16) - (16)

2007-12-31 70 374 - 173 058 22 722 266 154 2 848 269 002

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

w tysiącach złotych
Kapitał

zakładowy
Akcje własne

Kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

Suma

Udziały
mniejszości

Kapitał
własny razem

2008-01-01 70 374 - 173 058 22 722 266 154 2 848 269 002

Zysk netto za okres - - - (13 451) (13 451) 172 (13 279)
Przeniesienie zysku - - 2 276 (2 276) - - -

Udziały mniejszości na dzień przejęcia - - - - - 1 982 1 982
Różnica z nabycia pod wspólną kontrolą - - - 1 630 1 630 (520) 1 110
Nabycie / sprzedaż akcji własnych - - - - - - -
Inne - - (103) 17 (86) (6) (92)

2008-12-31 70 374 - 175 231 8 642 254 247 4 476 258 723

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na kolejnych stronach
stanowią jego integralną część.
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1. Dane Jednostki dominującej i Grupy

Centrostal Spółka Akcyjna (”jednostka dominująca”, ”Spółka”) z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Budowlanych 42 została 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 została wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000071799.
Spółka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim hurtowym handlem wyrobami hutniczymi,
a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności podstawowym przedmiotem działalności jest handel
hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami PKD - 51,
a szczególnie hurtowy handel wyrobami hutniczymi.
Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawową działalnością Centrostal S.A. jest hurtowy obrót wyrobami hutniczymi zarówno krajowymi
jak i z importu, a także szeroko rozumiane przetwórstwo stali z produkcją zbrojeń budowlanych włącznie.

Grupę Kapitałową Centrostal S.A. (”Grupa Kapitałowa”, ”Grupa”) stanowią: Centrostal S.A. jako jednostka
dominująca oraz trzy spółki bezpośrednio zależne:

- COGNOR 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 07.05.2007 r.

- COGNOR BLACHY DACHOWE S.A. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Nowy Sącz ul. Węgierska 144H/B
- Podstawowy przedmiot działalności wykonawstwo i sprzedaż pokryć dachowych,

handel artykułami przemysłowymi
- Udział w kapitale 77,44%
- Data objęcia kontroli 05.05.2008

- 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 01.10.2007 r.

Grupę Kapitałową Stalexport S.A. stanowią Stalexport S.A. jako jednostka dominująca oraz pięć spółek
zależnych:

- STALEXPORT SERWIS CENTRUM S.A. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Katowice, ul. Owsiana 60 A
- Podstawowy przedmiot działalności sprzedaż hurtowa wyrobów

przemysłu hutnictwa żelaza,
metali i rud metali

- Udział w kapitale 97,80%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

- COGNOR LUBLIN S.A. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Lublin, Al. W. Witosa 20
- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi i złomem
- Udział w kapitale 66,00%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.
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- STALEXPORT Serwis Centrum Bełchatów S.A. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki 97-427 Rogowiec
- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi
- Udział w kapitale 97,80%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

- METALZBYT Sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Białystok ul. Plażowa 37
- Podstawowy przedmiot działalności handel galanterią metalową
- Udział w kapitale 98,76%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

- INBUD Sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną
- Siedziba spółki Ostrołęka ul. Kołobrzeska 5
- Podstawowy przedmiot działalności handel wyrobami hutniczymi
- Udział w kapitale 100,00%
- Data objęcia kontroli 01.10.2007 r.

Grupa Kapitałowa Centrostal S.A. należy do Grupy Kapitałowej Złomrex S.A.

2. Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

a) Oświadczenie zgodności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej „MSSF
UE”. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki Centrostal S.A. w dniu 30 kwietnia 2009 r.
MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniżej Standardami
oraz Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami oraz
Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie.

Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które
zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wejdą w życie po dniu
bilansowym.
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Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane
przez Grupę.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu następujących
opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie:

a) MSSF 8 „Segmenty operacyjne”

Standard MSSF 8 został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 30 listopada
2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej
dacie. MSSF 8 zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Standard ten
określa nowe wymagania wobec ujawnień informacji dotyczących segmentów działalności, a także
informacji dotyczących produktów i usług, obszarów geograficznych, w których prowadzona jest
działalność oraz głównych klientów. MSSF 8 wymaga „podejścia zarządczego” do sprawozdawczości o
wynikach finansowych segmentów działalności.

Grupa zastosuje MSSF 8 od 1 stycznia 2009 r.
Grupa oczekuje, że nowy standard nie będzie miał znaczącego wpływ na prezentację i ujawnienie
informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniu finansowym.

b) Zmiana do MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

Zmiana do MSR 23 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 29
marca 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po
tej dacie. Zmiana odnosi się do podejścia księgowego dla kosztów finansowania zewnętrznego, które można
bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów, który wymaga
znaczącego okresu czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży.
W ramach tej zmiany usunięto możliwość natychmiastowego rozpoznania tych kosztów w rachunku
zysków i strat okresu, w którym je poniesiono. Zgodnie z nowym wymogiem Standardu koszty te powinny
być kapitalizowane.

Grupa zastosuje się do powyżej opisanej zmiany do Standardu od momentu wejścia jej w życie, tj. od 1
stycznia 2009 r.

Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu na działalność Grupy.

c) MSR 1 (Z) „Prezentacja sprawozdań finansowych”

Zmieniony MSR 1 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 6
września 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub
po tej dacie. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie kwestii prezentacyjnych w zakresie zmian kapitałów
własnych i miały na celu poprawę zdolności użytkowników sprawozdań finansowych do analizy i
porównań informacji w nich zawartych.

Grupa zastosuje zmieniony MSR 1 od 1 stycznia 2009 r.

Grupa analizuje obecnie, czy prezentować pojedyncze sprawozdanie z łącznych zysków czy też dwa
oddzielne sprawozdania.

d) MSSF 3 (Z) „Połączenia jednostek gospodarczych”

Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10
stycznia 2008 r. i obowiązuje prospektywnie dla połączeń jednostek gospodarczych z datą nabycia
przypadającą na 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany zawierają możliwość wyboru ujęcia
udziałów mniejszości albo według wartości godziwej albo ich udziału w wartości godziwej
zidentyfikowanych aktywów netto, przeszacowanie dotychczas posiadanych w nabytej jednostce udziałów
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do wartości godziwej z odniesieniem różnicy do rachunku zysków i strat oraz dodatkowe wytyczne dla
zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako koszt okresu, w który został on
poniesiony.

Grupa zastosuje zmieniony MSSF 3 od 1 lipca 2009 r.

Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu na działalność Grupy.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmieniony MSSF 3 nie został jeszcze
zatwierdzony przez Unię Europejską.

e) MSR 27 (Z) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”

Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10
stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej
dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane
bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką przez dotychczasową jednostkę
dominującą. Standard również uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostką
zależną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie różnicy w
rachunku zysków i strat.

Grupa zastosuje zmieniony MSR 27 od 1 lipca 2009 r.

Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu na działalność Grupy.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmieniony MSR 27 nie został jeszcze
zatwierdzony przez Unię Europejską.

f) Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”

Zmiana do MSSF 2 została opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 17
stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po
tej dacie. Zmiana do Standardu dotyczy dwóch kwestii: wyjaśnia, że warunkami nabycia uprawnień są tylko
warunek świadczenia usługi oraz warunek związany z wynikami operacyjnymi jednostki. Pozostałe cechy
programu płatności w formie akcji nie są uznawane jako warunki nabycia uprawnień. Standard wyjaśnia, że
ujęcie księgowe anulowania programu przez jednostkę lub inną stronę transakcji powinno być takie samo.

Grupa zastosuje zmieniony MSSF 2 od 1 stycznia 2009 r.

Zmiany do MSSF 2 nie mają zastosowania do działalności Grupy.

g) Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: Prezentacja” i MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych”

Zmiany do MSR 32 i MSR 1 zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości 14 lutego 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1
stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Zmiany odnoszą się do podejścia księgowego dla niektórych instrumentów
finansowych, które charakteryzują się podobieństwem do instrumentów kapitałowych, ale są klasyfikowane
jako zobowiązania finansowe. Zgodnie z nowym wymogiem Standardu instrumenty finansowe, takie jak
instrumenty finansowe z opcją sprzedaży oraz instrumenty, które nakładają na spółkę obowiązek wypłaty
udziału w aktywach netto tylko w przypadku likwidacji spółki, po spełnieniu określonych warunków, są
prezentowane jako kapitał własny.

Grupa zastosuje się do powyżej opisanych zmian do Standardów od momentu wejścia ich w życie, tj. od 1
stycznia 2009 r.
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Zmiany do MSR 32 i MSR 1 nie mają zastosowania do działalności Grupy, ponieważ Grupa nie wystawiała
instrumentów finansowych z opcją sprzedaży.

h) Poprawki do MSSF 2008

Rada ds Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała “Poprawki do MSSF”, które
zmieniają 20 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz
zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r.

Grupa zastosuje poprawki do MSSF zgodnie z przepisami przejściowymi.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania
wpływu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą w życie po dniu bilansowym na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy.

i) Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” i MSR 27 „Skonsolidowane i
jednostkowe sprawozdania finansowe”.

Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości 22 maja 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1
stycznia 2009 r. lub po tej dacie.
Zmiany pozwalają na zastosowanie jako „domniemany koszt” albo wartość godziwą albo wartość
bilansową ustaloną według dotychczasowych zasad rachunkowości dla jednostek zależnych,
stowarzyszonych oraz współzależny w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Ponadto wyeliminowano
definicję metody kosztowej i zastąpiono zasadą rozpoznania przychodu w związku z otrzymanymi
dywidendami w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Grupa zastosuje zmieniany do MSSF 1 i MSR 27 od 1 stycznia 2009 r.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania
wpływu zmian powyższych Standardów.

j) Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – „Kryteria uznania za
pozycję zabezpieczaną”.

Zmiany do MSR 39 „Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną” zostały opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 31 lipca 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie.
Zmiany zawierają wyjaśnienie jak należy w szczególnych okolicznościach stosować zasady określające, czy
zabezpieczane ryzyko lub część przepływów pieniężnych spełniają kryteria uznania za pozycję
zabezpieczaną. Wprowadzono zakaz wyznaczania inflacji jako możliwego do zabezpieczenia komponentu
instrumentu dłużnego o stałej stopie procentowej. Zmiany zabraniają także włączania wartości czasowej do
jednostronnie zabezpieczanego ryzyka, gdy opcje traktuje się jako instrument zabezpieczający.

Grupa zastosuje zmiany do MSR 39 od 1 lipca 2009 r.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania
wpływu zmian powyższego Standardu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiany do MSR 39 nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Unię Europejską.

k) Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji”.
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Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji” zostały opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 5 marca 2009 r. i obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.
Zmiany wprowadzają trzystopniową hierarchię na potrzeby ujawniania wyceny wartości godziwej oraz
wymóg zamieszczania dodatkowych ujawnień dotyczących względnej wiarygodności wyceny wartości
godziwej. Ponadto zmiany wyjaśniają i rozszerzają istniejące wcześniej wymagania w zakresie ujawnień
dotyczących ryzyka płynności.

Grupa zastosuje zmiany do MSSF 7 od 1 stycznia 2009 r.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania
wpływu zmian powyższego Standardu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiany do MSSF 7 nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Unię Europejską.

l) KIMSF 12 „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych”

Interpretacja KIMSF 12 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 30 listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2008 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w
zakresie zastosowania istniejących standardów przez podmioty uczestniczące w umowach koncesji na
usługi między sektorem publicznym a prywatnym. KIMSF 12 dotyczy umów, w których zlecający
kontroluje to, jakie usługi operator dostarczy przy pomocy infrastruktury, komu świadczy te usługi i za jaką
cenę.

KIMSF 12 nie ma zastosowania do działalności Grupy

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 12 nie została jeszcze
zatwierdzona przez Unię Europejską.

m) KIMSF 13 „Programy lojalnościowe dla klientów”

Interpretacja KIMSF 13 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 28 czerwca 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem : 1 lipca 2008 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie
ujęcia księgowego transakcji wynikających z wdrożonych przez jednostkę programów lojalnościowych dla
swoich klientów takich jak np. karty lojalnościowe czy programy punktowe. W szczególności, KIMSF 13
wskazuje prawidłowy sposób ujęcia zobowiązań wynikających z konieczności dostarczenia darmowych lub
po obniżonych cenach produktów bądź usług klientom realizującym uzyskane przez siebie „punkty”.

Grupa zastosuje KIMSF13 od 1 stycznia 2009 r.

Grupa nie spodziewa się, że interpretacja będzie miała jakikolwiek wpływ na sprawozdanie finansowe.

n) KIMSF 14 „Pułap dla aktywów z tytułu programu określonych świadczeń, minimalne wymogi w
zakresie finansowania i ich wzajemne oddziaływanie”

Interpretacja KIMSF 14 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 5 lipca 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających
się z dniem 1 stycznia 2008 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak zgodnie z MSR
19 należy dokonać oceny pułapu dla nadwyżki wartości godziwej aktywów programu ponad bieżącą
wartość zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń, która może być rozpoznana jako aktywo.
Ponadto, KIMSF 14 objaśnia, w jaki sposób statutowe lub umowne wymogi w zakresie minimalnego
finansowania mogą wpływać na wysokość aktywa lub zobowiązania z tytułu programu określonych
świadczeń.

Grupa zastosuje KIMSF14 od 1 stycznia 2008 r.
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Grupa nie prowadzi działalności w krajach, które stosują minimalne wymogi finansowania ograniczające
zdolność pracodawcy do otrzymania refundacji lub zredukowania składki.

o) KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomości”

Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających
się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak należy dokonać
oceny umowy o usługi budowlane, aby określić, czy jej skutki powinny być prezentowane w sprawozdaniu
finansowym zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną czy MSR 18 Przychody. Ponadto, KIMSF 15
wskazuje, w którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu wykonania usługi budowlanej.

Grupa zastosuje KIMSF15 od 1 stycznia 2009 r.

Grupa nie spodziewa się, że interpretacja będzie miała jakikolwiek wpływ na sprawozdanie finansowe.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 15 nie została jeszcze
zatwierdzona przez Unię Europejską.

p) KIMSF 16 „Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną”

Interpretacja KIMSF 16 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających
się z dniem 1 października 2008 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne dotyczące
określenia, czy istnieje ryzyko zmian kursów walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej jednostki
zagranicznej i waluty prezentacji na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki
dominującej. Ponadto, KIMSF 16 objaśnia, która jednostka w grupie kapitałowej może wykazać instrument
zabezpieczający w ramach zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkę zagraniczną, a w szczególności czy
jednostka dominująca utrzymująca inwestycję netto w jednostkę zagraniczną musi utrzymywać także
instrument zabezpieczający. KIMSF 16 objaśnia także, jak jednostka powinna określać kwoty podlegające
reklasyfikacji z kapitału własnego do rachunku zysków i strat dla zarówno instrumentu zabezpieczającego,
jak i pozycji zabezpieczanej, gdy jednostka zbywa inwestycję.

Grupa zastosuje KIMSF16 od 1 października 2008 r.

Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu na działalność Grupy.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 16 nie została jeszcze
zatwierdzona przez Unię Europejską.

q) KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pieniężnymi”

Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 27 listopada 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie
momentu rozpoznania dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia różnicy pomiędzy wartością dywidendy a
wartością bilansową dystrybuowanych aktywów. Interpretacja wymaga także ujawnienia dodatkowych
informacji w przypadku, gdy aktywa przeznaczone do dystrybucji spełniają kryteria uznania za działalność
zaniechaną.

Grupa zastosuje KIMSF17 od 1 lipca 2009 r.

Grupa nie spodziewa się, że interpretacja będzie miała jakikolwiek wpływ na sprawozdanie finansowe.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 17 nie została jeszcze
zatwierdzona przez Unię Europejską.
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r) KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów od klientów”

Interpretacja KIMSF 18 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 29 stycznia 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne zakresie
ujęcia przeniesienia aktywów od klientów, mianowicie, sytuacje, w których spełniona jest definicja aktywa,
identyfikację oddzielnie identyfikowalnych usług (świadczonych usług w zamian za przeniesione aktywo),
ujęcie przychodu i ujęcie środków pieniężnych uzyskanych od klientów.

Grupa zastosuje KIMSF18 od 1 lipca 2009 r.

Grupa nie spodziewa się, że interpretacja będzie miała jakikolwiek wpływ na sprawozdanie finansowe.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 18 nie została jeszcze
zatwierdzona przez Unię Europejską.

s) Poprawki do MSSF 2009

Rada ds Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w kwietniu 2009 r. “Poprawki do
MSSF”, które zmieniają 11 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz
wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla
okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. Poprawki nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Unię Europejską

Grupa zastosuje poprawki do MSSF zgodnie z przepisami przejściowymi.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania
wpływu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą w życie po dniu bilansowym na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy.
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2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (ciąg dalszy)

b) Podstawa wyceny

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu

historycznego.

c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna

Walutą funkcjonalna i walutą prezentacji wszystkich pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego

jest złoty polski. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są w

złotych polskich po zaokrągleniu do pełnych tysięcy, chyba że określono inaczej.

d) Dokonane osądy i oszacowania

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu

osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów,

pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na

doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych

okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która

nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest

ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli

dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

W szczególności istotne obszary niepewności odnośnie dokonanych szacunków oraz osądy dokonywane

przy zastosowaniu zasad rachunkowości, które wywarły najbardziej istotny wpływ na wartości ujęte w

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zostały przedstawione w następujących notach:

 Nota 27 – pomiar zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych,

 Nota 31 – wycena instrumentów finansowych.
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3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Zmiana zasad rachunkowości

W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym dokonano zmian zasad rachunkowości w zakresie

prezentacji w rachunku zysków i strat w celu zapewnienia większej i lepszej przejrzystości i czytelności

danych. Zmiany dotyczą w szczególności:

- prezentacji różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej,

- prezentacji przychodów i kosztów niezwiązanych z obsługą długu w działalności operacyjnej, a nie

finansowej

- Prezentacji nadwyżki udziału w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań nad kosztem

nabycia

Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 Zgodnie z zatwierdzonym

sprawozdaniem

finansowym

Korekty

prezentacyjne

Dane

przekształcone

Przychody ze sprzedaży 444 990 - 444 990

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów (409 684) - (409 684)

Zysk brutto na sprzedaży 35 306 - 35 306

Pozostałe przychody 1 642 6 021 7 663

Koszty sprzedaży (22 721) - (22 721)

Koszty ogólnego zarządu (19 031) - (19 031)

Pozostałe koszty (2 748) (2 345) (5 093)

Pozostałe zyski/(straty) netto - (505) (505)

Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto możliwych

do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań nad kosztem

nabycia - 25 925 25 925

Zysk na działalności operacyjnej (7 552) 29 096 21 544

Przychody finansowe 7 669 (6 021) 1 648

Koszty finansowe (5 368) 2 855 (2 513)

Koszty finansowe netto 2 301 (3 171) (870)

Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto możliwych do

zidentyfikowania aktywów i zobowiązań nad kosztem

nabycia 25 925 (25 925) -

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 20 674 - 20 674

Podatek dochodowy 225 - 225

Zysk/(strata) netto 20 899 - 20 899

3a. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości cd.

W sprawozdaniu finansowym w pozycji podmioty powiązane zostały zaprezentowane podmioty powiązane nie

podlegające konsolidacji.
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W dniu 2 lipca 2008 roku zarejestrowane zostało połączenie Centrostal S.A. z Przedsiębiorstwem Obrotu

Wyrobami Hutniczymi Centrostal S.A. w Opolu.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego

majątku POWH Centrostal SA w Opolu (spółki przejmowanej) na Centrostal S.A. (spółkę przejmującą).

Działalność POWH Centrostal SA w Opolu, spółki w 100% zależnej od Emitenta, koncentrowała się na

hurtowym i detalicznym obrocie wyrobami hutniczymi na terenie województwa Opolskiego.

Połączenie POWH Centrostal S.A. w Opolu ze Spółką, nastąpiło według metody wykorzystującej wartości

historyczne, co zostało szerzej przedstawione poniżej w punkcie u) Zasady konsolidacji - Rozliczenie nabycia

pod wspólną kontrolą.
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a) Waluty obce
Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy

zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank,

z którego usług Grupa korzysta. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są

przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na ten dzień.

Różnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów

i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmowane są w rachunku zysków i strat.

b) Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
Inne niż pochodne instrumenty finansowe obejmują inwestycje kapitałowe, dłużne papiery wartościowe,

należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, kredyty i pożyczki

oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania.

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne są ujmowane początkowo według wartości godziwej

powiększonej - za wyjątkiem inwestycji wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy -

o bezpośrednie koszty związane z nabyciem (poza wyjątkami opisanymi poniżej).

Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Grupa staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego.

Aktywa finansowe zostają wyłączone z bilansu, jeśli wynikające z umowy prawa Grupy do przepływów

pieniężnych z aktywów finansowych wygasną lub jeśli Grupa przeniesie aktywa finansowe nie zachowując nad

nimi (lub związanymi zeń ryzykami i korzyściami) kontroli. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży

składnika aktywów finansowych są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Grupa

zobowiąże się do kupna lub sprzedaży aktywa. Zobowiązania finansowe przestają być wykazywane w bilansie,

jeśli zobowiązania te wygasną (to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony

lub wygasł).

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. Saldo

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych składa

się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

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.

Zmiany wartości, za wyjątkiem strat z tytułu utraty 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
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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

Pożyczki i należności własne
Po pierwotnym ujęciu, pożyczki i należności własne wycenia się według zamortyzowanego koszu.

Pochodne instrumenty finansowe
Zabezpieczenia pieniężnych aktywów i zobowiązań w walutach obcych
Jeśli pochodny instrument finansowy jest użyty do ekonomicznego zabezpieczenia ryzyka wynikającego

z różnic kursowych związanych z ujętym pieniężnym aktywem lub zobowiązaniem, nie stosuje

się rachunkowości zabezpieczeń, a wszystkie zyski i straty związane z instrumentem zabezpieczającym

ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Po początkowym ujęciu, Grupa wycenia pochodne instrumenty finansowe w wartości godziwej, zyski i straty

wynikające ze zmiany wartości godziwej ujmuje się natychmiastowo w rachunku zysków i strat.

Wartość godziwa walutowych kontraktów terminowych typu forward jest ustalana w oparciu o bieżące

notowania na dzień bilansowy, stanowiące wartość bieżącą notowanej ceny kontraktu forward.

Kapitał własny
Akcje zwykłe
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych pomniejszają wartość kapitału rezerwowego.

Zakup akcji własnych
W przypadku zakupu akcji własnych, kwota zapłaty z tego tytułu wraz z kosztami bezpośrednimi

przeprowadzenia transakcji, wykazywana jest jako pomniejszenie kapitału własnego. Zakupione akcje własne

wykazywane są jako odrębna pozycja kapitału własnego ze znakiem ujemnym.

c) Rzeczowe aktywa trwałe
(I) Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też

załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają

cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych

w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu,

przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do

dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również

w przypadkach, gdy jest to wymagane wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników

rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Zakupione oprogramowanie, które jest

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest aktywowane jako część tego

urządzenia.
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W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części

składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.

(II) Przeklasyfikowanie do nieruchomości inwestycyjnych

Składniki rzeczowych aktywów trwałych wytwarzane w celu przyszłego wykorzystania jako nieruchomości

inwestycyjne zaliczane są do rzeczowych aktywów trwałych i wykazywane w oparciu o ich koszt wytworzenia.

W przypadku zaprzestania wykorzystania nieruchomości na własne potrzeby i przeznaczenia jej na cele

inwestycyjne, nieruchomość zostaje przeklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych i jest wykazywana w

oparciu o koszt wytworzenia pomniejszony o odpisy amortyzacyjne i z tytułu utraty wartości.

(III) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych

aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści

ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady

są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat jako koszty.



Informacje Objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2008 r.(w tysiącach złotych)

53

(IV) Amortyzacja

Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane

są metodą liniową przez okres użytkowania przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży

netto pozostałości środka trwałego (wartości rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane. Grupa zakłada poniższe

okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych:

Budynki 40 lat

Urządzenia techniczne i maszyny 5 – 12 lat

Pojazdy 5 – 10 lat

Meble i wyposażenie 3 – 5 lat

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych środków

trwałych (o ile nie jest nieznaczna) jest przez Grupę corocznie weryfikowana.

c) Wartości niematerialne

Wartości niematerialne wykazywane są według ceny nabycia skorygowanej o koszty ulepszenia oraz naliczone

umorzenie. Umorzenie naliczane jest metodą liniową przy uwzględnieniu okresów ekonomicznej użyteczności

wartości niematerialnych.

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”.

d) Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu

ich wartości lub z obu przyczyn.

Grupa za nieruchomości inwestycyjne uznaje nieruchomości niewykorzystane przez nią w działalności

podstawowej. Nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu jednostki ze względu na przyrost

korzyści.

Grupa 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
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Nieruchomość inwestycyjna wyceniana jest według ceny nabycia lub wg kosztu wytworzenia skorygowanego o

odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.

e) Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu

Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie

wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako

umowy leasingu finansowego. Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo

w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych

kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane jak leasing operacyjny.

Za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, aktywa użytkowane na podstawie leasingu operacyjnego

nie są rozpoznawane w bilansie Grupy. Nieruchomości inwestycyjne użytkowane na podstawie umów leasingu

operacyjnego są wykazywane w bilansie według wartości godziwej.

Grupa ujmuje prawa wieczystego użytkowania gruntów jako umowy leasingu operacyjnego. W związku

z tym, wszystkie płatności dokonane w celu nabycia wieczystego użytkowania gruntów ujmowane

są jako przedpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Przedpłaty te odpisuje się do rachunku zysków

i strat w okresie użytkowania gruntów.

f) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe to nie będące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe

oraz aktywa finansowe nie podlegające notowaniu na rynku aktywnym o określonej wysokości płatności.

Początkowo ujmuje się je w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu wycenia się je według kosztu

zamortyzowanego pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości.

g) Zapasy

Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższej od możliwej do uzyskania

ceny sprzedaży netto. Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną

sprzedaży dokonywaną w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami

niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów ustala się

metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty

bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub

wprowadzenia do obrotu.
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h) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
(I) Aktywa finansowe

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istnieją obiektywne

przesłanki, że zaistniały zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych przepływów

pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów.

Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

szacowana jest jako różnica między ich wartością bilansową, a wartością bieżącą przyszłych przepływów

pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Odpis z tytułu utraty

wartości w odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest wyliczany przez odniesienie

do ich bieżącej wartości godziwej.

Wartość bilansowa poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości poddawana

jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę

ich wartości. Pozostałe aktywa finansowe są oceniane pod kątem utraty wartości zbiorczo, pogrupowane według

podobnego poziomu ryzyka kredytowego.

Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. Jeżeli zmniejszenie wartości godziwej

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży było ujmowane bezpośrednio w kapitale z aktualizacji wyceny,

skumulowane straty, które były uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, ujmuje się w rachunku zysków

i strat.

Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli późniejszy wzrost wartości odzyskiwalnej może być

obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujęcia straty z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty

wartości w odniesieniu do inwestycji w instrumenty kapitałowe zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży

nie są odwracane przez wynik finansowy. Jeżeli wartość godziwa instrumentów dłużnych zakwalifikowanych

jako dostępne do sprzedaży wzrośnie a jej wzrost może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po ujęciu

utraty wartości to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty wartości odwraca się z kwotą odwrócenia wykazaną

w rachunku zysków i strat.

(II) Aktywa niefinansowe

Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych nieruchomości inwestycyjnych, zapasów i aktywów

z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu

stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich

przesłanek Grupa dokonuje szacunku wartości odzyskiwanej poszczególnych aktywów. Wartość odzyskiwalna

wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości niematerialnych,

które nie są jeszcze zdatne do użytkowania jest szacowana na każdy dzień bilansowy.

Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów

lub ośrodka generującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Ośrodek generujący środki

pieniężne jest definiowany jako najmniejsza identyfikowalna grupa aktywów, która wypracowuje środki

pieniężne niezależnie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku
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zysków i strat. Utrata wartości ośrodka generującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana

jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie

wartości bilansowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej.

Wartość odzyskiwalna aktywów lub ośrodków generujących środki pieniężne definiowana jest jako większa

z ich wartości netto możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości

użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed

opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka

charakterystyczne dla danego składnika aktywów. W przypadku aktywów, które nie generują niezależnych

przepływów pieniężnych wartość użytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego ośrodka

generującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów przynależy.

Odpis wartości firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów, odpisy

z tytułu utraty wartości rozpoznane w poprzednich okresach, są poddawane na każdy dzień bilansowy ocenie,

czy zaszły przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie.

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane

do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości

wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana

w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.

i) Ustalenie wartości godziwej

Określenie wartości godziwej zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań jest

wymagane dla potrzeb zasad rachunkowości i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Poniżej

zostały opisane metody ustalania wartości godziwej. W uzasadnionych przypadkach, dalsze informacje na temat

założeń przyjętych do określenia wartości godziwej przedstawiono w notach objaśniających do poszczególnych

składników aktywów i zobowiązań.

(I) Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych nabytych w drodze z połączenia jednostek, jest oparta na

wartości rynkowej. Wartość rynkowa nieruchomości jest kwotą, za jaką na dzień wyceny na warunkach

rynkowych nieruchomość mogłaby zostać wymieniona pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi

stronami po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych, gdzie obie strony działały świadomie,

ostrożnie i bez przymusu. Wartość rynkowa pozostałych składników rzeczowych aktywów trwałych odpowiada

cenie ustalonej w porównywalnych transakcjach rynkowych.

(II) Wartości niematerialne i prawne

Wartość godziwa patentów i znaków handlowych nabytych w drodze połączenia jednostek jest ustalana w

oparciu o oszacowane zdyskontowane płatności tantiem, których uniknięto w związku z nabyciem patentu lub
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znaku handlowego na własność. Wartość godziwa pozostałych wartości niematerialnych i prawnych jest ustalana

w oparciu o zdyskontowane przepływy pieniężne spodziewane w związku z użytkowaniem i ostateczną

sprzedażą aktywów.

(III) Zapasy

Wartość godziwa zapasów nabytych w wyniku połączenia jednostek jest ustalana w oparciu o szacowaną cenę

sprzedaży na warunkach rynkowych, pomniejszoną o szacowane koszty wykończenia i sprzedaży, oraz o marżę

zysku oszacowaną w oparciu o racjonalne przesłanki w związku z nakładami poniesionymi na wykończenie i

doprowadzenie sprzedaży do skutku.

(IV) Inwestycje w instrumenty kapitałowe i instrumenty dłużne

Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,

inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest

szacowana w oparciu o notowania ich cen zakupu na dzień bilansowy. Wartość godziwa inwestycji

utrzymywanych do terminu wymagalności szacowana jest jedynie w celach ujawniania.

(V) Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje

w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego

(VI) Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi

Wartość godziwa, szacowana dla celów ujawniania, jest obliczana na podstawie wartości bieżącej przyszłych

przepływów pieniężnych z tytułu zwrotu kapitału i odsetek, zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy

procentowej na dzień bilansowy. W przypadku składnika obligacji zamiennych o charakterze

zobowiązaniowym, rynkowa stopa procentowa jest szacowana w oparciu o podobne zobowiązania

nieposiadające opcji konwersji. W przypadku leasingu finansowego rynkową stopę procentową szacuje się w

oparciu o stopę procentową dla podobnego rodzaju umów leasingowych.

j) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące grupę przeznaczoną do zbycia), co do których zakładane

jest, że wypracują one korzyści dla Grupy w wyniku sprzedaży, a nie w wyniku długotrwałego użytkowania, są

klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do grupy

przeznaczonych do sprzedaży, aktywa te (lub składniki grupy przeznaczonej do zbycia) są wyceniane zgodnie

z zasadami rachunkowości Grupy. Następnie na dzień początkowej klasyfikacji jako przeznaczone

do sprzedaży, aktywa trwałe lub grupa przeznaczona do zbycia są ujmowane według niższej z dwóch wartości:

wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Ewentualny
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odpis z tytułu trwałej utraty wartości składników grupy przeznaczonej do zbycia jest w pierwszej kolejności

ujmowany jako zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych

składników na zasadzie proporcjonalnej z zastrzeżeniem, że utrata wartości nie wpływa na wartość zapasów,

aktywów finansowych, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów z tytułu świadczeń

pracowniczych, nieruchomości inwestycyjnych i aktywów biologicznych, które są nadal wyceniane stosownie

do grupowych zasad rachunkowości. Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone

do sprzedaży jest ujmowana w rachunku zysków i strat. Dotyczy to również zysków i strat wynikających

z późniejszej zmiany wartości. Zyski z tytułu wyceny do wartości godziwej są ujmowane tylko do wysokości

uprzednio zarachowanych strat z tytułu utraty wartości.

k) Świadczenia pracownicze
(I) Program określonych składek

Grupa zatrudniając pracowników zobowiązana jest na mocy obowiązujących przepisów, do pobierania

i odprowadzania składek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te, zgodnie z MSR 19, stanowią

program państwowy oraz mają charakter programu określonych składek.

W związku z powyższym, zobowiązanie Grupy za każdy okres jest szacowane na podstawie kwot składek do

wniesienia za dany rok.

(II) Program określonych świadczeń – odprawy emerytalne

Grupa zobowiązana są na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w wysokości

zgodnej z przepisami kodeksu pracy.

Zobowiązanie Grupy wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości

przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez

oszacowanie wysokości przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartości bieżącej.

Stopę dyskontową otrzymuje się na podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa na dzień

bilansowy. Zobowiązanie z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego

okresu świadczenia pracy przez danego pracownika.

Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych

uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz

przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości.

(III) Inne długoterminowe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe

Grupa oferuje zatrudnionym pracownikom nagrody jubileuszowe, których wysokość zależy od długości stażu

pracy pracownika uzyskanego w trakcie zatrudnienia w Spółce oraz od wysokości wynagrodzenia pracownika

w momencie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Zobowiązanie Grupy wynikające z nagród jubileuszowych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości

przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik nabędzie prawo do poszczególnych
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nagród jubileuszowych oraz poprzez oszacowanie wysokości przyszłej nagrody jubileuszowej. Nagrody te są

dyskontowane do wartości bieżącej. Stopę dyskontową otrzymuje się na podstawie rynkowej stopy zwrotu

z obligacji Skarbu Państwa na dzień bilansowy. Kalkulacja jest przeprowadzana przez uprawnionego aktuariusza

przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na

podstawie danych historycznych oraz przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości.

(IV) Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (odprawy) zostają rozpoznane w kosztach, jeśli na Grupie

ciąży nieodwołalne zobowiązanie wynikające z tytułu formalnego, szczegółowego planu rozwiązania stosunku

pracy z pracownikami przed wiekiem emerytalnym. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

w przypadku dobrowolnych odejść są ujmowane w kosztach, jeśli Grupa złożyła pracownikom ofertę

zachęcającą do dobrowolnych odejść, jest prawdopodobne, że oferta zostanie zaakceptowana i liczba

dobrowolnych odejść może być rzetelnie oszacowana.

(V) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez uwzględnienia dyskonta

i są odnoszone w koszty w momencie wykonania świadczenia.

Grupa tworzy rezerwę w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla pracowników z tytułu

krótkoterminowych premii i prowizji pieniężnych jeśli Grupa jest prawnie lub zwyczajowo zobowiązana do

takich wypłat na podstawie usług świadczonych przez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to może

zostać rzetelnie oszacowane.

l) Rezerwy

Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Jednostce ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń

i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych.

W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez

dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed

opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko

związane z danym składnikiem pasywów.

(I) Restrukturyzacja

Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest w przypadku, gdy Grupa zaakceptowała szczegółowy

i oficjalny plan restrukturyzacji, a proces ten został zapoczątkowany lub został publicznie ogłoszony. Rezerwą

nie są objęte przyszłe straty operacyjne.

(II) Umowy rodzące obciążenia

Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Grupę korzyści

ekonomiczne z umowy są niższe niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych. Wysokość

rezerwy jest ustalana na podstawie niższej z wartości kosztów związanych z odstąpieniem od umowy lub
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kosztów jej realizacji. Przed ujęciem w księgach rezerwy, Grupa rozpoznaje ewentualną utratę wartości

aktywów związanych z daną umową.

ł) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ujmuje się według wartości godziwej. Po początkowym

ujęciu ujmuje się je według zamortyzowanego kosztu. Zobowiązania krótkoterminowe nie są dyskontowane.

m) Przychody
(I) Sprzedaż towarów

Przychody ze sprzedaży towarów i wyrobów gotowych wykazywane są w wysokości odpowiadającej wartości

godziwej otrzymanej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, opustów i rabatów.

Przychody ze sprzedaży towarów są ujmowane w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści

wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Przychody nie są ujmowane, gdy istnieje

znaczna niepewność co do możliwości uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych, ustalenia wysokości

poniesionych kosztów lub możliwości zwrotu towarów lub Grupa pozostaje trwale zaangażowana

w zarządzanie sprzedanymi wyrobami gotowymi/towarami.

(II) Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w rachunku zysków i strat w proporcji do stopnia realizacji

transakcji na dzień bilansowy. Stopień realizacji transakcji jest oceniany poprzez obmiar wykonanych prac.

(II) Przychody z tytułu najmu

Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą

liniową przez okres trwania umowy.

(III) Przychody z tytułu dotacji rządowych

Dotacje budżetowe ujmowane są w bilansie jako przychody przyszłych okresów, jeśli istnieje wystarczająca

pewność ich otrzymania oraz Grupa spełni warunki z nimi związane. Dotacje otrzymane jako zwrot już

poniesionych kosztów przez Jednostkę są systematycznie ujmowane jako przychód w rachunku zysków i strat

w okresach, w których ponoszone są związane z nimi koszty. Dotacje otrzymywane jako zwrot kosztów

aktywów ujmowanych przez Jednostkę, są systematycznie ujmowane jako pozostałe przychody operacyjne

w rachunku zysków i strat przez okres użytkowania aktywa. Dotacje państwowe do zakupu rzeczowych

aktywów trwałych ujmuje się w zobowiązaniach długoterminowych jako rozliczenia międzyokresowe

przychodów z tytułu dotacji państwowych i odnosi się je w przychody w rachunku zysków i strat metoda

liniową, a w czasie odpowiadającym przewidywanym okresom użytkowania odnośnych aktywów.
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n) Płatności z tytułu leasingu

Płatności z tytułu zawartych przez Grupę umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków

i strat liniowo przez okres trwania leasingu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w rachunku

zysków i strat łącznie z kosztami z tytułu leasingu.

Minimalne płatności leasingowe z tytułu leasingu finansowego są rozdzielane na część stanowiącą koszt

finansowania oraz część zmniejszającą zobowiązanie. Część stanowiąca koszt finansowania jest przypisywana

do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy

procentowej. Płatności warunkowe są ujmowane poprzez korektę wartości minimalnych opłat leasingowych

w czasie pozostałego okresu leasingu, gdy korekta zostaje potwierdzona.

o) Koszty i przychody finansowe

Przychody finansowe obejmują odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Grupę środków pieniężnych,

należne dywidendy, zyski z tytułu zbycia dostępnych do sprzedaży instrumentów finansowych, zyski z tytułu

zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy, zyski z tytułu różnic

kursowych oraz zyski dotyczące instrumentów zabezpieczających, które ujmowane są w rachunku zysków

i strat. Przychody z tytułu odsetek wykazuje się w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej, przy

zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje się w rachunku zysków

i strat w momencie, kiedy Grupa nabywa prawa do jej otrzymania.

Koszty finansowe obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia, odwracanie dyskonta z tytułu rezerw, straty

z tytułu różnic kursowych, straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych

przez wynik finansowy, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, które ujmowane są w rachunku

zysków i strat.

p) Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek

dochodowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi

bezpośrednio z kapitałem własnym. Wówczas ujmuje się go w kapitale własnym.

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone

przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego

lat ubiegłych, o ile wystąpią.

Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice

przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych, a ich wartością ustalaną

dla celów podatkowych. Rezerwy nie tworzy się na następujące różnice przejściowe: wartość firmy, której

odpisy nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych, początkowe ujęcie aktywów lub

pasywów, które nie wpływają ani na zysk księgowy ani na dochód do opodatkowania. 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.
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty

zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Aktywa z tytułu podatku

odroczonego obniża się w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania

wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania różnic przejściowych. Takie obniżki koryguje

się w górę, w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do opodatkowania staje

się prawdopodobne.

q) Działalność zaniechana

Działalność zaniechana jest częścią działalności Grupy, która stanowi oddzielną, znaczną część działalności lub

segment geograficzny, zbyty lub przeznaczony do sprzedaży, lub jest jednostką zależną nabytą wyłącznie

w celu odsprzedaży.

Klasyfikacja do działalności zaniechanej dokonuje się w wyniku sprzedaży lub w momencie, kiedy działalność

spełnia kryteria zaklasyfikowania do przeznaczonej do sprzedaży. Kiedy działalność jest zaklasyfikowana jako

zaniechana, dane porównawcze w rachunku zysków i strat są przekształcane tak, jakby działalność została

zaniechana na początku okresu porównawczego.

r) Zysk na akcję

Grupa prezentuje podstawowy zysk na akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na akcję jest wyliczany przez

podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji

zwykłych w okresie.

s) Raportowanie segmentów działalności

Segment działalności jest wyodrębnioną częścią Grupy, która zajmuje się dostarczaniem określonych produktów

lub usług (segment branżowy) lub dostarczaniem produktów lub usług w określonym środowisku

ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści odmienne niż inne segmenty.

Podstawowy format raportowania Grupy bazuje na segmentach branżowych.

t) Wartość firmy i nadwyżka udziału w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztem nabycia

Nadwyżka kosztu nabycia nad udziałem w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów,

zobowiązań i zobowiązań warunkowych, powstała w wyniku przejęcia jednostki zależnej, stanowi wartość firmy

i jest ujmowana w wartościach niematerialnych i prawnych.

Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań

i zobowiązań warunkowych nad kosztem nabycia powstała w wyniku przejęcia jednostki zależnej jest ujmowana

bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
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u) Zasady konsolidacji

Jednostki zależne
Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Jednostkę dominującą. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy

Jednostka dominująca posiada zdolność kierowania bezpośrednio lub pośrednio polityką finansową i operacyjną

danej jednostki, w celu uzyskiwania korzyści płynących z jej działalności. Przy ocenie stopnia kontroli bierze się

pod uwagę wpływ istniejących i potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać zrealizowane

lub mogą podlegać konwersji.

Sprawozdania finansowe spółek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

począwszy od dnia uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia.

Jednostki stowarzyszone i współzależne
Jednostki stowarzyszone są to jednostki gospodarcze, na których politykę operacyjną i finansową Grupa

wywiera znaczący wpływ, lecz ich nie kontroluje. Jednostki współzależne są to jednostki, nad których

działalnością na skutek uzgodnień umownych Grupa sprawuje współkontrolę.

Korekty konsolidacyjne
Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz

wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy są eliminowane

w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rozliczenia nabycia pod wspólną kontrolą
W przypadku nabycia jednostek od akcjonariuszy Grupy (nie uregulowane przez MSSF 3) transakcje są

rozliczane w następujący sposób:

1) za wartości nabytych aktywów netto przyjmuje się ich wartości księgowe ze skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy wyższego szczebla na dzień transakcji nabycia pod wspólną kontrolą. Nie ustala się na

nowo wartości godziwych aktywów netto na dzień przejęcia kontroli w ramach nabycia jednostek od

akcjonariuszy Grupy;

2) różnica między ceną nabycia a wartością aktywów netto na dzień przejęcia kontroli w ramach nabycia

jednostek od akcjonariuszy Grupy zostaje odniesiona bezpośrednio na niepodzielony wynik z lat ubiegłych;

3) nie dokonuje się przekształcenia danych za okres przed dniem przejęcia kontroli w ramach nabycia jednostek

od akcjonariuszy Grupy.
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4. Sprawozdawczość segmentów działalności

Sprawozdawczość segmentów działalności prezentowana jest w odniesieniu do segmentów branżowych oraz

geograficznych. Podstawowy wzór sprawozdawczy stanowi podział na segmenty branżowe i wynika ze struktury

zarządzania oraz raportowania wewnętrznego Grupy.

Ceny stosowane w rozliczeniach pomiędzy poszczególnymi segmentami oparte są o ceny rynkowe.

Wynik segmentu, jego aktywa oraz zobowiązania zawierają pozycje, które go dotyczą w sposób bezpośredni jak

również odpowiednie pozycje użytkowane wspólnie, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać

do poszczególnych segmentów. Nieprzypisane do segmentu pozycje obejmują głównie niektóre inwestycje (inne

niż inwestycje w nieruchomości) i związane z nimi przychody, niektóre zaciągnięte kredyty i pożyczki wraz

z powiązanymi zeń kosztami, niektóre pozycje majątku wspólnego Grupy (w tym siedziba Grupy) i związane z

nimi koszty, a także aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Wydatek inwestycyjny w ramach segmentu jest to całkowity koszt poniesiony na nabycie rzeczowych aktywów

trwałych oraz wartości niematerialnych, wyłączając wartość firmy.

Segmenty branżowe
Grupa wyodrębnia poniższe główne segmenty branżowe: wyroby stalowe, złom stalowy, metale kolorowe, inna

działalność.

Segmenty geograficzne
Działalność operacyjna skupiona jest na dwóch głównych obszarach geograficznych – Polska i zagranica.

W przypadku prezentowania informacji w podziale na segmenty geograficzne, przychód segmentu jest oparty na

geograficznym rozmieszczeniu klientów.

Grupa nie jest w stanie dokonać podziału wydatków inwestycyjnych na segmenty geograficzne, ponieważ te

same aktywa trwałe służą do produkcji w obu segmentach.
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4. Sprawozdawczość segmentów działalności (ciąg dalszy)
Segmenty branżowe

2008
ZŁOM

STALOWY
WYROBY
STALOWE

KĘSY
STALOWE

INNA
DZIAŁALNOŚĆ

RAZEM

Przychody ze sprzedaży 4 057 710 651 41 919 86 367 842 994

Przychody ze sprzedaży zewn.* 2 330 703 489 40 926 83 123 829 868
Przychody ze sprzedaży wew.* 1 727 7 162 993 3 244 13 126

Koszt własny sprzedaży (3 771) (662 273) (39 045) (80 526) (785 615)

Koszt własny sprzedaży zewn. * (2 100) (653 181) (38 364) (79 970) (773 615)
Koszt własny sprzedaży wew.
*

(1 671) (9 092) (681) (556) (12 000)

Zysk brutto ze sprzedaży 286 48 378 2 874 5 841 57 379

Zysk brutto ze sprzedaży zewn. 230 50 308 2 562 3 153 56 253
Zysk brutto ze sprzedaży wew.
*

56 (1 930) 312 2 688 1 126
Koszty sprzedaży (351) (27 274) (708) (1 925) (30 258)
Koszty ogólnego zarządu (196) (34 408) (2 029) (4 183) (40 816)

(Strata) netto na sprzedaży (261) (13 304) 137 (267) (13 695)

Pozostałe koszty operacyjne - - - (9 591) (9 591)
Pozostałe przychody operacyjne 88 15 498 914 1 884 18 384
Pozostałe zyski/(straty) netto (7) (1 153) (68) (140) (1 368)

(Strata) z działalności
opoperacyjoperacyjnej

(180) 1 041 983 (8 114) (6 270)

Aktywa segmentu 1 796 315 437 18 597 38 354 374 184
Aktywa nieprzypisane - - - - 23 015
Aktywa ogółem 1 796 315 437 18 597 38 354 397 199

Zobowiązania segmentu 401 70 333 4 146 8 552 83 432
Zobowiązania nieprzypisane - - - - 55 250

Zobowiązania ogółem 401 70 333 4 146 8 552 138 682

Nakłady inwestycyjne segmentu 27 4 765 281 580 5 653

Amortyzacja (39) (6 908) (407) (841) (8 195)

Straty/Zyski z tytułu obniżenia
wartości i odpisy aktualizacyjne

27 4 664 275 566 5 532

UDZIAŁ w przychodach 0,48% 84,30% 4,97% 10,25% 100,00%

*„Zewn.” – do podmiotów niepowiązanych, „Wewn.” – do podmiotów powiązanych . Grupa w pozycji podmioty powiązane
przedstawia podmioty powiązane nie podlegające konsolidacji.
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4. Sprawozdawczość segmentów działalności (ciąg dalszy)
Segmenty branżowe

Przekształcony
2007

ZŁOM
STALOWY

WYROBY
STALOWE

KĘSY
STALOWE

INNA
DZIAŁALNOŚĆ

RAZEM

Przychody ze sprzedaży 1 499 411 373 8 125 23 993 444 990

Przychody ze sprzedaży zewn. * 630 408 451 8 125 23 061 440 267
Przychody ze sprzedaży wew.* 869 2 922 - 932 4 723

Koszt własny sprzedaży (1 663) (379 102) (7 483) (21 436) (409 684)

Koszt własny sprzedaży zewn. * (662) (378 172) (7 483) (20 697) (407 014)
Koszt własny sprzedaży wew. * (1 001) (930) - (739) (2 670)

Zysk brutto ze sprzedaży (164) 32 271 642 2 557 35 306

Zysk brutto ze sprzedaży zewn. * (32) 30 279 642 2 364 33 253
Zysk brutto ze sprzedaży wew. * (132) 1 992 - 193 2 053
Koszty sprzedaży (122) (21 431) (129) (1 039) (22 721)
Koszty ogólnego zarządu (69) (17 026) (427) (1 509) (19 031)

(Strata) netto na sprzedaży (355) (6 186) 86 9 (6 446)

Pozostałe koszty operacyjne - - - (5 093) (5 093)
Pozostałe przychody operacyjne 26 7 084 140 413 7 663
Pozostałe zyski/(straty) netto (2) (469) (9) (25) (505)

Nadwyżka udziału w wartości
godziwej netto możliwych do
zidentyfikowania aktywów i
zobowiązań nad kosztem nabycia

- - - 25 925 25 925

(Strata) z działalności
operacyjnej

(331) 429 217 21 229 21 544

Aktywa segmentu 796 260 517 7 806 26 878 295 997
Aktywa nieprzypisane 280 749
Aktywa ogółem 576 746

Zobowiązania segmentu 493 150 506 15 125 32 922 199 046
Zobowiązania nieprzypisane 108 698

Zobowiązania ogółem 307 744

Nakłady inwestycyjne segmentu 19 4 127 - 398 4 544

Amortyzacja (12) (3 009) (144) (1 280) (4 445)

Straty z tytułu obniżenia wartości i
odpisy aktualizacyjne

- - - (1 142) (1 142)

UDZIAŁ w przychodach 0,34% 92,45% 1,83% 5,39% 100,00%

*„Zewn.” – do podmiotów niepowiązanych, „Wewn.” – do podmiotów powiązanych . Grupa w pozycji podmioty powiązane
przedstawia podmioty powiązane nie podlegające konsolidacji.
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Segmenty geograficzne

2008-12-31 Polska Inne kraje Razem 2007-12-31 Polska Inne kraje Razem
Przychód od
jednostek
niepowiązanych

704 052 125 816 829 868
Przychód od
jednostek
niepowiązanych

395 458 44 809 440 267

Przychód od
jednostek
powiązanych

13 126 - 13 126
Przychód od
jednostek
powiązanych

4 723 - 4 723

Aktywa
segmentowe

379 600 17 599 397 199
Aktywa
segmentowe

569 261 7 485 576 746
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5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Decyzją Zarządu Grupy w 2006 r. nieruchomości o wartości bilansowej 795 tys. zł zlokalizowane w Kwidzynie
zostały zaklasyfikowane jako aktywa trwałe przeznaczone do zbycia. Podjęto wysiłki zmierzające do sprzedaży
tych aktywów i oczekuje się, że sprzedaż ta nastąpi w przeciągu jednego roku od dnia bilansowego.
Nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartość bilansową tych nieruchomości do wartości
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.

Ponadto, w wyniku objęcia kontroli nad Stalexport S.A. Grupa nabyła nieruchomość inwestycyjną w H.
Kościuszko, której wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 5.393 tys. zł. Nieruchomość ta
stanowi obecnie zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w Fortis Bank przez Stalexport S.A. Podjęto wysiłki
zmierzające do sprzedaży tych aktywów i oczekuje się, że sprzedaż ta nastąpi w przeciągu jednego roku od dnia
bilansowego.
Wystąpiła potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartość bilansową tej nieruchomości do wartości
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.

Wartość brutto na dzień
2007-01-01 795

Nabycie jednostek zależnych 5 393

2007-12-31 6 188

Wartość brutto na dzień
2008-01-01 6 188
Nabycie jednostek zależnych -
2008-12-31 6 188

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty
wartości
2008-01-01 -
Odpis z tytułu utraty wartości (293)
2008-12-31 (293)

Wartość netto na dzień
2007-01-01 795
2007-12-31 6 188
2008-01-01 6 188
2008-12-31 5 895
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6. Nabycie jednostek zależnych

Nabycie Cognor Blachy Dachowe S.A. (dawna nazwa Florian Podkarpacie S.A.)

W dniu 5 maja 2008r. Grupa nabyła od Złomrex S.A. spółkę Florian Podkarpacie S.A., w którym posiada
77,44% akcji, tj. 6 796 głosów. Wartość transakcji wyniosła 5 084 tys. zł. Działalność nabytej jednostki
obejmuje wykonawstwo i sprzedaż pokryć dachowych i handel artykułami przemysłowymi.
W okresie od dnia nabycia do 31 grudnia 2008 r., jednostka zależna poniosła stratę w wysokości 19 tys. zł, która
została ujęta w skonsolidowanym wyniku netto Grupy.

Nabycie opisane w powyższym paragrafie miało następujący wpływ na aktywa i pasywa Grupy:

w tysiącach złotych (wartości zgodnie z rozliczenia nabycia pod
wspólną kontrolą)

Rozpoznana
wartość na

dzień objęcia
kontroli

Rzeczowe aktywa trwałe 6 092
Nieruchomości inwestycyjne 45
Prawo wieczystego użytkowania gruntów 498
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 511
Zapasy 7 542
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 3 245
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 360
Świadczenia pracownicze (26)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (904)
Oprocentowane kredyty i pożyczki (6 000)
Pozostałe zobowiązania finansowe (14)
Rezerwy na zobowiązania (14)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (3 548)
Aktywa i zobowiązania netto 8 787
% nabytych aktywów i zobowiązań / Procent nabytych głosów 77,44%
Nabyte aktywa i zobowiązania netto 6 805
Cena nabycia opłacona gotówką 5 175
Różnica z nabycia 1 630

Środki pieniężne nabyte 1 360

Komentarz do pozycji CF „Nabycie udziałów w Grupach zależnych”

Kwota wykazana w CF jednostkowym Stalexportu S.A. (139 330)
Środki pieniężne nabyte jako aktywa Cognor Blachy Dachowe S.A. 1 360

Kwota wykazana w skonsolidowanym CF (137 970)

Kwota wykazana w CF Stalexportu S.A. dotyczy uregulowania w roku 2008 zobowiązania wykazanego w
sprawozdaniu za rok 2007, również w kwocie 139 330 związanego z nabyciem jednostek zależnych.

Nabycie Cognor Blachy Dachowe S.A. nie miało wpływu na CF roku 2008, ponieważ zostało rozliczone z
zaliczką przekazaną Złomrex’owi S.A. w roku 2007.
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7. Przychody ze sprzedaży
2008 2007

od jednostek powiązanych 13 126 4 723
Przychody ze sprzedaży usług 397 129
Przychody ze sprzedaży towarów 9 684 4 575
Przychody ze sprzedaży materiałów 3 045 19
od pozostałych jednostek 829 868 440 267
Przychody ze sprzedaży produktów 74 596 17 976
Przychody ze sprzedaży usług 8 356 4 267
Przychody ze sprzedaży towarów 742 009 417 573
Przychody ze sprzedaży materiałów 4 907 451

842 994 444 990

8. Pozostałe przychody operacyjne

2008
Przekształcony

2007
od jednostek powiązanych 6 608 3 726
Odszkodowania i kary otrzymane 168
Zobowiązania umorzone 17
Pozostałe 6 423 3 726

Przychody odsetkowe od pozostałych należności 6 331 3 726

od pozostałych jednostek 11 776 3 937
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności 151 682
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
trwałych - 60
Rozwiązanie rozliczeń międzyokresowych biernych utworzonych
na pozostałe koszty 4 316 5
Odszkodowania i kary otrzymane 247
Nadwyżka zapasów 509 402
Otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych 50 24
Zobowiązania umorzone 18 6
Koszty postępowania sądowego podlegające zwrotowi 111 72
Zysk netto ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 369 26
Pozostałe, w tym: 6 005 2 660

Rozwiązanie odpisu na należności odsetkowe 664 86

Przychody odsetkowe od pozostałych należności 1 148 737

Przychody z tytułu realizacji wyceny instrumentów finansowych 3 093 1 065

18 384 7 663



Informacje Objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2008 r.(w tysiącach złotych)

71

9. Pozostałe koszty operacyjne

2008 Przekształcony 2007

do powiązanych jednostek (2 723) (1 047)
Pozostałe (2 723) (1 047)
Koszty odsetkowe od pozostałych zobowiązań (2 483) (1 047)
do pozostałych jednostek (6 868) (4 046)
Odpis z tytułu utraty wartości należności (267) (580)
Utworzenie rezerwy na koszty (362) (422)

Braki w zapasach (przekraczające akceptowalne normy) (1 037) (306)
Koszty postępowania sądowego (177) (29)
Kary umowne (278) (10)
Strata netto ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - (2)
Należności umorzone (30) (266)
Darowizny (16) (50)
Pozostałe, w tym: (4 701) (2 381)

Rezerwa na zobowiązania pracownicze - (502)
Rezerwa - badanie sprawozdań finansowych - (120)

Koszty odsetkowe od pozostałych zobowiązań (1 756) (266)

Utworzenie odpisu na należności odsetkowe (438) (459)

Koszty inwestycji bez efektu gospodarczego (585) (100)

Niedobory inwentaryzacyjne (w normie) (704) (92)

(9 591) (5 093)

9a. Pozostałe zyski/(straty) netto

2008 Przekształcony 2007

do pozostałych jednostek

Zysk/(strata) netto z tyt. różnic kursowych z działalności
operacyjnej 1 368 (505)

(1 368) (505)

10. Koszty świadczeń pracowniczych

2008 2007

Wynagrodzenia (z uwzględnieniem bonusów) (35 292) (21 351)

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (4 951) (1 952)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (594) (38)

Szkolenia (151) (58)

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (597) (989)
Koszty odpraw emerytalnych (w tym zwiększenie zobowiązań z tego
tytułu)

(13) (41)
Zwiększenie zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych - (85)
Zwiększenie zobowiązań z tytułu niewykorzystanych urlopów (187) (126)
Pozostałe świadczenia (611) (56)

(42 396) (24 696)
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11. Koszty według rodzaju

2008 2007

a) amortyzacja (8 173) (4 445)
b) zużycie materiałów i energii (76 930) (17 179)
c) usługi obce (30 960) (14 123)
d) podatki i opłaty (5 617) (2 350)
e) wynagrodzenia * (35 292) (21 351)
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (7 104) (3 345)
g) pozostałe koszty rodzajowe (1 424) (863)
h) odpis przedpłaty prawa wieczystego użytkowania gruntów (324) (118)

Koszty według rodzaju, razem (165 824) (63 774)

* w tym w 2008 r. świadczenie wynikające z zapisami Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz
umowy o pracę dotyczące rozwiązania umowy o pracę z panem Janem Gąsowskim z dniem
26.09.2008r. Kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 600 tys. zł. Wypłata nastąpiła w styczniu
2009r., w 2007 r. odszkodowanie wynikające z Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem i umowy o
pracę dotyczące odwołania z funkcji Prezesa Zarządu i rozwiązania umowy o pracę z panem
Zbigniewem Canowieckim z dniem 30.09.2007r. Kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 5.082 tys.
zł.
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12. Koszty finansowe netto

Przychody finansowe

2008
Przekształcony

2007

1. od jednostek powiązanych 444 3

Przychody odsetkowe od należności
finansowych 444 3

Przychody odsetkowe od pozostałych
należności - -

Umorzone zobowiązania finansowe - -

Pozostałe przychody - -

2. od pozostałych jednostek 211 1 645

Przychody odsetkowe od należności
finansowych 211 1 645

Przychody odsetkowe od pozostałych
należności - -

Dywidendy - -

Rozwiązanie odpisu na należności odsetkowe - -

Przychody z tytułu realizacji wyceny
instrumentów finansowych - -
Zysk netto z tytułu różnic kursowych dotyczące

działalności operacyjnej - -

Umorzone zobowiązania finansowe - -

Pozostałe przychody - -

Przychody finansowe, razem 655 1 648
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Koszty finansowe

2008 Przekształcony 2007

1. do jednostek powiązanych (572) 58

Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań
finansowych (232) 58

Koszty odsetkowe od pozostałych zobowiązań - -
Koszty z tytułu realizacji,wyceny instrumentów

finansowych - -

Inne (340) -

2. do pozostałych jednostek (7 135) (2 576)

Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań
finansowych (4 817) (1 963)

Koszty odsetkowe od pozostałych zobowiązań - -

Opłaty bankowe i prowizje (rozliczone przy
użyciu metody efektywnej stopy procentowej) (21) (431)

Utworzenie odpisu na należności odsetkowe - -

Odpisy z tytułu utraty wartości na pozostałych
inwestycjach - -

Koszty z tytułu realizacji wyceny instrumentów
finansowych - -

Strata netto z tytułu różnic kursowych (1 087) (357)

dotyczące działalności operacyjnej - -
dotyczące innych zobowiązań

finansowych (1 087) 148

Umorzone należności finansowe - -

Inne (1 210) (330)

Koszty finansowe razem (7 707) (2 518)

Koszty/Przychody finansowe netto (7 052) (870)

13. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
Efektywna stopa podatkowa

Efektywna stopa podatkowa 2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31

Zysk przed opodatkowaniem 100,0% (13 322) 100,0% 20 674
Podatek w oparciu o
obowiązującą stawkę podatkową (19%) 2 531 (19%) (3 928)
Koszty niestanowiące kosztów
uzyskania przychodów,
przychody niepodatkowe i straty
podatkowe nierozpoznane jako
aktywo z tytuły podatku
odroczonego 17,0% (2 264) (2,8%) (581)
Przychody niepodlegające
opodatkowaniu (0,6%) 82 23,8% 4 925
Wykorzystanie strat
podatkowych nieuwzględnianych
w kalkulacji podatku
odroczonego w latach ubiegłych (0,5%) 67 (3,2%) (668)
Korekta podatku za lata
poprzednie (0,5%) 60 1,6% 341
Pozostałe (do 5%) 3,3% (433) 0,6% 136

(0,3%) 43 1,0% 225
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Podatek dochodowy bieżący 2008 2007

Podatek dochodowy za rok bieżący (1 640) 202

Podatek odroczony 2008 2007

Powstanie / odwrócenie różnic przejściowych 1 683 (286)

Ujęcie strat podatkowych do wykorzystania w przyszłych okresach - 309

1 683 23

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 43 225

Należność z tytułu podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 1 199 tys. zł (2007 r.: 1.045 tys.
zł). Jest to kwota należna Grupie od urzędu skarbowego i dotyczy nadwyżki uiszczonych zaliczek na podatek
dochodowy za rok bieżący nad zobowiązaniem z tytułu podatku dochodowego.

Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
2008-12-31 2007-12-31

Należności z tytułu podatku dochodowego 1 199 1 045

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - -

1 199 1 045
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14. Rzeczowe aktywa trwałe

Grunty
Budynki

i budowle
Maszyny

i urządzenia
Środki

transportu
Meble

i wyposażenie
Środki trwałe

w budowie
Razem

Wartość brutto na dzień

2007-01-01 1 096 15 518 8 414 1 451 758 485 27 722

Nabycie poprzez połączenia firm 2 561 46 629 9 389 1 560 181 11 752 72 072

Pozostałe nabycie - - - - - 4 524 4 524
Przeniesienie do / z nieruchomości
inwestycyjnych - 455 3 - - - 458
Przeniesienie ze środków trwałych
w budowie - 767 2 536 508 488 (4 299) -

Zbycie - - (453) (202) (62) - (717)

2007-12-31 3 657 63 369 19 889 3 317 1 365 12 462 104 059

Grunty
Budynki

i budowle
Maszyny

i urządzenia
Środki

transportu
Meble

i wyposażenie
Środki trwałe

w budowie
Razem

Wartość brutto na dzień

2008-01-01 3 657 63 369 19 889 3 317 1 365 12 462 104 059

Nabycie poprzez połączenia firm - 3 279 2 648 150 15 630 6 722

Pozostałe nabycie - 230 15 122 44 5 449 5 860
Przeniesienie do / z nieruchomości
inwestycyjnych - (6 931) - - - - (6 931)
Przeniesienie do / z aktywów
przeznaczonych do sprzedaży - - 230 162 7 (399) -
Przeniesienie ze środków trwałych
w budowie - 13 287 1 865 1 584 128 (16 864) -

Zbycie - (55) (315) (487) (312) (82) (1 251)

2008-12-31 3 657 73 179 24 332 4 848 1 247 1 196 108 459
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Grunty
Budynki

i budowle
Maszyny

i urządzenia
Środki

transportu
Meble

i wyposażenie
Środki trwałe

w budowie
Razem

Skumulowana amortyzacja
i odpisy z tytułu utraty wartości

2007-01-01 - (5 722) (5 277) (751) (600) - (12 350)
Koszt amortyzacji za rok - (1 317) (1 829) (354) (262) - (3 762)
Inne zwiększenia - - - - - 60 60
Zbycia - - 401 190 61 - 652

2007-12-31 - (7 039) (6 705) (915) (801) 60 (15 400)

2008-01-01 - (7 039) (6 705) (915) (801) 60 (15 400)
Koszt amortyzacji za rok - (2 787) (3 821) (793) (179) - (7 580)
Przeniesienie do / z nieruchomości
inwestycyjnych 104 - - - - 104
Zbycia - 32 287 203 203 - 725
Inne zmniejszenia - (108) (3) (5) (4) - (120)

2008-12-31 - (9 798) (10 242) (1 510) (781) 60 (22 271)

Wartość netto

2007-01-01 1 096 9 796 3 137 700 158 485 15 372

2007-12-31 3 657 56 330 13 184 2 402 564 12 522 88 659

2008-01-01 3 657 56 330 13 184 2 402 564 12 522 88 659

2008-12-31 3 657 63 381 14 090 3 338 466 1 256 86 188
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Środki trwałe w leasingu
Grupa użytkuje urządzenia w ramach umów leasingu finansowego. Grupa ma możliwość zakupu tych
środków trwałych po zakończeniu okresu leasingu po obniżonej cenie. Wartość bilansowa netto środków
trwałych użytkowanych na podstawie obowiązujących umów leasingu finansowego na dzień 31 grudnia
2008 r. wyniosła 1.502 tys. zł (2007: 1.830 tys. zł). Środki trwałe w leasingu stanowią jednocześnie
zabezpieczenie zobowiązań z tytułu leasingu.

Zabezpieczenia
Na dzień 31 grudnia 2008 r. część rzeczowych aktywów trwałych stanowiło zabezpieczenie kredytów -
patrz nota 26.

Środki trwałe w budowie

Podstawowe inwestycje zaprezentowane jako środki trwałe w budowie na dzień 31 grudnia 2008 r.

stanowią nakłady poniesione na modernizację budynku magazynowego w Gdańsku Kokoszkach (wartość

661 tys. zł).

Poza tym podstawowe inwestycje zaprezentowane jako środki trwałe w budowie dotyczą modernizacji
budynku biurowego w Katowicach oraz zakupu maszyn i urządzeń w kwocie 557 tys.zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości
W 2007 r. Grupa dokonała odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości, odpis dotyczył dokumentacji
obudowy estakady suwnicy, został rozwiązany w grudniu 2007 r. Natomiast w 2008r. Grupa dokonała
odpisu wartości zapasów w wysokości 6.035 tys. zł (nota nr 20).

15. Wartości niematerialne

Wartość firmy
Oprogramowania

i inne Razem

Wartość brutto na dzień

2007-01-01 - 2 358 2 358

Nabycia poprzez połączenia jednostek 423 1 952 2 375

Pozostałe zwiększenia - 54 54

Zbycia - (448) (448)

2007-12-31 423 3 916 4 339

2008-01-01 423 3 916 4 339

Nabycia poprzez połączenia jednostek - - -

Pozostałe zwiększenia - 108 108

Zbycia - (174) (174)

2008-12-31 423 3 850 4 273
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Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu
utraty wartości
2007-01-01 - (1 528) (1 528)
Amortyzacja za rok - (912) (912)
Zbycia - 448 448
2007-12-31 - (1 992) (1 992)

2008-01-01 - (1 992) (1 992)
Amortyzacja za rok - (593) (593)
Zbycia - 174 174
2008-12-31 - (2 411) (2 411)

Wartość netto
2007-01-01 - 830 830
2007-12-31 423 1 924 2 347
2008-01-01 423 1 924 2 347
2008-12-31 423 1 439 1 862

16. Nieruchomości inwestycyjne

Wartość brutto na dzień

2007-01-01 925
Przeniesienie z / do rzeczowych aktywów trwałych (458)
Przeniesienie z / do prawa wieczystego użytkowania gruntów (17)

2007-12-31 450

2008-01-01 450
Przeniesienie z / do rzeczowych aktywów trwałych 6 931
Przeniesienie z / do prawa wieczystego użytkowania gruntów 4 377
2008-12-31 11 758

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na
dzień

2007-01-01 (450)
2007-12-31 (450)

2008-01-01 (450)
Amortyzacja za okres (422)
Przeniesienie z / do rzeczowych aktywów trwałych (104)
2008-12-31 (976)

Wartość netto na dzień

2007-01-01 475

2007-12-31 -

2008-01-01 -

2008-12-31 10 782

Na dzień 01.01.2007r. jako nieruchomości inwestycyjne Grupa wykazywała aktywa dotyczące
nieruchomości w Elblągu, które były wówczas wynajmowane. Od lutego 2007 r. w/w nieruchomość jest
wykorzystywana do wykonywania działalności handlowej. W 2008 r. jako nieruchomość inwestycyjna
została zaprezentowana dzierżawa nieruchomości w Panewniki-Katowice.



Informacje Objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2008 r.(w tysiącach
złotych)

80

Wartość godziwa
Zarząd uważa, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej wykazanej w sprawozdaniu
finansowym. Nieruchomości inwestycyjne były przedmiotem wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę
w 2007 r., stąd też zarząd ocenia, że wartość godziwa na dzień bilansowy nie przekracza wartości brutto
nieruchomości inwestycyjnych tj. kwoty 11 758 tys. zł.

W rachunku zysków i strat ujęto następujące kwoty:

2008 2007
Przychody z opłat czynszowych 753 -

Bezpośrednie koszty operacyjne powstałe z tytułu
nieruchomości inwestycyjnych

(842) -

17. Prawo wieczystego użytkowania gruntów

Wartość brutto na dzień

2007-01-01 1 201
Nabycie poprzez połączenia firm 32 432
Przeniesienie do / z nieruchomości inwestycyjnych 17
Zbycie (3)
2007-12-31 33 647

2008-01-01 33 647
Nabycie poprzez połączenia firm 498
Przeniesienie do / z nieruchomości inwestycyjnych (4 377)
Inne zmniejszenia (182)
2008-12-31 29 586

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na
dzień

2007-01-01 (309)
Koszt (127)
Zbycie 1

2007-12-31 (435)

2008-01-01 (435)
Koszt (324)
Zbycie -
2008-12-31 (759)

Wartość netto na dzień

2007-01-01 892
2007-12-31 33 212

2008-01-01 33 212

2008-12-31 28 827

Prawo wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu do 2089 r., jedynie prawo wieczystego
użytkowania gruntów w Kostrzyniu do 2097 r.
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18. Inne inwestycje
Pozostałe inwestycje długoterminowe

2008-12-31 2007-12-31

w jednostkach powiązanych 1 -
Udziały 1 -
w pozostałych jednostkach 135 165
Udziały 135 165

136 165

Strukturę długoterminowych aktywów finansowych zawiera poniższa tabela

Nazwa Spółki ze wskazaniem formy prawnej 2008-12-31 2007-12-31

Centrostal Lublin S.A. (wartość bilansowa, nie notowane na rynku
regulowanym)

60 60

Autostrada Śląska S.A. 55 55

Inne 21 50

Razem 136 165

19. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Rozpoznane aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Aktywa Rezerwy Wartość netto

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Rzeczowe aktywa trwałe - - (9 184) (8 737) (9 184) (8 737)
Pozostałe inwestycje - - (318) (136) (318) (136)
Prawo wieczystego użytkowania gruntów - - (2 597) (813) (2 597) (813)
Zapasy 1 146 125 - - 1 146 125
Należności z tytułu dostaw i usług i inne 162 262 - (42) 162 220
Kredyty i pożyczki oprocentowane 28 34 - (34) 28 -
Świadczenia pracownicze 630 1 120 - - 630 1 120
Przychody przyszłych okresów z tytułu
dotacji rządowych - - - - - -
Rezerwy 7 153 - - 7 153
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i
inne 335 200 - (80) 335 120
Pozostałe - 20 (854) (708) (854) (688)
Rozpoznane straty podatkowe podlegające
odliczeniu w przyszłych okresach 3 384 705 - (74) 3 384 631

Aktywa / zobowiązania z tytułu
odroczonego podatku dochodowego 5 692 2 619 (12 953) (10 624) (7 261) (8 005)
Kompensata aktywów / zobowiązań (5 692) (2 619) 5 692 2 619 - -

Wartość netto aktywów / zobowiązań z
tytułu podatku odroczonego - - (7 261) (8 005) (7 261) (8 005)

W bilansie zaprezentowano aktywa i rezerwę z tytułu podatku odroczonego jako sumę znettowanych
podatków odroczonych spółek konsolidowanych.
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Zmiana różnic przejściowych w okresie roku

Saldo na Saldo na

2007-01-01
Zmiana

Rozpoznane
w wyniku
połączenia
jednostek

2007-12-31

Nieruchomości, maszyny i urządzenia (167) (8 570) (8 737)
Pozostałe inwestycje - (148) 12 (136)
Prawo wieczystego użytkowania gruntów

- - (813) (813)
Zapasy - 54 71 125
Należności z tytułu dostaw i usług i inne 4 44 172 220
Kredyty i pożyczki oprocentowane 43 (43) - -
Świadczenia pracownicze 18 288 814 1 120
Rezerwy - 153 - 153
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne - 138 (18) 120
Pozostałe 3 (702) 11 (688)
Rozpoznane straty podatkowe podlegające
odliczeniu w przyszłych okresach 127 239 265 631

28 23 (8 056) (8 005)

Saldo na Saldo na

2008-01-01
Zmiana

Rozpoznane
w wyniku
połączenia
jednostek

2008-12-31

Nieruchomości, maszyny i urządzenia (8 737) (447) - (9 184)
Pozostałe inwestycje (136) (182) - (318)
Prawo wieczystego użytkowania gruntów

(813) (1784) - (2 597)
Zapasy 125 1 021 - 1 146
Należności z tytułu dostaw i usług i inne 220 (58) - 162
Kredyty i pożyczki oprocentowane - 28 - 28
Świadczenia pracownicze 1 120 (490) - 630
Rezerwy 153 (146) - 7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne 120 215 - 335
Pozostałe (688) (166) - (854)
Rozpoznane straty podatkowe podlegające
odliczeniu w przyszłych okresach 631 2 246 507 3 384

Razem w tym (8 005) 237 507 (7 261)

Rozpoznane w rachunku zysków i strat 1 683

Rozpoznane w kapitałach (1 446)
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20. Zapasy
2008-12-31 2007-12-31

Materiały 20 585 38 467
Wyroby gotowe - 163
Towary 95 513 118 350

116 098 156 980

Odpisy na zapasach 6 035 109
Wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie
zobowiązań 49 843 81 359

W 2008r., Grupa dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 5 926 tys.zł. ( 109
tys. w 2007) Odpisy dotyczą przede wszystkim towarów i wyrobów gotowych, których możliwa do
uzyskania cena sprzedaży netto jest niższa od kosztu nabycia/wytworzenia. Odpisy aktualizujące i ich
odwrócenie zalicza się do kosztu własnego sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2008r. zapasy o wartości
bilansowej 49 843tys. zł (w 2007r. 81 359 tys. zł) były przedmiotem zastawu jako zabezpieczenie
kredytów bankowych (nota 25).

21. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe

2008-12-31 2007-12-31

w jednostkach powiązanych 5 736 5

Udziały 2 5
Obligacje jednostki powiązanej Złomrex International Finance S.A. 5 734 -
w pozostałych jednostkach 480 1 669
Pożyczki udzielone - -
Pozostałe, w tym 480 1 669

- wartość godziwa opcji - 1 221
- wartość godziwa instrumentów typu forward - 448

6 216 1 674

W 2008 r. Grupa nabyła od podmiotu dominującego Złomrex S.A. 60 sztuk obligacji o wartości
nominalnej 50.000 EUR za 1 obligację, wyemitowanych przez Złomrex International Finance S.A. z
siedzibą we Francji, w łącznej cenie nabycia 4.514 tys. zł. Cena nabycia zawierała kupon odsetkowy w
wysokości 242 tys. zł.
W aktywach bilansu posiadane obligacje wykazano w cenie nabycia 5.290 tys. według średniego kursu
NBP na koniec roku zł plus naliczone odsetki 444 tys. zł. Cena nabycia jest zbliżona do wartości
godziwej.
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22. Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności

Należności krótkoterminowe

2008 2007

od jednostek powiązanych 66 841 74 609
Należności z tytułu dostaw i usług 3 211 493
Należności odsetkowe 20 5
Należności wekslowe 3 39
Zaliczka na zakup udziałów w innych jednostkach wraz z
odsetkami 63 607 74 072

od pozostałych jednostek 63 586 99 060
Należności z tytułu dostaw i usług 55 444 75 893
Należności odsetkowe 188 307
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń z
wyjątkiem podatku dochodowego 5 901 15 115
Zaliczki na poczet przyszłych dostaw dóbr i usług oraz na środki
trwałe 1 777
Pozostałe należności 2 052 6 968

130 427 173 669

Odpisy na należnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (11 980) 14 409

- od jednostek powiązanych (11) 5
- od pozostałych jednostek (11 969) 14 404

Wartość należności stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 16 033 15 620
- od jednostek powiązanych 40 -
- od pozostałych jednostek 15 993 15 620

Należności z tytułu dostaw i usług są prezentowane w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące
w związku z przewidywaną trudnością spłaty sald niektórych kontrahentów.

W pozycji „pozostałe należności” w kwocie 63.506 tys. zł w należnościach krótkoterminowych w 2008 r.
(2007r. 74 072 tys. zł) została ujęta zaliczka na zakup udziałów w innych jednostkach wraz z odsetkami.
Kwota ta wynika z zawartej w dniu 21 czerwca 2007r. umowy z głównym akcjonariuszem Złomrex S.A
w sprawie nabycia przez Centrostal S.A Stalexport Trade S.A. W związku z tą umową Centrostal S.A
przekazał na rzecz Złomrex S.A. kwotę 122 500 tys. zł tytułem zaliczki na zapłatę ceny, na zakup Stalexport
Trade S.A. Pozostała na saldzie na dzień 31 grudnia 2008 r. nierozliczona cześć zaliczki została wykorzystana
na nabycie Złomrex Steel Services S.A.

Należności długoterminowe

2008-12-31 2007-12-31

Od pozostałych jednostek

Należności z tytułu dostaw i usług 1 171 -
Pozostałe należności 2 1 208

1 173 1 208

Odpisy na należnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
- 309

- od pozostałych jednostek - 309
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Struktura należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych wg
terminów wymagalności

Łącznie na dzień Wymagalne na dzień
Płatne do dnia Płatne do dnia Płatne do dnia

2008-12-31 2008-12-31 2009-01-30 2009-03-30 2009-06-29

Złom stalowy 66 53 13 - -

Wyroby stalowe 54 769 18 728 27 252 8 710 79

Inna działalność 609 348 261 - -

55 444 19 129 27 526 8 710 79

Łącznie na dzień Wymagalne na dzień
Płatne do dnia Płatne do dnia Płatne do dnia

2007-12-31 2007-12-31 2008-01-30 2008-03-30 2008-06-28

Złom stalowy 55 - 55 - -

Wyroby stalowe 74 232 24 733 37 002 10 764 1 733

Inna działalność 1 606 238 1 368 - -

75 893 24 971 38 425 10 764 1 733

Należności handlowe ubezpieczone od jednostek niepowiązanych
2008-12-31 2007-12-31

48 572 27 271

Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek
niepowiązanych

2008-12-31 2007-12-31

Wartość brutto
Nieprzeterminowane 36 515 51 336

Przeterminowane 30 825 33 879

1-30 dni 10 982 14 831

31-90 dni 6 534 3 139

91-180 dni 1 470 789

181-365 dni 872 3 157

powyżej 1 roku 10 967 11 963

67 340 85 215

Utrata wartości
Nieprzeterminowane 200 414

Przeterminowane 11 696 8 908

1-30 dni 138 251

31-90 dni 393 153

91-180 dni 256 312

181-365 dni 732 833

powyżej 1 roku 10 177 7 359

11 896 9 322

Wartość netto
Nieprzeterminowane 36 315 50 922

Przeterminowane 19 129 24 971

1-30 dni 10 844 14 580

31-90 dni 6 141 2 986

91-180 dni 1 214 477

181-365 dni 140 2 324

powyżej 1 roku 790 4 604

55 444 75 893
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Zwiększenia i zmniejszenia odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług od
jednostek niepowiązanych

2008-12-31 2007-12-31

Stan na początek okresu 14 381 3 926
Utworzenie 3 450 14 107
- w tym jednostki objęte kontrolą
w roku bieżącym

570 12 128

Wykorzystanie (2 546) (909)
Rozwiązanie (3 389) (2 743)

Stan na koniec okresu 11 896 14 381

Zwiększenia i zmniejszenia odpisów aktualizujących pozostałe należności od jednostek
niepowiązanych

2008-12-31 2007-12-31

Stan na początek okresu 23 138
Utworzenie 248 23
Wykorzystanie - (138)
Rozwiązanie (198) -

Stan na koniec okresu 73 23

Spółka dominująca Centrostal S.A. od 2003 r. ubezpiecza obrót handlowy w TU Euler Hermes a od
02.07.2008 r. Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział w Polsce. W Centrostal S.A. prowadzony
jest stały monitoring odbiorców pod kątem płatności za zakupione w Spółce towary. W przypadku
wystąpienia należności przeterminowanych podejmowane są przez zespół ds. windykacji należności
działania w celu doprowadzenia do ich uregulowania (zapłaty). Pisemne wezwania do zapłaty
generowane są przez system informatyczny automatycznie po 9 i 21 dniach przeterminowania faktury.
Jeżeli odbiorca, pomimo podjętych działań windykacyjnych (monity i rozmowy telefoniczne) i
przyjętych ewentualnie wspólnych ustaleń o terminie zapłaty w dalszym ciągu zalega z płatnościami,
sprawa zostaje skierowana do biura windykacyjnego Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział w
Polsce. Dalszą windykację przez 3 miesiące prowadzi Ubezpieczyciel. W przypadku bezskutecznej
windykacji po tym terminie, Hermes wypłaca odszkodowanie, tj 90% kwoty wierzytelności. Następnie
pozostały udział własny po wypłacie odszkodowania zostaje skierowany na drogę postępowania
sądowego.

Jeżeli podjęte działania windykacyjne nie spowodowały odzyskania należności i Spółka wystąpiła z
powództwem sądowym lub dłużnik został postawiony w stan likwidacji, wszczęte zostało postępowanie
upadłościowe lub układowe albo stwierdzono na podstawie oceny sytuacji majątkowej i finansowej
dłużnika uzyskanej w procesie windykacji, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że należności nie
zostaną odzyskane, to po 6 miesiącach od daty wymagalności faktury zakładane są rezerwy na
należności. Odpisy aktualizujące na należności zakładane są sukcesywnie.
Należności handlowe przeterminowane o okres krótszy niż sześć miesięcy nie są uważane za należności,
które utraciły na wartości.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. należności handlowe w kwocie 930 tys. zł (2007 r. 6 928 tys. zł) były
przeterminowane ale nie stwierdzono utraty ich wartości. Należności dotyczą w głównej mierze spółek,
których sytuacja ekonomiczna jest znana, o długiej historii współpracy ze ściągalnością których Grupa
nie miała żadnych problemów w przeszłości.
W marcu 2007 r. spółka zależna Cognor Górnośląski Sp. z o.o. podpisała umowę faktoringu należności z
Coface Poland Faktoring Sp.z o.o.
W marcu 2008 r. spółka zależna Stalexport S.A. podpisała umowę faktoringu należności z Coface Poland
Faktoring Sp.z o.o.
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23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2008-12-31 2007-12-31

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 7 122 110 380

Środki pieniężne w kasie 149 234

Krótkoterminowe depozyty bankowe - 852

Inne środki pieniężne 49 133

Środki pieniężne i ekwiwalenty gotówkowe - wartość wykazana w bilansie
7 320 111 599

Kredyt w rachunku bieżącym (4 151) (1 464)

Środki pieniężne i ekwiwalenty gotówkowe - wartość wykazana w rachunku
przepływów pieniężnych 3 169 110 135

Wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów stanowiących zabezpieczenie
zobowiązań - 101 705
- środki na spłatę zobowiązania z tytułu nabycia Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa Stalexport – na wydzielonym rachunku - 101 048
- zabezpieczenie akredytywy - lokata terminowa - 657

Kredyt w rachunku bieżącym

Nazwa firmy
finansującej

Aktualny Limit
Wyko-

rzystanie
Rodzaj

zobowiązania
Data udzielenia

Termin
spłaty

Oprocento-
wanie

Zabezpieczenie

ING Bank Śląski 2 000 1 832 kredyt obrotowy 2008-07-24 2009-07-27

WIBOR 1M
+0,9%

1) cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej
2) zastaw na zapasach
w kwocie 11 947 tys. zł

Bank Dnb Nord
Polska S.A. 3 000 2 153 kredyt obrotowy 2007-04-01 2009-12-31

Zmienne
WIBOR

1M+1,6%
weksel in blanco
hipoteka 6 577tys. zł

KREDYT BANK
S.A. O/OSTROŁĘKA
Um. nr 29
150015887215800040
740000 300 166 kredyt obrotowy 2004-07-05 2009-06-27

WIBOR
O/N+2,5%

1) hipoteka kaucyjna do
wysokości 560 tys. zł,
2)cesja praw z polisy
ubezpieczenia
nieruchomości od ognia
i innych zdarzeń
losowych, 3)weksel in
blanco

W 2008 r. jak również na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupa spełniła wszystkie
wymogi wynikające z powyższych umów kredytowych.
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24.Kapitał własny

Kapitał zakładowy

Akcje zwykłe
2008 2007

Ilość akcji na początek okresu 35 187 000 5 187 000
Emisja akcji - 30 000 000
Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) 35 187 000 35 187 000
Wartość nominalna 1 akcji 2 zł 2 zł

Na 31 grudnia 2008 r. zarejestrowany kapitał zakładowy składał się z 35.187 tys. akcji zwykłych
(2007: 35.187 tys.). Grupa nie posiada akcji uprzywilejowanych. Wartość nominalna akcji zwykłych to 2
zł. Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone.

Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do
jednego głosu na akcję podczas Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej.

Struktura własnościowa na dzień 31 grudnia 2008r. przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych

akcji
Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba
głosów

Udział
głosów na
WZA(%)

Złomrex S.A. z siedzibą w Poraju 22.623.373 64,29% 22.623.373 64,29%
Pozostali akcjonariusze 12.563.627 35,71% 12.563.627 35,71%
Razem 35.187.000 100,00% 35.187.000 100,00%

Podany powyżej udział w kapitale akcyjnym odpowiada udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Struktura własnościowa na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego została
przedstawiona w pkt. 15 sprawozdania zarządu z działalności Centrostal S.A. Głównym akcjonariuszem
Grupy jest firma Złomrex S.A. posiadająca 64,29% kapitału zakładowego.
Szczegóły dotyczące podwyższenia kapitału akcyjnego w związku z emisją akcji serii nr 7 zostały
przedstawione w pkt 8 sprawozdania zarządu z działalności Grupy.

Pozostałe kapitały rezerwowe:

2008 2007

Z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 162 140 162 140
Utworzony ustawowo 270 270
Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad
wymagalną ustawowo (minimalną) wartość 9 099 8 214
Związany z nabyciem POWH Centrostal SA 1 287 -
Inny 2 435 2 434
Kapitał zapasowy, razem 175 231 173 058

Akcje własne

Na dzień 31 grudnia 2006r. Grupa posiadała 65 780 szt. akcji własnych o wartości (210) tys. zł.
Jednostka dominująca otrzymała w dniu 27 lipca 2007 roku informację z Beskidzkiego Domu
Maklerskiego SA, iż w transakcjach giełdowych zwykłych w dniach od 23 do 26 lipca jednostka
dominująca zbyła 65 780 akcji własnych w cenie 14,00 zł jedna akcja.
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Zbycie akcji własnych nastąpiło w wykonaniu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 18 czerwca 2007 roku. Przed transakcją zbycia CENTROSTAL SA w Gdańsku posiadał łącznie 65
780 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,18 % udziału w kapitale zakładowym jednostki dominującej
upoważniających do 65 780 głosów na walnych zgromadzeniu co stanowiło 0,18 % ogólnej liczby
głosów. Po ww. zbyciu Centrostal S.A nie posiada akcji własnych.

Propozycja podziału zysku/ pokrycia straty

Zarząd Grupy rekomenduje Zarządom spółek pokryć poniesioną stratę w roku sprawozdawczym z

zysków zatrzymanych lat ubiegłych.

25. Zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk przypadający na akcję

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję na 31 grudnia 2008 r. dokonana została
w oparciu o zysk netto przypadającego na akcjonariuszy zwykłych Grupy w kwocie (13 451) tys. zł
(2007: 20.904 tys. zł) oraz o średnią ważoną liczbę akcji na dzień bilansowy w liczbie 35 187 tys. szt.
(2007: 25 187 tys. szt.). Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej:

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych Grupy

2008 2007

Zysk/strata netto za rok (13 451) 20 904
Zysk (strata) netto na jedną akcje zwykłą w złotych
(średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie) (0,38) 0,83
Zysk (strata) netto na jedną akcje zwykłą w złotych
(ilość akcji na dzień sprawozdawczy) (0,38) 0,59

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

2008 2007

Ilość akcji zwykłych na początek okresu, w kapitale
zakładowym

35 187 5 187

Ilość akcji po emisji 35 187 35 187
Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu 35 187 25 187
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26. Zobowiązania z tytułu oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego

Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek

2008-12-31 2007-12-31

Do powiązanych jednostek 1 167 -
Część bieżąca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
bankowych bez ustanowionych zabezpieczeń 1 167 -
Do pozostałych jednostek 28 800 15 582
Zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów bankowych 28 209 14 531
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 591 1 051

29 967 15 582

Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek

2008-12-31 2007-12-31
Do powiązanych jednostek 833 -
Część bieżąca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
bankowych bez ustanowionych zabezpieczeń 833 -
Do pozostałych jednostek 14 921 35 353
Część bieżąca zabezpieczonych kredytów bankowych 14 171 34 613
Część bieżąca zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

750 740

15 754 35 353

Harmonogram spłaty oprocentowanych kredytów i pożyczek (bez leasingu finansowego) na dzień
31 grudnia 2008 r.

Razem do 1 roku od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat od 5 lat -

Zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów
bankowych 42 380 14 171 28 209 - -

Część bieżąca zobowiązania z tytułu kredytów i
pożyczek bankowych bez ustanowionych
zabezpieczeń

2 000 833 1 167 - -

44 380 15 004 29 376 - -

Krótkoterminowa część kredytów zabezpieczonych na majątku Grupy na dzień 31 grudnia 2008 r.
obejmuje kredyt w wysokości 225 tys. zł zaciągnięty w 2007 r. w celu sfinansowania zakupu linii do
cięcia Sherline 300, kredyt w wysokości 222 tys. zł zaciągnięty w 2007 r w celu sfinansowania zakupu
maszyny Schnell do obróbki prętów zbrojeniowych oraz, kredyt zaliczka w wysokości 5.357 tys. zł
zabezpieczony cesją z polisy ubezpieczeniowej wierzytelności, kredyt obrotowy w wysokości 300 tys.
zł. i kredyt na kwotę 12 tys. zł. w celu sfinansowania zakupu samochodu.
Powyższe umowy kredytów przewidują, że Grupa jest zobligowana do spełniania określonych wymogów
finansowych, aż do momentu spłaty zaciągniętych kredytów.

W przypadku nie spełnienia tych wymogów Bank PKO BP może żądać natychmiastowej spłaty
zaciągniętego kredytu.
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Do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r. zostały spełnione
wymogi dotyczące umów kredytowych.
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Harmonogram spłaty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r.

Płatności z tytułu
leasingu

Odsetki Kapitał
Płatności z tytułu

leasingu
Odsetki Kapitał

2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31 2007-12-31

O okresie spłaty poniżej jednego roku 807 57 750 837 97 740
O okresie spłaty od 1-go roku do 5-ciu lat 623 32 591 1 128 77 1 051
O okresie spłaty powyżej 5-ciu lat - - - - - -

1 430 89 1 341 1 965 174 1 791

Umowy leasingu nie przewidują konieczności uiszczania opłat warunkowych.

Wykaz zawartych umów dotyczących leasingu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Nazwa firmy finansującej
Część

długoterminowa
Część

krótkoterminowa
Rodzaj

zobowiązania
Data

udzielenia
Termin
spłaty

Oprocentowanie Zabezpieczenie

BPH Leasing Spółka Akcyjna Warszawa 220 146 leasing 2006-08-11 2011-07-11WIBOR 1 M +2,5% weksel in blanco, wartość przedmiotu leasignu

BPH Leasing Spółka Akcyjna Warszawa 31 leasing 2006-07-11 2009-06-11 WIBOR 1 M +2,5% weksel in blanco, wartość przedmiotu leasignu

VB Leasing Polska S.A. Wrocław 17 26 leasing 2009-09-15 2011-08-15 1,69%przewłaszczenie przedmiotu

VB Leasing Polska S.A. Wrocław 17 26 leasing 2009-09-15 2011-08-15 1,69%przewłaszczenie przedmiotu

VB Leasing Polska S.A. Wrocław 18 26 leasing 2009-09-15 2011-08-15 1,69%przewłaszczenie przedmiotu

VB Leasing Polska S.A. Wrocław 18 26 leasing 2009-09-15 2011-08-15 1,69%przewłaszczenie przedmiotu
Pekao Leasing Sp.z o.o. 169 376 leasing 2007-10-01 2010-06-21 Wibor 1M +marża weksel in blanco, wartość przedmiotu leasignu

SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 21 25 leasing 2007-10-01 2010-11-10 Wibor 3M +marża weksel in blanco, wartość przedmiotu leasignu

SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 46 36 leasing 2008-03-05 2011-03-25 Wibor 1M +marża weksel in blanco, wartość przedmiotu leasignu

BRE Leasing Polska Sp.z o.o. - 5 leasing 2006-03-28 2009-04-11 Wibor 1M weksel in blanco, wartość przedmiotu leasignu

BRE Leasing Polska Sp.z o.o. 65 27 leasing 2007-01-26 2012-01-25 Wibor 1M weksel in blanco, wartość przedmiotu leasignu

591 750

Wykaz zawartych umów dotyczących kredytów i pożyczek (bez kredytów w rachunku bieżącym) na dzień 31 grudnia 2008 r.
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Nazwa firmy finansującej
Część

długoterminowa
Część

krótkoterminowa
Rodzaj

zobowiązania
Data

udzielenia
Termin
spłaty

Oprocentowanie Zabezpieczenie

Bank PKO SA w Warszawie um.3/2007 - 226
kredyt

inwestycyjny
2007-04-302009-11-30 Wibor 1 m-c + 1,3%

zastaw rejestrowy maszyn
w kwocie 348 tys. euro
weksle, poddanie się
egzekucji w kwocie 1.110
tys. zł

Bank PKO SA w Warszawie um.8/2007 74 222
kredyt

inwestycyjny
2007-04-302010-04-30 Euribor 1 m-c + 1,3%

zastaw rejestrowy maszyn
w kwocie 160 tys. euro
,weksle, poddanie się
egzekucji w kwocie 1.248
tys. zł

Bank PKO SA w Warszawie um.26/98 13 930 -
kredyt

obrotowy
1998-09-102010-01-31 Wibor 1 m-c + 1,2%

hipoteka kaucyjna na
nieruchomościach w
kwocie 14,5 mln zł,
przewłaszczenie zapasów w
kwocie 14 mln zł, poddanie
się egzekucji w kwocie 25
mln zł

Bank PKO SA w Warszawie um 32/98 - 300
kredyt

obrotowy
1998-12-222009-06-30 Wibor 1 m-c + 1,8%

weksel ,przewłaszczanie
zapasów w kwocie 14 mln
zł, poddanie się egzekucji w
kwocie 14 mln zł

Bank PKO SA w Warszawie um.11/PM/2005 - 5 357
kredyt

obrotowy
2005-11-242009-10-31 Wibor 1 m-c + 1,6%

weksel, cesja polisy
ubezpieczeniowej,
poddanie się egzekucji w
kwocie 10,5 mln zł

GE Money Bank S.A. w Gdańsku
um.0589284103

- 11
kredyt

inwestycyjny
2007-03-142009-03-15 10,69%

przewłaszczenie
przedmiotu

Wykaz zawartych umów dotyczących kredytów i pożyczek (bez kredytów w rachunku bieżącym) na dzień 31 grudnia 2008 r. – ciąg dalszy
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Nazwa firmy finansującej
Część

długoterminowa
Część

krótkoterminowa
Rodzaj

zobowiązania
Data

udzielenia
Termin
spłaty

Oprocentowanie Zabezpieczenie

ING Bank Śląski S.A - 2 000
kredyt

obrotowy
2008-07-28 2009-07-27 Wibor + 0,9 p.pweksel in blanco

Złomrex Steel Services Sp. z o.o. 1 167 833 pożyczka 2008-08-12 2011-08-27 Wibor + 1 p.p-

Bank DnB NORD Polska S. A. Warszawa 14 205 -
kredyt

obrotowy
2007-10-01 2010-06-30 Wibor + 1,4 p.p.

hipoteka 13 822 tys.zł, cesja
praw z polisy
ubezpieczeniowej, zastaw na
zapasach 20 896 tys. zł

Kredyt Bank S.A. O/Ostrołeka
um.1013307WA09070700 - 55

kredyt
inwestycyjny

2007-07-09 2009-12-31 Wibor 1 M +2,75 p.p

zastaw rejestrowy 147 tys.zł na
zakupionej maszynie do cięcia
drutu i produkcji strzemion,
cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej, weksel in
blanco

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice - 6 000 inne 2008-07-18 2009-07-17 Wibor 1 M +1 p.p

hipoteka kaucyjna na
nieruchomościach 6 000 tys.zł,
cesja praw z polisy

ubezpieczeniowej do 2 637
tys.zł, zastaw na towarach
3.000 tys.zł

29 376 15 004
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Pozostałe zobowiązania finansowe
2008-12-31 2006-12-31

do pozostałych jednostek 81 2

Finansowe instrumenty pochodne 81 2
Pozostałe zobowiązania finansowe - -

81 2

27. Świadczenia pracownicze
Świadczenia pracownicze długoterminowe
2007-01-01 42
Świadczenia pracownicze w przejętych Jednostkach 3 709
Rezerwy utworzone w okresie 874
Rezerwy wykorzystane w okresie (9)

2007-12-31 4 616

2008-01-01 4 616
Świadczenia pracownicze w przejętych Jednostkach 36
Rezerwy utworzone w okresie 295
Rezerwy wykorzystane w okresie (81)
Rezerwy rozwiązane w okresie (3 107)

2008-12-31 1 759

Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zostały wyliczone przez niezależnego
aktuariusza na podstawie założeń przedstawionych w tabelach na kolejnej stronie.

Koszty rozpoznano w następujących pozycjach rachunku zysków i strat
2008-12-31 2007-12-31

Koszty wynagrodzeń (295) (874)
Pozostałe koszty operacyjne - -

(295) (874)

Świadczenia pracownicze krótkoterminowe
2007-01-01 53
Świadczenia pracownicze w przejętych
Jednostkach 532
Rezerwy utworzone w okresie 502
Rezerwy wykorzystane w okresie (5)

2007-12-31 1 082

2008-01-01 1 082
Świadczenia pracownicze w przejętych
Jednostkach -
Rezerwy utworzone w okresie 258
Rezerwy wykorzystane w okresie (299)
Rezerwy rozwiązane w okresie (487)
Inne zmniejszenia (84)

2008-12-31 470

Koszty rozpoznano w następujących pozycjach rachunku zysków i strat
2008-12-31 2007-12-31

Pozostałe koszty operacyjne (258) (502)
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Spółka dominująca – Centrostal S.A.

Ruchy w ciągu roku na zobowiązaniach programu określonych świadczeń, są następujące, dane w zł

Wyszczególnienie
Rezerwa na świadczenia

emerytalne i rentowe
Nagrody jubileuszowe Ogółem

Na 1 stycznia 2008 50 680,59 188 832,87 239 513,46

Bieżące koszty zatrudnienia 8 650,59 8 291,62 16 942,21

Koszty odsetek 2 787,43 10 385,81 13 173,24

Straty / (zyski) aktuarialne 947,66 - 68 961,16 - 68 013,50

Świadczenia wypłacone - 31 058,24 - 10 298,31 - 41 356,55

Na 31 grudnia 2008 32 008,03 128 250,83 160 258,86

Kwoty ujęte w rachunku zysków i strat, dane w zł

Wyszczególnienie
Rezerwa na świadczenia

emerytalne i rentowe
Nagrody jubileuszowe Ogółem

Bieżące koszty zatrudnienia 8 650,59 8 291,62 16 942,21

Koszty odsetek 2 787,43 10 385,81 13 173,24

Razem, wliczone w koszty pracownicze 11 438,02 18 677,43 30 115,45

Podstawowe wykorzystane założenia aktuarialne były następujące

Wyszczególnienie 2007 2008

Stopa dyskontowa 5,50% 5,50%

Stopa inflacji 2,50% 2,50%

Przyszły wzrost wynagrodzeń 1,17% 1,17%

Wskaźnik rotacji pracowników

Wiek pracownika 2007 2008

Do 30 lat 12,00% 12,00%

31 – 40 lat 12,00% 12,00%

41 – 50 lat 12,00% 12,00%

51 – 60 lat 12,00% 12,00%

60+ lat 0,00% 0,00%

Wrażliwość całkowitych zobowiązań emerytalnych na zmianę wagi podstawowych założeń

Zmiana w założeniach Wpływ na całkowite
zobowiązaniaWyszczególnienie

Spadek Wzrost Spadek Wzrost

Stopa dyskontowa 0,50% 0,50% 2,20% -2,10%

Przyszły wzrost wynagrodzeń 0,50% 0,50% -2,20% 2,29%

Wskaźnik rotacji pracowników 0,50% 0,50% 2,49% -2,53%
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Cognor Górnośląski Sp.z o.o.

Ruchy w ciągu roku na zobowiązaniach programu określonych świadczeń, są następujące, dane w zł

Wyszczególnienie
Rezerwa na świadczenia

emerytalne i rentowe
Nagrody jubileuszowe Ogółem

Na 1 stycznia 281 468,15 443 092,01 724 560,16

Bieżące koszty zatrudnienia 17 057,14 25 199,10 42 256,24

Koszty odsetek 15 480,75 24 370,06 39 850,81

Straty / (zyski) aktuarialne 39 893,78 341 764,01 381 657,79

Świadczenia wypłacone - 36 552,00 - 84 750,00 - 121 302,00

Na 31 grudnia 317 347,82 749 675,18 1 067 023,00

Kwoty ujęte w rachunku zysków i strat, dane w zł

Wyszczególnienie
Rezerwa na świadczenia

emerytalne i rentowe
Nagrody jubileuszowe Ogółem

Bieżące koszty zatrudnienia 17 057,14 25 199,10 42 256,24

Koszty odsetek 15 480,75 24 370,06 39 850,81

Razem, wliczone w koszty pracownicze 32 537,89 49 569,16 82 107,05

Podstawowe wykorzystane założenia aktuarialne były następujące

Wyszczególnienie 2007 2008

Stopa dyskontowa 5,50% 5,50%

Stopa inflacji 2,50% 2,50%

Przyszły wzrost wynagrodzeń 0,50% 0,50%

Wskaźnik rotacji pracowników

Wiek pracownika 2007 2008

Do 30 lat 4,00% 4,00%

31 – 40 lat 4,00% 4,00%

41 – 50 lat 4,00% 4,00%

51 – 60 lat 4,00% 4,00%

60+ lat 4,00% 4,00%

Wrażliwość całkowitych zobowiązań emerytalnych na zmianę wagi podstawowych założeń

Zmiana w założeniach Wpływ na całkowite
zobowiązaniaWyszczególnienie

Spadek Wzrost Spadek Wzrost

Stopa dyskontowa 0,50% 0,50% 3,36% -3,13%

Przyszły wzrost wynagrodzeń 0,50% 0,50% -1,48% 1,58%

Wskaźnik rotacji pracowników 0,50% 0,50% 7,68% -6,85%
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Stalexport S.A.

Ruchy w ciągu roku na zobowiązaniach programu określonych świadczeń, są następujące, dane w zł

Wyszczególnienie
Rezerwa na świadczenia

emerytalne i rentowe
Nagrody jubileuszowe Ogółem

Na 1 stycznia 736 024,03 3 573 715,03 4 309 739,06

Bieżące koszty zatrudnienia 60 680,37 409 567,86 470 248,23

Koszty odsetek 40 481,32 196 554,33 237 035,65

Straty / (zyski) aktuarialne - 533 648,12 - 2 995 861,01 - 3 529 509,13

Świadczenia wypłacone - 221 024,00 - 550 373,17 - 771 397,17

Na 31 grudnia 82 513,60 633 603,04 716 116,64

Kwoty ujęte w rachunku zysków i strat, dane w zł

Wyszczególnienie
Rezerwa na świadczenia

emerytalne i rentowe
Nagrody jubileuszowe Ogółem

Bieżące koszty zatrudnienia 60 680,37 409 567,86 470 248,23

Koszty odsetek 40 481,32 196 554,33 237 035,65

Razem, wliczone w koszty pracownicze 101 161,69 606 122,19 707 283,88

Podstawowe wykorzystane założenia aktuarialne były następujące

Wyszczególnienie 2007 2008

Stopa dyskontowa 5,50% 5,50%

Stopa inflacji 2,50% 2,50%

Przyszły wzrost wynagrodzeń 3,50% 3,50%

Wskaźnik rotacji pracowników

Wiek pracownika 2007 2008

Do 30 lat 3,00% 3,00%

31 – 40 lat 3,00% 3,00%

41 – 50 lat 3,00% 3,00%

51 – 60 lat 3,00% 3,00%

60+ lat 0,00% 0,00%

Wrażliwość całkowitych zobowiązań emerytalnych na zmianę wagi podstawowych założeń

Zmiana w założeniach Wpływ na całkowite
zobowiązaniaWyszczególnienie

Spadek Wzrost Spadek Wzrost

Stopa dyskontowa 0,50% 0,50% 3,17% -3,02%

Przyszły wzrost wynagrodzeń 0,50% 0,50% -3,09% 3,22%

Wskaźnik rotacji pracowników 0,50% 0,50% 3,22% -3,31%
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28. Rezerwy na zobowiązania
Utworzono m.in. rezerwy na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

29. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Zobowiązania długoterminowe
2008-12-31 2007-12-31

Do pozostałych jednostek 570 857
Zobowiązania inwestycyjne 570 857

570 857

Zobowiązania krótkoterminowe

2008-12-31 2007-12-31

Do jednostek powiązanych 20 049 36 909

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 19 736 32 441
Zobowiązania odsetkowe 91 68
Zobowiązania wekslowe 23 4 400
Zaliczki na poczet przyszłych dostaw dóbr i usług 18 -
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 9 -
Pozostałe zobowiązania 172 -

Do pozostałych jednostek 57 216 203 605
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 42 345 48 863
Zobowiązania odsetkowe 60 122
Zobowiązania inwestycyjne 1 135 873
Zobowiązania wekslowe - 7 400
Zaliczki na poczet przyszłych dostaw dóbr i usług 8 608 2 081
Zobowiązania związane z nabyciem jednostek
zależnych* - 139 330
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń oprócz
podatku dochodowego 2 053 2 200
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 167 288
Rozliczenia międzyokresowe kosztów** 1 184 1 274
Pozostałe zobowiązania 1 664 1 174

77 265 240 514

* w tym, bieżąca wartość zobowiązania z tytułu nabycia Grupy Stalexport w kwocie 138.092 tys. zł (138.700
tys. zł wartość nominalna zobowiązania) wobec Stalexport Autostrady tytułem zapłaty za Zorganizowaną Część
Przedsiębiorstwa (ZCP). Zobowiązanie zostało spłacone w całości w dniu 14.04.2008r.

** w tym świadczenie wynikające z zapisami Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz umowy
o pracę dotyczące rozwiązania umowy o pracę z panem Janem Gąsowskim z dniem 26.09.2008r. Kwota
wypłaconego świadczenia wyniosła 600 tys. zł. Wypłata nastąpiła w styczniu 2009r.
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30. Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe

Długoterminowe przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe

2008-12-31 2007-12-31
Dotacje 98 122

Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe

2008-12-31 2007-12-31
Dotacje 24 24

Dotacja dotyczy środków na sfinansowanie zakupu linii do cięcia i gięcia stali zbrojeniowej.

31. Klasyfikacja instrumentów finansowych
Długoterminowe

2008-12-31 2007-12-31

Udziały 135 -
Pożyczki i należności 1 173 -
Zobowiązania finansowe (29 370) -

28 062 -

Krótkoterminowe

2008-12-31 2007-12-31

Aktywa finansowe 480 -

Pożyczki i należności 64 856
Zobowiązania finansowe (70 039) -
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu (81)

2

(4 784) 2

32. Ryzyko kredytowe
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe

2008-12-31 2007-12-31
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy

- 1 669

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - -
Udziały w pozostałych Spółkach 135 60
Pożyczki i należności 58 858 152 948
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 171 111 599
Inne instrumenty finansowe 480 -

66 644 266 276

Instrumenty finansowe, które potencjalnie narażają Grupę na koncentrację ryzyka kredytowego obejmują
w szczególności środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności. Grupa lokuje swoje środki pieniężne i ich
ekwiwalenty w instytucjach finansowych posiadających wysoką ocenę kredytową. Ryzyko kredytowe związane
z należnościami jest ograniczone, ponieważ krąg odbiorców Grupy jest szeroki, a więc koncentracja ryzyka
kredytowego nie jest znacząca.
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Zarząd Grupy stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana
na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów
wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty.
Inne ryzyko kredytowe jest niwelowane poprzez ubezpieczenie obrotu handlowego, szerzej opisano w nocie
nr 22.

Dozwolone są tylko inwestycje w płynne papiery wartościowe i tylko w podmioty, które posiadają ocenę
kredytową nie gorszą niż Grupa. Transakcje z udziałem pochodnych instrumentów finansowych mogą być
zawierane tylko z podmiotami, z którymi Grupa podpisała porozumienie o kompensowaniu wzajemnych
rozrachunków i które posiadają dobrą ocenę kredytową. Zarząd nie spodziewa się, aby druga strona
którejkolwiek z umów nie wywiązała się ze swoich obowiązków.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego poza należnością z tytułu
przekazanej zaliczki na rzecz Złomrex i naliczonych odsetek od tej zaliczki (63.506 tys. zł), tj. dominującego
akcjonariusza Grupy. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów
finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

W dniu 10 marca 2009 roku spółka dominująca Centrostal S.A. nabył od Złomrex S.A. 34 993 638 szt. akcji o
łącznej wartości nominalnej 3 499 363,80 zł tj. 0,10 zł jedna akcja, w tym 5 000 000 szt. akcji emisji A i 29 993
638 szt. akcji emisji B spółki Złomrex Steel Services S.A. z siedzibą w Warszawie, za cenę 73.317.000 zł.

Po nabyciu 34 993 638 szt. akcji spółki ZSS, Centrostal SA posiada 51 % udziału w kapitale zakładowym tejże
Spółki i jest uprawniony do wykonywania 34 993 638 głosów na walnym zgromadzeniu tejże Spółki, co stanowi
51 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ZSS. Przed nabyciem 34 993 638 sztuk akcji Centrostal S.A. nie
posiadał akcji ZSS.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki ZSS ma charakter długoterminowy i jest związany z budową i
konsolidacją grupy dystrybucyjnej wyrobów hutniczych.

Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta, w tym z pochodzących z emisji nr 7.

Niedawne wahania na rynkach finansowych na świecie i w kraju

Obecny światowy kryzys płynności, który rozpoczął się w połowie 2007 r., spowodował m.in. spadek poziomu
finansowania za pośrednictwem rynków kapitałowych, obniżenie poziomu płynności w sektorze finansowym,
a niekiedy – wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym i bardzo duże wahania na rynkach akcji.
Niepewność na globalnych rynkach finansowych doprowadziła w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej,
Rosji i innych krajach do upadku banków i programów ratunkowych dla banków. Nie da się dziś przewidzieć
wszystkich skutków obecnego kryzysu finansowego ani całkowicie się przed nimi zabezpieczyć.

Zarząd Grupy nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wpływu ewentualnego dalszego pogorszenia się
płynności na rynkach finansowych oraz podwyższonej niestabilności na rynkach walutowych i instrumentów
kapitałowych na sytuację finansową Grupy. Kierownictwo jest przekonane, że podejmuje wszelkie kroki, jakie
są niezbędne do wspierania stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Grupy.

Wpływ na płynność
Dostępność kredytów znacznie się zmniejszyła w ostatnim. Okoliczności te mogą wpłynąć na możliwość
pozyskania nowych kredytów przez Grupę i refinansowania dotychczasowych na warunkach zbliżonych do
obowiązujących we wcześniejszych transakcjach.

Wpływ na klientów/kredytobiorców
Pogorszenie sytuacji płynnościowej może odbić się na odbiorcach Grupy, co z kolei może wpłynąć na ich
zdolność regulowania zobowiązań. Pogarszające się warunki działalności dla klientów mogą mieć także wpływ
na szacunki zarządu dotyczące prognoz przepływów pieniężnych oraz oceny utraty wartości aktywów
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finansowych i niefinansowych. W stopniu, w jakim informacje te były dostępne, zarząd odpowiednio uwzględnił
zrewidowane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w swojej ocenie utraty wartości
aktywów.

Wpływ na zabezpieczenia (zwłaszcza nieruchomości)
Wysokość odpisów z tytułu utraty wartości pożyczek, opiera się na dokonanej przez zarząd ocenie tych aktywów
na dzień bilansowy, z uwzględnieniem przepływów pieniężnych możliwych do uzyskania w wyniku realizacji
zabezpieczeń, pomniejszonych o koszty przejęcia i sprzedaży aktywów stanowiących zabezpieczenie. Rynek
na różne rodzaje zabezpieczeń, a zwłaszcza rynek nieruchomości, poważnie ucierpiał wskutek wahań na
globalnych rynkach finansowych w ostatnim okresie, które doprowadziły do głębokiego spadku płynności
niektórych kategorii aktywów. W efekcie faktyczne ceny sprzedaży w przypadku realizacji zabezpieczeń mogą
różnić się od wartości oszacowanych dla celów określenia wysokości odpisów z tytułu utraty wartości.

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych (z wyłączeniem aktywów i zobowiązań finansowych
bezpośrednio dotkniętych przez kryzys kredytowy (np. papiery wartościowe papiery zabezpieczone
hipotecznymi wierzytelnościami kredytowymi) dla których wymagane będą odrębne ujawnienia)
Wartości godziwe inwestycji notowanych na aktywnych rynkach oparte są na aktualnych cenach kupna (aktywa
finansowe) lub sprzedaży (zobowiązania finansowe). W przypadku braku aktywnego rynku na notowany
instrument finansowy Grupa określa jego wartość godziwą przy zastosowaniu technik wyceny. Obejmują one
zastosowanie cen przyjmowanych w transakcjach rynkowych. Modele wyceny odzwierciedlają warunki
rynkowe aktualne na dzień wyceny, które mogą nie być reprezentatywne dla warunków rynkowych na datę
wcześniejszą lub późniejszą w stosunku do daty wyceny. Na dzień bilansowy kierownictwo dokonało przeglądu
modelu w celu zapewnienia, że prawidłowo odzwierciedla on aktualne warunki rynkowe, w tym względną
płynność rynku i spread na ryzyko kredytowe.
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33. Ryzyko płynności
Analiza wymagalności zobowiązań finansowych wraz z płatnościami odsetek

2008-12-31 Wartość bieżąca

Zakontraktowana
wartość

przepływów
pieniężnych

do 1 roku 1 - 3 lat 3 - 5 lat
powyżej 5

lat

112 034 113 800 83 927 29 873 - -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 341 1 365 756 609 - -

Kredyty bankowe w rachunku bieżącym 4 151 4 151 4 151 - - -
Inne zobowiązania oprocentowane 44 380 46 122 16 858 29 264 - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i inne 62 081 62 081 62 081 - - -
Zobowiązania finansowe z wyłączeniem instrumentów
pochodnych

111 953 113 719 83 846 29 873 - -

Forwardy walutowe 81 81 81 - - -

Zobowiązania finansowe - instrumenty pochodne 81 81 81 - - -

2007-12-31 Wartość bieżąca

Zakontraktowana
wartość

przepływów
pieniężnych

do 1 roku 1 - 3 lat 3 - 5 lat
powyżej 5

lat

Zobowiązania finansowe z wyłączeniem instrumentów
pochodnych

133 702 135 963 117 953 3 069 14 941 -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 791 1 947 859 1 051 37 -

Kredyty bankowe w rachunku bieżącym 1 464 1 464 1 464 - - -
Inne zobowiązania oprocentowane 49 143 51 248 34 326 2 018 14 904 -

Zobowiązania z tytułu dostaw i inne 81 304 81 304 81 304 - - -

133 702 135 963 117 953 3 069 14 941 -
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Grupa minimalizuje ryzyko płynności (finansowania) związane ze spłatą zobowiązań wynikających z instrumentów finansowych poprzez zawieranie umów z wiarygodnymi
partnerami i w terminach dogodnych dla Grupy. Dodatkowo w celu zachowania płynności Grupa korzysta z produktów bankowych takich jak kredyt zaliczka, który
umożliwia uzyskiwanie zaliczkowo znacznych kwot wynikających z faktur wystawianych kontrahentom przed terminem ich wymagalności.
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Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych wg terminów wymagalności

Łącznie na
dzień

Wymagalne na
dzień

Płatne do dnia Płatne do dnia Płatne do dnia

2008-12-31 2008-12-31 2009-01-30 2009-03-30 2009-06-28

Złom stalowy 19 - 19 - -

Wyroby stalowe 41 302 9 472 30 387 1 441 2

Inna działalność 2 219 370 1 387 139 323

43 540 9 842 31 793 1 580 325

Łącznie na
dzień

Wymagalne na
dzień

Płatne do dnia Płatne do dnia Płatne do dnia

2007-12-31 2007-12-31 2008-01-30 2008-03-30 2008-06-28

Złom stalowy
28 -

28 -
-

Wyroby stalowe 52 762 775 45 200 6 412 375

Inna działalność 9 320 45 2 592 5 822 861

62 110 820 47 820 12 234 1 236

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Grupy w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Grupy do kontynuowania
działalności, tak, aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz korzyści dla innych
zainteresowanych stron, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. Aby
utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa może zmieniać kwotę deklarowanych dywidend do
wypłacenia akcjonariuszom, zwracać kapitał akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w
celu obniżenia zadłużenia. Tak jak inne jednostki w branży, Spółka monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika
zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się, jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie
netto oblicza się, jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i pożyczki
wykazane w skonsolidowanym / jednostkowym bilansie) pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
Łączna wartość kapitału oblicza się, jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym bilansie wraz z
zadłużeniem netto. W roku 2008 według strategii Grupy, która pozostała niezmieniona od roku 2007, było
utrzymywanie wskaźnika zadłużenia na poziomie od 15% do 20%. Wskaźniki zadłużenia na 31 grudnia 2008 r. i
na 31 grudnia 2007 r. przedstawiały się następująco:

31.12.2008 31.12.2007

Kredyty ogółem ( nota 26) i kredyty w rachunku bieżącym: 49 872 52 399

Minus środki pieniężne ( nota 23): (7 320) (111 599)

Zadłużenie netto: 42 552 -59 200

Kapitał własny razem: 258 723 269 002

Kapitał ogółem: 301 275 209 802

Wskaźnik zadłużenia: 14% -

W 2007 roku spółka wykazywała ujemne zadłużenie netto stąd nie prezentowano wskaźnika



Informacje Objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2008 r.(w tysiącach złotych)

106

Ryzyko rynkowe
Ryzyko kursowe

Grupa ponosi ryzyko kursowe związane ze sprzedażą, zakupami, kredytami i pożyczkami, które są
denominowane w innych walutach niż polski złoty. Ryzyko kursowe dotyczy głównie waluty Euro.

W celu zabezpieczenia się przed wahaniami kursów wymiany walut w związku z istotnymi transakcjami
denominowanymi w walutach obcych, Spółka sporadycznie korzysta z kontraktów terminowych. Na dzień 31
grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2007 r. ekspozycja na ryzyko kursowe była zabezpieczona poprzez zawarcie
transakcji forward.

Wartość godziwa

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest
możliwe ich oszacowanie:

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty
bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z
uwagi na szybką zapadalność tych instrumentów.

 Inwestycje krótkoterminowe – obligacje zostały wycenione na podstawie transakcji rynkowych w okresie
bezpośrednio poprzedzającym dzień bilansowy.

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, weksle, zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich
wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter.

 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych. Wartość bilansowa wyżej
wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na zmienny charakter ich
oprocentowania.

 Inwestycje w obligacje: wartość godziwa została ustalona na podstawie transakcji rynkowych
przeprowadzonych w okresie krótko przed dniem bilansowym.
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Analiza wrażliwości
Celem Grupy w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem kursowym jest zmniejszenie wpływu
krótkoterminowych wahań na wynik Grupy. Jednak utrzymujące się w długim okresie zmiany kursów
walutowych i stóp procentowych będą miały wpływ na zysk Grupy.

Profil podatności Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych poprzez prezentację instrumentów
finansowych w podziale według walut (dane w walucie sprawozdawczej)

Dane dotyczące sald do powiązanych jednostek

2008-12-31 W walucie EUR
W walucie

PLN

Wartość
nominalna ujęta

w bilansie
Inne inwestycje 3 000 12 961 5 734

Ekspozycja bilansowa na ryzyko
kursowe dotyczące sald do
powiązanych jednostek 3 000 12 961 5 734

Dane dotyczące sald do pozostałych jednostek

2008-12-31 W walucie EUR
W walucie

USD
W innych
walutach

W walucie PLN
(przeliczone)

Należności z tytułu dostaw i usług i inne
należności 1 087 19 - 4 589
Zobowiązania z tytułu oprocentowanych
kredytów i pożyczek - - (56) (493)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe (1 895) (47) - (8 042)
Ekspozycja bilansowa na ryzyko
kursowe dotyczące sald do pozostałych
jednostek (808) (28) (56) (3 946)

2007-12-31 W walucie EUR W walucie PLN

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności 4 443 15 915
Zobowiązania z tytułu oprocentowanych kredytów i
pożyczek

(4 851) (17 377)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe

(3 727) (13 352)

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe
dotyczące sald do pozostałych jednostek

(4 135) (14 814)

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych na
zmianę kursów tych walut.

Zysk / (strata) Kapitał własny

Wpływ zmiany kursów
walut obcych za okres
kończący się:

wzrost kursów walut
obcych

5%

spadek kursów walut
obcych

5%

wzrost kursów walut
obcych

5%

spadek kursów walut
obcych

5%
2008-12-31 (197) 197 (197) 197

2007-12-31 (741) 741 (741) 741

Szacuje się, że ogólny wzrost wartości złotego o pięć punktów procentowych (tj, spadek kursu złotego) w
stosunku do walut obcych spowodowałby zwiększenie zysku Grupy przed opodatkowaniem za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2008 r. o około 197 tys.zł.
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Ryzyko stopy procentowej

Wartość bieżąca Wartość bieżąca

Instrumenty o stałej stopie procentowej 2008-12-31 2007-12-31

Zobowiązania finansowe - (2 000)

Wartość bieżąca Wartość bieżąca

Instrumenty o zmiennej stopie procentowej 2008-12-31 2007-12-31

Aktywa finansowe* 58 629 183 622
Zobowiązania finansowe (55 324) (50 397)

3 305 133 225

* w tym 58 629 tys. zł (2008 r.) dotyczy zaliczki na zakup udziałów wykazanej jako inne należności od Złomrex,
która oprocentowana jest w wysokości 9,2%

* w tym 70.349 tys. zł (2007 r.) dotyczy zaliczki na zakup udziałów wykazanej jako inne należności od Złomrex,
która była oprocentowana wysokości dwukrotności odsetek ustawowych.

Grupa nie prowadzi działań zabezpieczających w zakresie ryzyka zmiany stóp procentowych.
Grupa posiada środki pieniężne w banku potrzebne do bieżącej działalności.
Inwestycje w instrumenty kapitałowe oraz krótkoterminowe należności i zobowiązania nie są narażone na
ryzyko stopy procentowej.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. szacuje się, że ogólna zmiana rynkowych stóp procentowych o jeden punkt
procentowy spowoduje zmianę zysku Grupy przed opodatkowaniem o około 33 tys. zł (2007: 632 tys. zł).
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości instrumentów finansowych o zmiennej stopie procentowej na zmianę
rynkowych stóp procentowych.

Zysk / (strata) Kapitał własny
Wpływ zmiany
stóp
procentowych
za okres
kończący się:

zwiększenie o
1%

zmniejszenie o
1%

zwiększenie o
1%

zmniejszenie o
1%

2008-12-31 (33) 33 (33) 33
2007-12-31 (632) 632 (632) 632

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2008 r. szacuje się, że ogólny spadek (wzrost) ustawowych stóp procentowych
o jeden punkt procentowy spowoduje spadek (wzrost) zysku Grupy przed opodatkowaniem i kapitałów
własnych o około 33 tys. zł (2007 r. 632 tys. zł).
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34. Zatrudnienie
2008 2007

Przeciętny stan zatrudnienia w etatach
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 241 182 423 285 177 462

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 8 263 271 8 258 266

249 445 694 293 435 728

2008 2007
Przeciętny stan zatrudnienia w osobach

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 250 189 439 290 183 473

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 10 264 274 10 254 264

260 453 713 300 437 737

Wynagrodzenia brutto w okresie 2008 2007

Jednostka dominująca

Członków Zarządu * 1 128 5 974

Członków Rady Nadzorczej - 28

Jednostki zależne

Członków Zarządu * 2 148 991

Członków Rady Nadzorczej 4 72

 w tym odszkodowanie wynikające z Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem i umowy o pracę dotyczące odwołania z funkcji Prezesa Zarządu i rozwiązania umowy
o pracę z panem Zbigniewem Canowieckim z dniem 30.09.2007 r. Kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 5.082 tys. zł.

 w tym świadczenie wynikające z zapisami Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz umowy o pracę dotyczące rozwiązania umowy o pracę z panem Janem
Gąsowskim z dniem 26.09.2008r. Kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 600 tys. zł. Wypłata nastąpiła w styczniu 2009r.

Prezes Zarządu jednostki dominującej, Pan Krzysztof Walarowski, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Złomrex Steel Services SA i członka zarządu Zlomrex International Finance S.A.oraz
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cognor Górnośląski Sp. z o.o., Ferrostalu Łabędy Sp.z o.o., Huty Stalowej Woli – Huty Stali Jakościowych S.A., Centrostalu Sp.z o.o. Szczecin; Cognor
Stahlhandel GmbH, Złomrex Metal Sp. z o.o.; Huta Zeljezara Split, Stalexport S.A. , za co nie pobierał wynagrodzenia.
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Członek Rady Nadzorczej jednostki dominującej Pan Krzysztof Zoła pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Cognoru Górnośląśkiego Sp. z o.o. za pełnioną
funkcję nie pobierał wynagrodzenia.
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35. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających
i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta jak i z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Dane za 2008

ZARZĄD wynagrodzenie
w tys. zł

za okres

Krzysztof Walarowski 22 od 26.08.2008 do 31.12.2008

Jan Gąsowski 1 106* Od 01.01.2008 do 26.08.2008

Razem 1 128

* w tym świadczenie wynikające z zapisami Kontraktu o Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz umowy
o pracę dotyczące rozwiązania umowy o pracę z panem Janem Gąsowskim z dniem 26.09.2008r. Kwota
wypłaconego świadczenia wyniosła 600 tys. zł. Wypłata nastąpiła w styczniu 2009r.

RADA NADZORCZA wynagrodzenie w tys.
zł

za okres

Krzysztof Walarowski 0 2008

Paweł Kawecki 0 2008

Krzysztof Zoła 0 2008

Dominik Barszcz 0 2008

Anna Kiełdanowicz 0 2008

Razem 0

Dane za 2007

ZARZĄD wynagrodzenie
w tys. zł

za okres

Zbigniew Canowiecki 5 692
01.01.2007 do

30.09.2007

Krystyna Piotrowska 147
01.01.2007 do

23.09.2007

Arkadiusz Guzierowicz 0
01.01.2007 do

26.10.2007

Krzysztof Walarowski 0
24.09.2007 do

26.10.2007

Jan Gąsowski 135
Od 26.10.2007
do 31.12.2007

Razem 5 974
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RADA NADZORCZA wynagrodzenie w tys.
zł

za okres

Krzysztof Walarowski 0 2007
Zdzisław Brodecki 28 Od 01.01.2007

do 30.09.2007
Krzysztof Zoła 0 2007
Paweł Kawecki 0 2007
Dominik Barszcz 0 2007
Anna Kiełdanowicz 0 2007
Razem 28

36. Zobowiązania warunkowe
2008-12-31 2007-12-31

Z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń

36 797 8 394
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37. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach z
Jednostkami powiązanymi

Charakter
powiązania

Przychody ze
sprzedaży

usług

Przychody ze
sprzedaży

materiałów i
towarów

Zakup usług
Zakup towarów i

materiałów

Saldo zapasów
zakupionych od

jednostek
powiązanych

Pozostałe
przychody
operacyjne

Przychody
finansowe

Należności
krótkoterminowe

Zobowiązania
krótkoterminowe

ZŁOMREX S.A
Jednostka
dominująca

10 - 2 560 102 825 5 211 6 503 - 63 510 993

FERROSTAL-ŁABĘDY Sp. z o.o.
Spółka zależna
od ZŁOMREX
S.A.

115 4 923 - 57 129 10 374 59 - 559 11 072

NOWA JAKOŚĆ – Organizacja
odzysku S.A.

Jw.
- - 2 - - - - - 1

ODLEWNIA METALI SZOPIENICE
Sp. z o.o.

Jw.
- 2 - 253 16 - - - -

ZW-WALCOWNIA BRUZDOWA
Sp. z o.o.

Jw.
- 74 - - - - - 70 1

KAPITAŁ Sp. z o.o. Jw. - - - - - - 3 23

HSW - HUTA STALI
JAKOŚCIOWYCH Sp. z o.o.

Jw.
11 1 108 9 23 248 3 987 6 - - 3 161

ZŁOMREX - ZBROJARNIA Sp. z
o.o.

Jw.
4 4 648 194 1 594 120 31 - 1 072 51

ZŁOMREX INTERNATIONAL
FINANCE S.A.

Jw.
- - - - - - 444 - -

CKM WŁÓKNIARZ S.A. Jw. - - 1 - - - - - -

CENTROSTAL Sp. z o.o. w
Szczecinie

Jw.
- - - - - 3 - 4 -

VOESTALPINE STAHLHANDEL
POLSKA Sp. z o.o.

Jw.

- - - 691 51
- - - 42

ZŁOMREX METAL Sp. z o.o. Jw. 159 1 974 19 153 19 5 - 222 -

ZLOMREX STEEL SERVICES S.A. Jw. 98 - 1 11 438 5 340 1 - 108 4 705

Pozostałe - - - 324 6 210 - - 1 293 -

RAZEM 397 12 729 2 786 197 655 31 328 6 608 444 66 841 20 049
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38. Zdarzenia po dniu bilansowym

 W dniu 10 marca 2009 roku Emitent nabył od Złomrex S.A. w Poraju 34 993 638 szt. akcji o łącznej

wartości nominalnej 3 499 363,80 zł tj. 0,10 zł jedna akcja, w tym 5 000 000 szt. akcji emisji A i 29 993

638 szt. akcji emisji B spółki Złomrex Steel Services S.A. [ZSS] z siedzibą w Warszawie, za cenę

73.317.000 zł.

Po nabyciu 34 993 638 szt. akcji spółki ZSS, Emitent posiada 51 % udziału w kapitale zakładowym

tejże Spółki i jest uprawniony do wykonywania 34 993 638 głosów na walnym zgromadzeniu tejże

Spółki, co stanowi 51 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ZSS. Przed nabyciem 34 993 638

sztuk akcji Emitent nie posiadał akcji ZSS.

 W dniu 9 marca 2009 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Walarowskiego na stanowisko

Prezesa Zarządu Emitenta zaś Pan Krzysztof Walarowski po powołaniu na Prezesa Zarządu Emitenta w

dniu 9 marca 2009 roku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta.

 ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w dniu 23 kwietnia 2009 roku

uchwaliło dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1 otrzymuje brzmienie: „Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna, zwana

dalej Spółką.”

 Gwarancja 6000000 EUR

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku (Emitent) podaje, iż 24 kwietnia 2009 roku, w Warszawie, zostały

zawarte umowy, na mocy których uregulowano sprawę wzajemnych rozliczeń z voestalpine Stahl

GmbH z siedzibą w Linz (Republika Austrii) [VAS] w zakresie ustalenia dotychczasowych rozliczeń

finansowych i rozliczenia transakcji nabycia pozostałych 25 % udziałów w spółce zależnej od Emitenta

Cognor Stahlhandel GmbH (dawniej voestalpine Stahlhandel GmbH) [COA], a także rozliczeń

wzajemnych pomiędzy ZŁOMREX S.A. w Poraju [ZSA] i Emitentem oraz spółkami zależnymi od

Emitenta tj. Stalexport S.A. w Katowicach [STX] i Cognor Górnośląski Spółka z o.o. w Katowicach

[CGR].

Na mocy Porozumienia ZSA wydłużył termin zapłaty zobowiązań Emitenta z tytułu zakupu 51 % akcji

spółki Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie [ZSS] oraz STX wobec ZSA w łącznej kwocie 26,4

mln zł w ten sposób kwota ta zostanie uregulowana w okresie od września 2009 do grudnia 2009 w

ratach: 20% kapitału we wrześniu; po 30% w październiku i listopadzie 2009 i 20% w grudniu 2009

wraz z odsetkami w wysokości 9,2% p.a. płatnymi jednorazowo w dniu 15 grudnia 2009.

ZSA wyraził zgodę na ustalenie ww. harmonogramu spłat pod warunkiem, iż Emitent udzieli

zabezpieczenia w postaci poręczenia za ZSA spłaty zobowiązań ZSA z tytułu umów nabycia 75 %
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udziałów w kapitale zakładowym Cognor Stahlhandel GmbH [COA] i opcji typu Put-Option/Call-

Option w zakresie pozostałych 25 % udziałów w kapitale COA.

Mając powyższe na względzie Emitent zawarł z VAS umowę gwarancji na mocy której udzielił

poręczenia za zobowiązania ZSA wobec VAS w wysokości EUR 6.000.000 (sześć milionów Euro)

powiększoną o odsetki w wysokości 9,2 % w (dziewięć i dwie dziesiąte procenta) w stosunku rocznym

liczonymi od 01 kwietnia 2009 roku z tytułu umów nabycia 75 % udziałów w kapitale zakładowym

COA i opcji typu Put-Option/Call-Option" w zakresie pozostałych 25 % udziałów w kapitale COA oraz

poddał się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 ust. 5 pkt. 1 Kodeksu

postępowania cywilnego do kwoty 6.100.000 EUR (sześć milionów sto tysięcy Euro). Spłata ww.

zobowiązań ma nastąpić w ratach do 15 grudnia 2009 roku.


