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Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Centrostal S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Centrostal S.A. (zwanej
dalej „Spółką") z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 42, obejmującego:

(a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań wykazuje sumę 287.154 tyś. zł;

(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 4.916 tyś. zł;

(c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.813 tyś. zł;

(d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 798 tyś. zł;

(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było
wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

(a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa" -
Dz.U. z 2002 r. Nr 76 póz. 694 z późniejszymi zmianami);

(b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność,
że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało
między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również
ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań
dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego
prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia
opinii.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS
0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.
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Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie" - Dz. U. nr 33 póz. 259) i są zgodne z informacjami zawartymi
w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki;

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień
31 grudnia 2008 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

Tomasz Rein uss
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90038/7274

f&~*a
Spółka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144

Katowice, 30 kwietnia 2009 r.
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l. Ogólna charakterystyka Spółki

(a) Spółka rozpoczęła działalność w 1991 r. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie
aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Krystyny Bińkowskiej w Gdańsku
w dniu 18 października 1991 r. i zarejestrowano w Rep. A Nr 5718/91. W dniu 17
grudnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000071799.

(b) Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Spółce nadano w dniu 30 grudnia 1993 r. numer
NIP 584-030-43-83. Dla celów statystycznych jednostka otrzymała w dniu 10 marca
2005 r. numer REGON 190028940.

i (c) Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił
j 70.374.000 zł i składał się z 35.187.000 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.
j
j (d) W badanym okresie przedmiotem działalności Spółki był handel hurtowy wyrobami
l hutniczymi.

(e) W roku obrotowym Zarząd Spółki był jednoosobowy. Do dnia 26 sierpnia 2008 r.
Prezesem Zarządu był Jan Gąsowski.

W dniu 26 sierpnia 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2 delegowała
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Krzysztofa Walarowskiego do czasowego, (3
miesiące), wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

j Rada Nadzorcza Uchwałą z dnia 1 grudnia 2008 r. przedłużyła okres delegacji
j o kolejne trzy miesiące.
i

W dniu 9 marca 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Krzysztofa
Walarowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

(f) Jednostkami powiązanymi ze Spółką są jednostki wchodzące w skład Grupy
Kapitałowej Złomrex S.A. jednostki dominującej w stosunku do Spółki.

(g) Spółka jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Korzystając z możliwości wyboru zasad
rachunkowości przewidzianej przepisami Ustawy, począwszy od roku 2005, Spółka
sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF") zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Decyzja w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z tymi
standardami została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą z dnia
4 kwietnia 2005 r.

(h) Spółka, jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej sporządziła również, pod datą
30 kwietnia 2009 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF
zatwierdzonymi przez Unię Europejską. W celu zrozumienia sytuacji finansowej i
wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie
finansowe należy czytać w powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym.
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Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

(a) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Spółki
uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 1 grudnia 2008 r. na podstawie paragrafu 18
punkt 8 Statutu Spółki.

(b) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz biegły rewident przeprowadzający badanie są
niezależni od badanej jednostki w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

(c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 8 grudnia 2008 r.
w okresie:

• badanie wstępne od 2 do 9 grudnia 2008 r.;
• badanie końcowe od 2 lutego 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.
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III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki

Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen
towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku 3,3%
(2007 r.: 4,0%).
Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badania
sprawozdania finansowego:
• W dniu 2 lipca 2008 r. zostało zarejestrowane połączenie Centrostal S.A. z jednostką

zależną, Przedsiębiorstwem Obrotu Wyrobami Hutniczymi Centrostal S.A. w Opolu.
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku POWH Centrostal SA w
Opolu (spółki przejmowanej) na Centrostal S.A. (spółkę przejmującą). Działalność
przejętej spółki polegała na hurtowym i detalicznym obrocie wyrobami hutniczymi na
terenie województwa opolskiego.

• Wzrost wartości aktywów trwałych w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego
o kwotę 5.148 tyś. zł wynikał przede wszystkim z zakupu udziałów od jednostki
dominującej udziałów w Spółce Florian Podkarpacie S.A. (obecnia nazwa Cognor Blachy
Dachowe S.A.). Transakcja ta została rozliczona poprzez kompensatę wzajemnych
rozrachunków ze sprzedającym, wpływając na obniżenie salda należności
krótkoterminowych.

• Przeciętny okres realizacji należności z tytułu dostaw i usług mierzony wskaźnikiem
rotacji wyniósł 33 dni, co pokrywało się z długością kredytu kupieckiego udzielanego
odbiorcom Spółki.

• Ogółem przychody ze sprzedaży spadły o 13% w porównaniu do roku poprzedniego,
głównie z powodu spadku cen stali oraz pogorszenia ogólnej koniunktury na rynku w
drugiej połowie 2008 r.

• Rentowność mierzona zyskiem operacyjnym wyniosła 1% i była wyższa od uzyskiwanej
w roku poprzednim. Znaczny wpływ na zmianę rentowności Spółki miał spadek kosztów
ogólnego zarządu o kwotę 7.022 tyś. zł. W poprzednim roku obrotowym Spółka poniosła
5.082 tyś. zł kosztów z tytułu odszkodowania wypłaconego odwołanemu członkowi
zarządu.

• W badanym roku wielkość kapitału zakładowego nie uległa zmianie.
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Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego

BILANS na 31 grudnia 2008 r.

AKTYWA
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Inne inwestycje
Prawo wieczystego użytkowania gruntów

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa razem

31. 12.2008 r.
tyś. zł

18.333
112

6.160
142.851

710
168.166

26.004

87.256
814

4.119
795

118.988
287.154

31. 12.2007 r.
tyś. zł

22.739
430

-
137.676

2.173
163.018

33.327

102.359
580

3.321
795

140.382
303.400

Zmiana
tyś. zł

(4.406)
(318)
6.160
5.175

(1.463)
5.148

(7.323)

(15.103)
234
798

-
(21.394)
(16.246)

Zmiana
(%)

(19,4)
(74,0)
100,0

3,8
(67,3)

3,2

(22,0)

(14,8)
40,3
24,0

0,0
(15,2)

(5,4)

31. 12.2008 r.
Struktura (%)

6,4
0,0
2,1

49,8
0,3

58,6

9,0

30,4
0,3
1,4
0,3

41,4
100,0

31. 12.2007 r.
Struktura (%)

7,5
0,1
0,0

45,4
0,7

53,7

11,0

33,7
0,2
1,1
0,3

46,3
100,0

pRldWATERHOUsE(COPEKS j
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Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

BILANS na 31 grudnia 2008 r. (cd.)

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
Niepodzielony wynik finansowy

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji
rządowych i pozostałe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług i pozostałe
zobowiązania
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji
rządowych i pozostałe

Kapitał własny i zobowiązania razem

31. 12.2008 r.
tyś. zł

70.374
175.231

4.916
250.521

14.294
149

98
1.894

16.435

6.397
81

201

13.495

24
20.198

287.154

31.12.2007 r.
tyś. zł

70.374
173.058

2.276
245.708

14.801
185

122
1.838

16.946

3.082
2

298

37.340

24
40.746

303.400

Zmiana
tyś. zł

-
2.173
2.640
4.813

(507)
(36)

(24)
56

(511)

3.315
79

(97)

(23.845)

-
(20.548)
(16.246)

Zmiana
(%)

-
1,3

116,0
2,0

(3,4)
(19,5)

(19,7)
3,0

(3,0)

107,6
>999,9
(32,6)

(63,9)

-
(50,4)
(5,4)

31. 12.2008 r.
Struktura (%)

24,5
61,0

1,7
87,2

5,0
0,1

0,0
0,7
5,8

2,2
0,0
0,1

4,7

0,0
7,0

100,0

31. 12.2007 r.
Struktura (%)

23,2
57,0
0,8

81,0

4,9
0,1

0,0
0,6
5,6

1,0
0,0
0,1

12,3

0,0
13,4

100,0
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RACHUNEK ZYSKÓW 1 STRAT
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk / (strata) brutto
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe zyski / (straty) - netto
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
Koszty finansowe - netto
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto

2008 r.
tyś. zł

236.299
(213.013)

23.286
(14.882)

(6.474)
5.901
7.831

(1.763)
6.068

(1.152)
4.916

2007 r.
tyś. zł

270.729
(244.206)

26.523
(13.642)
(13.496)

1.944
1.329

(56)
1.273

(1.061)
212

Zmiana
tyś. zł

(34.430)
31.193

(3.237)
(1.240)

7.022
3.957
6.502

(1.707)
4.795

(91)
4704

Zmiana
(%)

(12,7)
(12,8)

(12,2)
9,1

(52,0)
203,5
489,2

>999,9
376,7

8,6
>999,9

2008 r.
Struktura (%)

100,0
(90,2)

9,8
(6,3)
(2,7)

2,5
3,3

(0,7)
2,6

(0,5)
2,1

2007 r.
Struktura (%)

100,0
(90,2)

9,8
(5,0)
(5,0)

0,7
0,5
0,0
0,5

(0,4)
0,1
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową oraz wyniki finansowe Spółki

Działalność gospodarczą Spółki, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansowana dzień bilansowy w porównaniu do
okresu poprzedzającego charakteryzują następujące wskaźniki:

2008 r. 2007 r.

Wskaźniki aktywności
- szybkość obrotu należności z tytułu dostaw i usług 33 dni (*)
- szybkość obrotu zapasów 50 dni (*)

Wskaźniki rentowności
- rentowność sprzedaży netto 2% 0%
- rentowność sprzedaży brutto 1% (0%)
- ogólna rentowność kapitału 2% 0%

Wskaźniki zadłużenia
- stopa zadłużenia 13% 19%
- szybkość obrotu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 28 dni (*)

31.12.2008 r. 31.12.2007 r.

Wskaźniki płynności 5,9 3,4
- wskaźnik płynności l 4,6 2,6
- wskaźnik płynności II

Efektywna stawka podatku dochodowego 19,0% 83,3%

H - wskaźniki liczone są jako średnia bilansu otwarcia i zamknięcia. Bilans na 31.12.2006 r. nie został przekształcony w związku z połączeniem Spółki z POWH Centrostal S.A. w Opolu. W związku
z tym odstąpiono od prezentowania wybranych wskaźników.

8
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V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta

(a) Zarząd Spółki przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia
i oświadczenia oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych, a także poinformował
o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia
oświadczenia.

(b) Zakres badania nie był ograniczony.

(c) Spółka posiadała aktualną, zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację opisującą
zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości były
dostosowane do jej potrzeb i zapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich
zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
Spółki, przy zachowaniu zasady ostrożności.

(d) Bilans zamknięcia na koniec ubiegłego roku obrotowego został, we wszystkich
istotnych aspektach, prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans
otwarcia bieżącego okresu.

(e) Dokonaliśmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości. Naszej
ocenie podlegały w szczególności:

prawidłowość dokumentacji operacji gospodarczych,
rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym także
prowadzonych za pomocą komputera,
stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich
przetwarzania za pomocą komputera,
ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania
finansowego.

Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego daje podstawę do wyrażenia ogólnej, całościowej i bez
zastrzeżeń opinii o prawidłowości i rzetelności tego sprawozdania. Nie było celem
naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej
wymienionego systemu.

(f) Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje wymagane przez
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię
Europejską.

(g) Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. nr 33 póz. 259).

(h) Inwentaryzacja aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań została przeprowadzona
oraz rozliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach
rachunkowych roku badanego.



Centrostal S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.___________________

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (cd.)

(i) Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez KPMG Audyt
Sp. z o.o. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń.

(j) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
zostało zatwierdzone uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
23 czerwca 2008 r. oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku w dniu
24 czerwca 2008 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 2219 w dniu
31 grudnia 2008 r.
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VI. Informacje i uwagi końcowe

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice, Polska
Telefon +48 (0) 32 604 0200
Faks +48 (0) 32 604 0300
www.pwc.com/pl

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego
Centrostal S.A. (zwanej dalej „Spółką") z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 42,
obejmującego:

(a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań wykazuje sumę 287.154 tyś. zł;

(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 4.916 tyś. zł;

(c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.813 tyś. zł;

(d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 798 tyś. zł;

(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki dnia 30 kwietnia 2009 r.
Raport powinien być odczytywany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Centrostal S.A. z dnia 30 kwietnia
2009 r. dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu
finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten
nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź
zagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności),
uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelność i prawidłowość sprawozdania
finansowego.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

Tomasz Reii if
Członek Zarządu Spółka wpisana na list$ podmioów
Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań
Numer ewidencyjny 90038/7274 finansowych pod numerem 144

Katowice, 30 kwietnia 2009 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS
0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.


