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

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Centrostal S.A. (zwanej dalej „Grupą"), w której jednostką dominującą jest
Centrostal S.A. (zwanej dalej „Jednostką dominującą") z siedzibą w Gdańsku przy ulicy
Budowlanych 42, obejmującego:

(a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie
aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 397.199 tyś. zł;

(b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 13.279 tyś. zł;

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

(d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 106.966 tyś. zł;

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

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki
dominującej. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń.
Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów
potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez
Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze
badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

PricewatertiouseCoopers 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 Grupy kapitałowej 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich
istotnych aspektach:

(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji
konsolidacyjnej;

(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa;

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy 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.

fDziałający wltaieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

j Vo——,
Tomasz Rejnfuśs ^ ^ c - , — « - ~ u .
Członek Zarządu Spółka wpisana na listępodmiorow
Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań
Numer ewidencyjny 90038/7274 finansowych pod numerem 144

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

(a) Centrostal S.A. (Jednostka dominująca) 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
Jednostki dominującej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000071799.

(b) Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Jednostce dominującej nadano dnia
30 grudnia 1993 r. numer NIP 584-030-43-83. Dla celów statystycznych Jednostka
dominująca otrzymała dnia 10 marca 2005 r. numer REGON 190028940.

(c) Zarejestrowany kapitał zakładowy Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2008 r.
wynosił 70.374.000 zł i składał się z 35.187.000 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.

(d) W badanym okresie przedmiotem działalności Grupy był handel hurtowy wyrobami
hutniczymi oraz przetwórstwo stali.

(e) W roku obrotowym Zarząd Jednostki dominującej 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.

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

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

(f) Jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zgodnie z wymogami
Ustawy o rachunkowości sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

(§
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Ogólna charakterystyka Grupy (cd.)

(g) W skład Grupy Kapitałowej Centrostal S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r. wchodzą następujące jednostki:
Nazwa jednostki

Centrostal S.A.

Cognor Górnośląski Sp. z o. o.
(poprzednio Centrostal
Górnośląski Sp. z o. o.)
Cognor Blachy Dachowe S.A.
(poprzednio FLORIAN
PODKARPACIE S.A.)
Stalexport S.A.

Stalexport Serwis Centrum S. A.,
Katowice

COGNOR CENTROSTAL SA,
Lublin (poprzednio STALEXPORT
CENTROSTAL S.A. LUBLIN)
Stalexport Serwis Centrum
Bełchatów S.A.

Metalzbyt Sp. z o. o.

Inbud Sp. z o.o.

Charakterystyka
powiązania kapitałowego
(% własności Grupy)
Jednostka dominująca

Zależna (100,00%)

Zależna (77,44%)

Zależna (100,00%)

Jednostka zależna
od Stalexport S.A. (100%)

Jednostka zależna
od Stalexport S.A. (66,00%)

Jednostka zależna
od Stalexport S.A. (97,80%)

Jednostka zależna
od Stalexport S.A. (98,76%)

Jednostka zależna
od Stalexport Serwis
Centrum Bełchatów S.A.
(100,00%)

Metoda
konsolidacji

-

Pełna

Pełna

Pełna

Pełna

Pełna

Pełna

Pełna

Pełna

Podmiot badający sprawozdanie
finansowe

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Europejskie Centrum Audytu Sp. z
o.o.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Europejskie Centrum Audytu Sp. z
o.o.

Europejskie Centrum Audytu Sp. z
o.o.

Europejskie Centrum Audytu Sp. z
o.o.

Europejskie Centrum Audytu Sp. z
o.o.

Spółka nie podlegała badaniu

Rodzaj opinii

Bez zastrzeżeń

Opinia nie została jeszcze
wydana

Bez zastrzeżeń

Opinia nie została jeszcze
wydana

Bez zastrzeżeń

Opinia nie została jeszcze
wydana

Opinia nie została jeszcze
wydana

Bez zastrzeżeń

Nie dotyczy

Dzień bilansowy, na który
sporządzono
sprawozdanie finansowe
31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2008 r.
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II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

(a) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Grupy
uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Centrostal S.A. 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 jednostek wchodzących w skład Grupy 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 5 grudnia 2008 r.
• Badanie końcowe od 2 lutego do 30 kwietnia 2009 r.
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III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej Grupy

Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Skonsolidowane 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%).
Centrostai S.A. jest jednostką dominującą w Grupie, w skład której na koniec roku
obrotowego wchodziła jednostka dominująca oraz 8 spółek zależnych. Wszystkie spółki
zależne podlegały konsolidacji metodą pełną. W dniu 5 maja 2008 r. Centrostai S.A. nabył od
jednostki dominującej wyższego szczebla 77,44% udziałów w spółce Florian Podkarpacie
S.A. (aktualnie Cognor Blachy Dachowe S.A). W ciągu 2007 r. w wyniku transakcji zakupu
udziałów / akcji od jednostki dominującej wyższego szczebla Centrostai S.A. przejął kontrolę
nad trzema spółkami: Centrostai Opole S.A. - dnia 8 maja 2007 r., Centrostai Górnośląski
Sp. z o.o. (obecnie Cognor Górnośląski Sp. z o.o.) - dnia 7 maja 2007 r. oraz Stalexport S.A.
- dnia 1 października 2007 r. W związku z powyższymi transakcjami porównywalność
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2007 i 2008, a tym samym wartość
informacyjna niektórych wskaźników finansowych dotyczących tych okresów, może być
ograniczona.
W ciągu roku aktywa Grupy zmniejszyły się o 31,1%. Zmianę tą spowodował przede
wszystkim spadek poziomu zapasów o 26% oraz należności krótkoterminowych o 24,9%.
Spadek poziomu zapasów wynikał z obniżenia stanów magazynowych zapasów
przeznaczonych na eksport głównie w spółce zależnej Stalexport S.A. Jednocześnie Grupa
obniżyła poziom zapasów materiałów do produkcji prętów zbrojeniowych w związku ze
spadkiem popytu na te produkty. Spadające ceny sprzedaży skutkowały również przeceną
zapasów na koniec okresu (odpis aktualizujący na koniec roku obrotowego był wyższy o
5.926 tyś. zł niż na koniec roku poprzedniego).
Spadek należności wynikał min. z następujących czynników: Stalexport S.A. w pierwszym
kwartale 2008 r. podpisała umowę o faktoring pełny przenosząc znaczące ryzyko
nieściągalności na faktora (kwota limitu na koniec roku 15 min zł). W wyniku transakcji
zakupu udziałów we Florian Podkarpacie S.A. została rozliczona część zaliczki przekazanej
do jednostki dominującej wyższego szczebla (w kwocie 5.084 tyś. zł). Dodatkowo Grupa
zanotowała niższy poziom sprzedaży w ostatnim kwartale 2008 r. w porównaniu z ostatnim
kwartałem roku poprzedniego.
Poziom zobowiązań krótkoterminowych obniżył się w badanym okresie o kwotę 67,9% w
związku ze spłatą zobowiązania z tytułu zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od
Złomrex S.A. Rozliczenie zakupu wpłynęło również na spadek poziomu środków pieniężnych
oraz spadek stopy zadłużenia Grupy z 53% na koniec roku ubiegłego do 35% na koniec roku
badanego.
Poprawie uległy wskaźniki szybkości obrotu należności (z 39 dni w 2007 r. do 29 dni
w badanym okresie), zapasów (odpowiednio z 78 do 63 dni) oraz obrotu zobowiązań z tytułu
dostaw i usług (odpowiednio z 36 do 27 dni) w związku z lepszym zarządzeniem kapitałem
pracującym.
W porównaniu z rokiem poprzednim przychody Grupy wzrosły o 89,4% głównie w związku z
przejęciem kontroli nad 3 spółkami w 2007 r. oraz jedną spółką w roku 2008.
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Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego

SKONSOLIDOWANY BILANS na 31 grudnia 2008 r.

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Pozostałe inwestycje
Pozostałe należności
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe inwestycje
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży

Ogółem aktywa

31-12-2008

tyś. zł

86.188
1.862

10.782
136

1.173
28.827

1.076
130.044

116.098
6.216

130.427
1.199
7.320
5.895

267.155

397.199

31-12-2007

tyś. zł

88.659
2.347

-
165

1.208
33.212

-
125.591

156.980
1.674

173.669
1.045

111.599
6.188

451.155

576.746

Zmiana

tyś. zł

(2.471)
(485)

10.782
(29)
(35)

(4.385)
1.076
4.453

(40.882)
4.542

(43.242)
154

(104.279)
(293)

(184.000)

(179.547)

Zmiana

(%)

(2,8)
(20,7)
100,0
(17,6)
(2,9)

(13,2)
100,0

3,5

(26,0)
271,3
(24,9)
14,7

(93,4)
(4,7)

(40,8)

(31,1)

31-12-2008
Struktura

(%)

21,7
0,5
2,7

-
0,3
7,3
0,3

32,8

29,2
1,6

32,8
0,3
1,8
1,5

67,2

100,0

31-12-2007
Struktura

(%)

15,4
0,4

-
-

0,2
5,8

-
21,8

27,2
0,3

30,1
0,2

19,3
1,1

78,2

100,0
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego (cd.)
SKONSOLIDOWANY BILANS na 31 grudnia 2008 r. (cd.)

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

tyś. zł tyś. zł tyś. zł (%) Struktura (%) Struktura (%)

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał akcyjne
Kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Udziały mniejszości

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe zobowiązania
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
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe

Ogółem pasywa

70.374
175.231

8.642
4.476

258.723

29.967
1.759

570
98

8.337
40.731

19.905
81

470
-

77.265
24

97.745

397.199

70.374
173.058
22.722

2.848
269.002

15.582
4.616

857
122

8.005
29.182

36.817
2

1.082
123

240.514
24

278.562

576.746

0
2.173

(14.080)
1.628

(10.279)

14.385
(2.857)

(287)
(24)
332

11.549

(16.912)
79

(612)
(123)

(163.249)
-

_{1_80.817)

(179.547)

-
1,3

(62,0)
57,2
(3,8)

92,3
(61,9)
(33,5)
(19,7)

4,1
39,58

(45,9)
3.950,0

(56,6)
(100,0)
(67,9)

-
(64,91)

(31,13)

17,7
44,1

2,2
1,1

65,1

7,6
0,4
0,2

-
2,1

10,3

5,0
-

0,1
-

19,5
-

24,6

100,0

12,2
30,0
3,9
0,5

46,6

2,7
0,8
0,2

-
1,4
5,1

6,4
-

0,2
-

41,7
-

48,3

100,0
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego (cd.)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT
Za okres 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
Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto możliwych do
zidentyfikowania aktywów i zobowiązań nad kosztem nabycia
Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej
Koszty finansowe - netto
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

Zysk/(Strata) netto

z tego:
przypadający na akcjonariuszy Spółki
przypadający na udziały mniejszości

2008 r.
tyś. zł

842.994
(785.615)

57.379
(30.258)
(40.816)

7.425

-
(6.270)
(7.052)

(13.322)
43

(13.279)

(13.451)
172

(13.279)

2007 r.
tyś. zł

444.990
(409.684)

35.306
(22.721)
(19.031)

2.065

25.925
21.544

(870)
20.674

225
20.899

20.904
(5)

20.899

Zmiana
tyś. zł

398.004
(375.931)

22.073
(7.537)

(21.785)
5.360

(25.925)
(27.814)
(6.182)

(33.996)
(182)

(34.178)

(34.355)
177

(34.178)

Zmiana
(%)

89,4
91,8
62,5
33,2

114,5
259,6

(100,0)
(129,1)
710,6

(164,4)
(80,9)

(163,5)

(164,3)
(3.540,0)

(163,5)

2008 r.
Struktura (%)

100,0
(93,2)

6,8
(3,6)
(4,8)
0,9

-

(OJ)
(0,8)
(1,5)

-

(1.5)

2007 r.
Struktura (%)

100,0
(92,1)

7,9
(5,1)
(4,3)
0,5

5,8
4,8

(0,2)
4,6
0,1
4,7
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego (cd.)

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową oraz wyniki finansowe Grupy
Działalność gospodarczą Grupy, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do
okresu poprzedzającego charakteryzują następujące wskaźniki:

2008 r. 2007 r.

Wskaźniki aktywności

- szybkość obrotu należności 29 dni 39 dni

- szybkość obrotu zapasów 63 dni 78 dni

Wskaźniki rentowności

- rentowność sprzedaży netto (2%) 5%

- rentowność sprzedaży brutto (2%) (1%)

- ogólna rentowność kapitału (5%) 14%

Wskaźniki zadłużenia

- stopa zadłużenia 35% 53%

- szybkość obrotu zobowiązań 27 dni 36 dni

31.12.2008 31.12.2007

Wskaźniki płynności

- wskaźnik płynności l 2,7 1,6

- wskaźnik płynności II 1,5 1,1

'o

'o



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

IV. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta

(a) Zarząd Jednostki dominującej przedstawił w toku badania żądane informacje,
wyjaśnienia i oświadczenia oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych
w dokumentacji konsolidacyjnej oraz 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) Dokumentacja konsolidacyjna była kompletna i poprawna, a sposób jej
przechowywania zapewnia właściwą ochronę.

(d) We wszystkich istotnych aspektach określone przez kierownika jednostki dominującej
zasady rachunkowości oraz wykazywanie danych były zgodne z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

(e) We wszystkich istotnych aspektach konsolidacja kapitałów oraz ustalenie udziałów
mniejszości zostały przeprowadzone prawidłowo.

(f) Wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów
wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją zostały
dokonane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez
Unię Europejską.

(g) Wyłączenia wyników nie zrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją
zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend zostały dokonane we wszystkich
istotnych aspektach zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

(h) Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje określone przez MSSF
zatwierdzone przez Unię Europejską.

(i) Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy kapitałowej 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).

(j) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez
KPMG Audyt Sp. z o.o. Biegły rewident wydał opinię z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie
dotyczyło braku możliwości obserwacji spisu z natury zapasów na dzień objęcia w
2007 r. kontroli nad Spółką POWH Centrostal S.A. z siedzibą w Opolu.

(k) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2007 r. zostało zatwierdzone uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Jednostki dominującej 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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V. Informacje i uwagi końcowe

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Centrostal SA, w której jednostką dominującą jest
Centrostal S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 42. Badaniu podlegało
skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:
(a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie

aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 397.199 tyś. zł;
(b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 13.279 tyś. zł;
(c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.279 tyś. zł;
(d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 106.966 tyś. zł;
(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje

objaśniające.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Jednostki
dominującej 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
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten
nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji skonsolidowanego
sprawozdania bądź zagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom
odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelność
i prawidłowość skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

Tomasz Reir fus
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90038/7274

flp

Spółka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144

Katowice, 30 kwietnia 2009 r.
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