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Wybrane dane z j ednostkowego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE
FINANSOWE

wĘs. PLN w tys. EUR
0l-01-2009-
30-09-2009

Dane
oorównawcze*

0l-01-2009-
30-09-2009

Dane
Dorównawcze*

I' Przychody netto ze sprzedtŻy produktów,
towarów i materiałów 218 46( 383 92t 49 651 ll2 lot

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (20 652 15 89: (4 694 4 641

IIl. Zysk (strata) brutto fl9 2r5 1 4l8 ; G368 4 t4:

IV. Zysk (strata) netto 07 752 9 761 (4 035 2 851
V. PrzepĘwy pieniężne netto z działalności
ooeracvinei 9 t 5 l | 64: 2 08( 48(
VI. Przeptywy pienięme netto z działalnośc
inwestvcvinei 1149 (r 026 (34 (300
VII. Przeptywy pieniężne netto z
lziałalności finansowei (25 793 | 46t (5 863 42',,
r'III' Przeptywy pienięzne netto, razem /L6' t91 2 081 (3 8r7 ó0t
X. Aktywa, razem 4s5 97: 3tt 79i t07 98: 1A  11 '

X. Zobowiazatia i rezerwv na zobowiazania 164 96t 65 09: 39 06( l5  601
K Zob ow ięania d łu gotermin owe 31 08{ 19 92( 7 36' 4 77(
X I. Zob ow iqzania krótkotęrmi nowe r33871 45 t6',, 3t 70, 10 82i
X I. Kaoitał własnv 29r 0r: 246 70( 68  91 ! 59 12.
X V. Kapitał zakładowy 10237t 70 37t 2424, 16 861
XV. Liczba akcii 5 l  187ł ' 35  18 ;
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zVEURO) (0.48 0'2ź (0,1 1 0,0{
KVII. Rozwodniony zysk (strata) najedną
*cję zwykłą (w zVEURo) (0,36 0.ft (0,08 0,0{
KVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
w złlEURo) 7,8: 7.01 1 .8 ' 1.6{
KIX. Rozwodniona wartość księgowa na
edną akcję
w złlEURo) 5.8t 7.01 1.3! 1.6{

KX. Zadęklarowana lub wypłacona
ly.widenda na jedną
tkcję (w złlEURo)
* Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane Są na dziefi3|.|2'2008 natomiast dla pozycji
dotyczących rachunku wyników i sprawozdania zprzepŁywów pieniężnych za okres od l.0l.2008 do 30.09.2008
** na 30.09.2009 kapitał akcyjny sktada się z 5l l87 tys. akcjioraz 15 035 tys. warrantów subskrypcyjnych na
akcje emisji 8

Wybrane dane finansowę przeliczono na walutę EURo w następujący sposób:
Pozycje akrywów i pasywów bilansu prze|iczono na EURo wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski obowiązującego na 30.09.2009r.4,2226zUEURo oraz dla danych porównawczych, obowiązującego
na 3 |,|2,2008r. 4,|7 f złlEUPio,
Poszczególne pozycje doĘczące rachunku Zysków i strat oraz przepĘwów pienięznych przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arylmetycz'l'ą średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalęndarzow
poszczegóInych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3993 złlEURo (9 miesięcy 2009) i3,4247 zŁEURo
(9 miesięcy 2008).



Tttgether reaclt mure

Za okres od Za okres od
Nota 01.07.2009 do 01.01.2009 do

30.09.2009 30.09.2009

76421 218460

a?r
ffiw#weffiw
Jl**

Za okres od Za okres od
01.07.2008 do 01.01.2008 do
30.09.2008 30.09.2008

przekształcone* przeksztalcone*

w Ęsiącach złoĘch

Prrychody ze sprzedt4
KosŹ własny sprzedtŻy
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży

Pozostałe przychody
Koszty sprzedazy
Koszty ogólne go zar ządu
Pozostałe zyski/(straĘ) netto
Pozostałe koszty
Zyskl (strata) na dzia|alności operacyjnej

Zysk (strata) na skupie i umorzeniu obligacji
Inne prrychody finansowe
Koszty odsetek
Inne koszĘ finansowe

Koszty finansowe netto
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy
Zyskl (strata) netto

Inne całkowite dochody
Inne calkowite dochody (netto)

Calkowite dochody ogó|em

Zysk/ (strata) na akcję zwykłą
Podstawowy (zł)
Rozwodniony (zł)

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

t0'7 476 383 922
(70 2r7\ Qrr 359) (97 249\ (347 089)

6204 7 101 t0 221 36 833

758 3 415
(675)

(8 433)
(6e6)

( l  63s)
(24 972)

(175)

t 98',7
( l  818 )
(5 538)

4
(e l3)

6 713
(6 9fe)

(17 871)
( le5)

(2 758')6 009) (4 386)
(3 8s1) Q0 6521 3 949 15 893

(70r)
(4)

(322)
2  712

4 054

(1 48e)
( l  128)

(538)
l ;

( 1 5 r 5 )
(26') (206)

1 685 | 437 (s64) (1 70ó)
(z r66t (19 2ls) 3 385 t4 187

1 463 (80e) (4 423',)
(1 823) (r7 752) 2 576 9 764

(1 823) (1.7 7s2) 2 516 9 764

(0,05)
(0,03)

(0,48)
(0,36)

0,28
0,28

0,07
0,07

Całkowity dochód na akcję jest równy zyskowi netto na akcję.

* Szczegółowe informacje doĘczące przekształcenia danych porównawczych znajdują się w nocie nr 3 niniejszego
skóconego sprawozdania fi nansowego

Noty przedstawione na kolejnych stronach starrowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.



Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Together regth łnure
auf

#wffiwąffiW
.JIL.

Na dzień
30.09.2008*

44 896
709

't5 693

w Ęsiącach złoĘch Nota

AkĘwa
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nięruchomości inwestycyjne
Inne inwestycje
Inne należności
Prawo wieczystego uż}tkowania gruntów

AkĘwa trwałe łącznie

Zapasy
Nalemości z tytułu dostaw i usfug i inne należności
Nalezności z q^ufu podatku dochodowego
Środki pieniężne i ekwiwalenĘ
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŻy

Aktywa obrotowe lącznie

Aktywa |ącznie

Kapita| własny i zobowiązania

Kapitał zakładowy
Pozostałę kapitaty
Nie podzielony wynik finansowy
Wynik finansowy okresu sprawozdawczego

Kapitał własny lącznie

oprocen towane kedyry i poŻy czki
Zobow iqzania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe zob ow iązania
Przychody przyszłych okesów z Ęrtułu dotacji
rządowych i pozostałe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Zob ow iązania d łu gote rm i nowe

Kredyty w rachunku bieżącym
oprocentowane kedyty i poźryczki

Pozostałe zobowiązania fi nansowe
Zobowiązania z tyĄułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązańa z tlutu dostaw i usług i inne
zobowiązania
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji
rządowych i pozostałe

Zob ow iązania krótkotermin owe

Zobowiązania |ącznie

Kapital własny i zobowiązania |ącznie

362 469 363 038 135 987

Na dzień
30.09.2009

4t 566
555
243

306 759

13 346

Na dzień
30.06.2009*

42 045
570
267

306 760
6

r3 390

Na dzień
31.12.2008*

45 436
596

7s 673

L4 282 t4 50'7
r35 805

46 944
40 037

999
2 560
2 970

58 911
45 492

6 r5
2294
2 995

63 666
105  I  14

I t99
5 032

795

63 r99
tt3 213

4
8 339

795
93 510 110 367 175 806 185 550

455 979 473 405 311 793 321 355

102374
206 39s

70 374
238 395

'10 374
t7t 410

79
4 837

70 374
t72887

79
9 764(r7 752) (15 929)

f91 0r7 29f 840 246 700 253 104

137
I 070

28 406

83

1 392

234
1 070

3t 494

86

r 253

t5 461
I 128

98

3 239

15  988
898

104

2 495
31 088 34 137 t9 926 19 485

l 6  1 5 1
3 1 5

49

tt7 335

24

t7 837
2263

289

126 0r5

24

| 832
9 230

8 l
347

33 653

24

586
8 tzl

334

39 701

24
45 167

*Szczegółowe informacje doĘczące przekształcenia danych porównawczych znajdują się w nocie nr 3 niniejszego
skróconego sprawozdania fi nansowego

133 874 146 428 48 766
164 962 180 565 65 093 68 251

455 979 473 405 3tt 793 321 355



Jednostkowe sprawozdanie z przepĘwów pieniężnych

w Ęsiącach złoĘch

Tbgether reach ,,rore

Za okres od Za okres od
01.07.2009 do 01.01.2009 do

30.09.2009 30.09.2009

arr
#ffiffiweffiw
Jn*

Za okres od Za okres od
01.07.2008 do 01.01.2008 do
30.09.2008 30.09.2008

przekszta|cone przekształcone

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
Korekty

Amorty zacja r zeczowy ch akĘwów trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Utworzenie / (odwrócenie) odpisu z Ętuł utraĘ wartości
(Zyski) l straty z Ę'tułu różnic kursowych
(Zyski) l straĘ ze sprzeduŻy środków trwałych
Odsetki i dywidendy neffo
Zmiana stanu należności
Zmilana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązan z Ę'tułu dostaw i usług i
innych zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zobowiązń z Ętułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu prrychodów przyszĘch okresów z rytutu dotacji
rządowych oraz pozostaĘch
Pozostałe koreĘ

Środki pieniężne netto wygenerowane na działa|ności operacyjnej
Podatek dochodowy zapł.acony

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

PrzepĘwy środków pienięzrych z działa|ności inwestycyjnej
Przychody ze sprzedaży rzeczowch aktywów trwałych
Przychody ze spr zedaŻy wartości niematerialnych i prawnych
Odsetki i dywidendy otrzymane
Wpływy z Ęrtułu spłaty udzielonych poĄczek
Nabycie rzeczowy ch aktywów trwałych
Nabycie wartości niematerialnych
Nabycie pozostatych inwesĘcj i

Środki pieniężne netto z działa|ności inwestycyjnej

Przepływy śro dkó w p ienięzny ch z działalno ści finan s owej
Zaciągnięcie kedyów i p oĘ czek
Spłata kedy'tów i poĘczek

Płatność zobowiązań z fftułu leasingu finansowego
odsetki zapłacone

Środki pieniężne netto z działa|ności linansowej

(z t66\ (19 2ts) 3 38s t4 187

847
t7

(240)
856
378
284

5 083
t2378

(13 557)

(240)

(3)
(r 76e)

2298
) )

4 269
8s6
2',7',|
641
751

t3 564

5 453

(356)

( ls)
5 1 5

(6e3)
(r 60)

503
(17)
168

25 389
l5  589

(4r e57)
(36)

2

(6)
I  051

(2 0s4)
(47e)

| 426
(47)

l 068
l l  978
5  9 1 5

(28',l 14)

(72)

(  l 8 )
I  187

1 868 8 95r 3 218 4 311
| 602 200 (2 085) (2 732\
3 470 9 ls l I 133 1 645

308

I 050

(768)
(2)

I

842

2 36r

(2 886)
(14 )

(452\

I 565
243
144

(4e4)

I

4 988
'721

392

(1 e09)
( l  l )

(5 207)

589 (r49) I 459 (r 0261

(2 756)
(145)

794

(24 834)
(342)

t7 6t9
( l s  5 r6)

(130)

tt 639
(8 626)

(215)
(1 336)(617') (156)

6

(2107\ (2s793) I  817 1 462



- 
PrzepĘwy pieniężne netto, razem

Środki pienięznę i ich ękwiwalenty na początek okresu

Środki pieniężne i ich ekwiwalenĘ na koniec okresu

\?f
Tegetker r#fich Ififlrę ss* $|ffiffi

"#**'

19s2 (16791\ 4 409 208r

(r3 s91) (13 s9r) 7 7s3 7 7s3

(15 543) 3 200 3 344 5 6',72

+Szczegółowe informacje doĘczące przekształcenia danych porÓwnawczych zrrajdują się w nocie nr 3 niniejszego
skróconego sprawozdania finansowęgo

Noty przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawÓzdania finansowego.
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Jednostkowe sprawozdanie zezmian w kapitale wlasnym

w tysiqcach ztoĘch
Kapitał

zakładowy

Nie podzielony wynik
finansowy i wynik
finansowy okesu
sprawozdawczego

Pozostałe
kapitały

Kapita| własny,
razem

2008-01-01 Cognor S.A. 70 374 2 276 173 058 245 708
2008-01-01PowH

Centrostal S.A., Cognor
Gómośląski Sp. z o.o.'
Z)t'omręx Steel Sęrvicęs

S.A. 79 (3 32r) (3 242\
2008-01-01 Cognor S.A.

wraz z polączonymi
Spółkami 70374 2 355 169 737 242 466

Zysk netto za okres
Przeniesienie zysku
Pozostałe, dotyczy
POWH Opole i Cognor
Górnoślaski*

9 764
(2 276) 2 276

\',t4

9 764

874
2008-09-30 70 374 172 887 253 r049 843

2008-01-01 70 374 169 737 242 4662 355
Zysk netto za okres
Przeniesienie zysku
Pozostałe, dotyczy
POWH Opole i Cognor
Gómoślaski*

4 837
(2 276) 2276

(603)

4 837

(603)

2008-12-31 70 374 4916 t7t 410 f46 700

2009-01-01 70 374 L7L 410 246 7004 916
Zysk netto za okes
Przeniesienie rysku
Emisja warrantów
subskrybcyjnych
PodwyŻszenie kapitału 32 000

(17 752)
(4 er6) 4 916

62 070
(32 000)

(r7 7s2)

62 070

2009-09-30 102374 07 Tszl 20ó 395 291 017

2009-07-01 10 374 (r5929) 238 39s 292840
Zysk netto za okes

Podwvższenię kaoitału 32 000
(r 823)

(32 000)
(1 823)

2009-09-30 102 374 (17 752) 206 395 291 017

* 2Iipca2008 roku CoGNoR S.A. połączył się ze Spółką PoWH Centrostal S.A. w opolu. Dane porównawcze
zostaĘ przekształcone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na koniec roku obrotowego 2007 .
1 września 2009 roku CoGNoR S'A. połączył się ze Spółką Cognor Górnośląski sp. Z o.o. i Złomrex Steel
Services S.A. - dane porównawcze zostaĘ przekształcone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na
koniec roku obrotowego 2007 .

Noty przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną część niniejszego skóconego sprawozdania finansowego.
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1 l
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Slcrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR S.A' za okres od 1 lipca do 30 łrześnia 2009 roku
(w Ęs zł o ile nie podano inaczej)

Tagether refidt ffiure

1. Dane Spółki

coGNoR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Stalowej 1 (zniana siedziby Spółki została
Zarejestrowanaprzez SądRejonowyGdańsk-PóŁrocwdniu01 września2009r.)- została wpisana do
rejestru handlowego Sądu Rejonowęgo w Gdańsku pod numerem RHB 7146, a po nlianach prawnych w
ewidencji przedsiębiorców postanowieniem z dnia |7 grudnia 200l r. S4du Rejonowego w Gdańsku VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego -

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 000007l799.
Spółka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim hurtowym handlem wyrobami hutniczymi'
a wedtug 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 notowanę są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTRoSTAL S.A. w Gdańsku z dnia 23
kwietnia 2009 roku nazy,ła Spółki została zmieniona na CoGNoR S.A. Zmiana ta została zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze S4dowym w dniu 5 maja 2009 roku.

W dniu 0l września 2O09r. CoGNoR S.A. w Katowicach połącrył się z CoGNoR GoRNoŚI..ąsrI sp.
z o.o. z siedzibą w Katowicach orazZŁoMREX STEEL SERVICES S'A. z siedzibą w Warszawie.
Połączenia nastąpĘ poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych w Ębie art' 492 $|
pkt. l KSH na CoGNoR S.A. Połączenia zostaĘ przeprowadzone stosownie do treści przepisu art.5 1 5 $ 1
KSH tj. bez podwyŹszania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Podstawa sporządzenia jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego

2a) oświadczenie zgodności

Jednostkowe skrócone sprawozdanie furansowe zostato sporządzone zgodnie z Międrynarodowym
Standardem Rachunkowości 34 ,,Sródroczna sprawozdawczość finansowa''. Sprawozdanie zostało
zalwierdzoneprzezZarząd Spółki CoGNoR S.A' w dniu 13 listopada 2009 r.
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe powinno być odczyĘwane razęm ze sprawozdaniem
finansowym nadzięh i za okes zakończony 31 grudnia2008 roku'

2b) Kontynuacja działalności

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy załoieniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne
okoliczności wskazujące na zagroŻenie kontynuowania przez Spółkę działalności. Na dzień 30 września
2009 zobowiązania krótkoterminowe przekrocryĘ wartość aĘwów krótkoterminowych. W ocenie
Zarządu nie występuje ryzyko utraty ptynności przez Spółkę ze wzg|ędu na to, ię Spółka posiada istotne
saldo zobowiązań wobec jednostek powiązanych (w kwocie 96 363 tys. zł).

2c) Zasądy rachunkowości

W okresie objętym przez niniejsze skróconę sprawozdanie ftnansowe, zasady rachunkowości stosowane
przez Spółkę nie ulegĘ zmianie, za wyjątkiem zmian opisanych poniżej oraz opisanych w nocie nr 3.

Standardy, które weszĘ w Ęcie i mają wpĘw na sprawozdanie finansowe Spółki:

- MSSF 8 ,,SegmenĘ operacyjne''

Standard MSSF 8 został wydany przez Radę Międ4marodowych Standardów Rachunkowości 30 listopada2006
r' i obowiązuje dla okresów rocanych roryoczynających się z dniem 1 sĘcznia 2009 r.lub po tej dacie. MSSF 8

\U7
6Gff iWff iW

dź**-

10



Skrócone jednostkowe sprawozdan," fr","'o," 
ffi f,?,,,;,:;,i"i::ytr:;. 

za olcres od ] lipca do 30 września 2009 roku

\U7
Tlgethłr fŁficl, milre w$&W#W

.rl}.
zastępuje MSR 14 ,,Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności''. Standard ten okeśla nowe
wymagania wobec ujawnień informacji dotyczących segmentów działalności, atakŻe informacji doĘczących
produktów iusług, obszarów geograflcrlych, w których prowadzona jest działa|ność orazgłównych klientów.
MSSF 8 wymaga ,,podejścia zarzqdczego,' do sprawozdawczości o wynikach finansowych segmentów
działalności.

Spółka stosuje MSSF 8 od l styczria 2009 roku, szczegółowe informacje zawarte są w nocie nr 4'

MSR 1 (zmieniony),,Prezentacja sprawozdań furansowych''

Zmieniony MSR 1 został opublikowany przezRadę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 6
września 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych roąocrynających się z dnięm l Stycmia 2OO9 r.
lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany doĘczą głównie kwestii prezentacyjnych w zahesie zmian
kapitałów własnych i miaty na celu poprawę zdolności uĄltkowników sprawozdań finansowych do
ana|iry i porównań informacji w nich zawaĘch.

Spółka stosuje zrnieniony MSR 1 od 1 stycznia 2009 roku.

Standardy, które weszĘ w Ęcie i nie mają lvptywu na sprawozdanie finansowe Spółki:
- zmieniony MSR 23
- zmieniony MSSF 2
- zmieniony MSR 32
- zmieniony MSSF I i MSR 27
- zmieniony MSSF 7
- KIMSF 13
- KIMSF 14
- KIMSF 15
- KIMSF 16

Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które
zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez IJnię Europejską, a które wejdą w zycie po dniu
bilansowym:

- zmieniony MSSF I
- zmieniony MSSF 3
- zmieniony MSR 27
- zmieniony MSR 39
- zmiany do KIMSF 9 i MSSF 7
- poprawki do MSSF 2009
- zmieniony MSSF 2
- KIMSF 12
- KIMSF 17
- KIMSF 18

2c) Dokonane osądy i oszacowania

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów,
szacunków i zatoŻeh, które mają lvptyw na prryjęte zasady oraz prezentowane wartoŚci akrywów, pasywów,
pr4lchodów oraz kosztów. Szacunki i zlvtiązane z nimi załoięnia podlegają bieŻącej weryfrkacji. W okresie
objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym - szacunki Zarz4dunie ulegĘ istotnym zmianom.
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Skrócone jednostkol,tle sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR S'A' za okres od ] lipca do 30 września 2009 roku
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Together rŁfitlt rililrg

2d) Niedawne wahania na rynkach finansowych na świecie i w kraju

obecny światowy kryzys pĘnności, który rozpoczął się w połowie 2007 r., spowodował m.in' spadek poziomu
finansowania za pośrednictwem rynków kapitałowych, obniżenie poziomu ptynności w sektorze finansowym, a
niekiedy - wzrost stóp procentowych na rynku międzybanko}vym i bardzo duże wahania na rynkach akcji.
Niepewność na globalnych rynkach furansowych doprowadziła w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej,
Rosji i innych krajach do upadku banków i programów ratuŃowych dla banków. Nie da się dziś przewidzieć,
wszystkich skutków obecnego kryzysu finansowego ani całkowicie się przed nimi zabezpieczyć'

Wplyw na płynność
Dostępność kredytów znacmie się zmniejszyła w ostatnim okresie. okoliczności te mogą wpłynąć na możliwość
pozyskania nowych kredytów przez Spółkę i refinansowania dotychczasowych na warunkach zbliżonych do
obowiązuj ących we wcześniej szych transakcj ach.

Wpływ na klientów/kredytobiorców
Pogorszenie sytuacji pĘnnościowej moze odbić się na odbiorcach Spółki, co z kolei moze wpłynąć na ich
zdolność regulowania zobowiązń. Pogarszające się warunki działa|ności dla klientów mogą mieć takze wpływ
na szacunki Zarządu doĘczące prognoz przepĘwów pienięzrych oraz oceny utraty wartości aĘwów
finansowych i nie finansowych. W stopniu, w jakim informacje te były dostępne, zarząd odpowiednio
uwzględnił zrewidowane szacunki oczekiwanychprrysĄch przepĘwów pienięzrych w swojej ocenie utraĘ
wartości aĘwów.

Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wpływu ewentualnego dalszego pogorszenia się pĘnności na
rynkach finansowych orazpodwyiszonej niestabilności na rynkach walutowych i instrumentów kapitałowych na
sytuację finansową Spółki. Kierownictwo jest przekonane, Że podejmuje wszelkie kroki, jakie są niezbędne do
wspierania stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Spółki.

3. Zmiana zasad rachunkowości

W niniejszym skróconym sprawozdaniu fmansowym uwzględniono zmiany zasad rachuŃowości w zakresie
prezentacji w rachunku zysków i strat w celu zapewnienia większej przejrrystości i czytelności danych.
Zmiany doĘczą w szczególności:
- prezentacji zysla/(straty) na sprzedaĘ środków trwaĘch,
- prezentacj i różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej,
- prezentacji utworzenia./rozwiązaniarezerw i roz|iczęń' międzyokresowych biernych,
- prezentacji pr4ychodów i kosztów niezutiązanych z obstugą dfugu w działalności operacyjnej, a nie
finansowej
Zmiany opisane powyŻej zostaĘ ujęte w sprawozdaniu rocnym za rok obrotowy zakonczony 31 grudnia2008
roku.
Dodatkowo dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu kosztów wynagrodzeń handlowców z kosztów
sprzedaĘ do kosztów administracji oraz kosztów utrzymania magazynów do kosztu własnego sprzedaży w
celu ujednolicenia zasad rachunkowości w Grupie Kapitałowej Złomrex S,A.

Jednostkowy rachunek zysków istratza okres od dnia 1 stycznia}}}8 roku do 30 września 2008 roku został
przekształcony w związllt zpołączeniem coGNoR S.A. l wrzeŚniaf}}9 roku z Cognor Gómośląski Sp. z o.o.
orazZłomrex Stęel Services S'A. oraz zmianami prezentacyjnymi opisanymi powyiej. Przekształcone dane
prezentują jednostkowy rachunek zysków i strat oraz rachunek zprzepĘwów pienięznych za okres 9 miesięcy
2008 roku' 3 kwartału 2008 roku, 3 kwańału 2009 roku oraz dane bilansowe na dni 30 czerwca2009,3| grudnia
2008 oraz 30 września 2008 tak jakby połączenie było dokonane juŻ na l srycznia 2008 roku.

\UT
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Sltrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR S,A
(w lys. zł o ile nie podano inaczej)

Tłłgether

w tysiqcach złotych
01.01.2008 r. 01.01.2008 r.
do 30.09.2008 do 30.09.2008

r.

I

383 922

01.01.2008 r. 01.01.2008 r.
do 30.09.2008 do 30.09.2008

r.
J

r.
4

t38 124 24s 798

za okres od I lipca

reirlt ,nqre

r.

2

Przychody ze sprzedaĘ
Koszfy własny sprzedażry
Zyskbrutto zesprzedaĘ

Pozostałe przychody operacyj ne
Koszty sprzedaĘ
KoszĘ ogólnego zarządu
Pozostałe zyski l(straty) netto
Pozostałe koszĘ operacyjne
Przychody z $ułu odsetek
Inne przychody finansowe
Koszfy odsetek

36 833 |7 974 22 689 --_ś-qlE

6 713
(6 82e)

(r'7 87r)
(les)

(2 7s8)_

15
( l  51s )

561
(r0 zes)
(3 6se)

(100)
246

5 353
(t 343)

733
(5 380)
(e 7ss)

(667)
303
453

(r 7t7)

5 4t9
8 846

(4 4s7)
(1es)

( l  eel)
(s4e)

(s 7et)
I 545Inne koszĘ finansowe

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy razem
Zysk netto

(4 423\ (1779\ (2 644)
e 764 6z6e aits-- _

(206) (68e) (520) I 003
14 187 8 048 ó 139

[:lffix#J 
zawiera przeksŹałcone jednostkowe dane Spółki CoGNoR s.A zaprezentowane w niniejs4,m

Kolumna nr 2 zawierajednostkowe, opublikowane dane grupy coGNoR za okres od I stycznia 200g do 30września 2008 .
Kolumna nr 3 zawiera.rachunki wyników Spółek, które zostĄ połączone z CoGNoR S,A. wraz zwyłączeniami wzajemnych obrotów.
Kolumna tr 4 zawiera zmiany prezentacyjne pomiędzy działalnością finansową a operacyjn4 i w kosztachsprzedaĘ.

Połęczenie Spółek' które nastąpiło l września 2009r miałonastępuj4cy wpływ na sprawozdanie jednostkowe
Cognor S.A. Ponizej prezenfujemy pozycjebilansowe i rachunku wyników Cognor Górnośląski Sp. z o.o. iZłomrex Steel Services S.A. (łączrie) na dzień połączeniaz Cognor S.A.

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
U działy w j ednostkach stowarzyszonvch
Inne inwestycje
AĘwa z$ułu odroczonego podatku
Zapasy
Należności zĘtufudostaw i usfug orazpozostał'e
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenW
AĘwa przea7aczone do sprzedaźy
Nieruchomości inwestycyj ne
Zob ow iqzania z $ułu świadczeń pracorvniczych
Rezerwa na podatek odroczony
ItedyĘ w rachunku bieŻącym
Zob ow iązania z sułu dostaw i usfu e
Zob ow iqzania p o zo stałe

30 704
473

199 280
1 096

36 266
29 478
1 238
2200

267
(e72)

( l  e87)
(4 64e)

(42 064)
(6s 02s)
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Sltrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR S.A za o|cres od l lipca do 30 wrześnią 2009 roku
(w Ęs' zł o ile nie podano inaczej)

Tagetlt,er rŁilil, tłI$re

Poniżej zrrajduje się rachunek wyników Cognor Górnośląski Sp. z o.o. iZłomrex Steel Services S.A. (łącznie) na
dziefipołączenia z Cognor S.A. (za 8 miesięcy 2009).

\J7
#www&ffiw
.t/AL.

Przychody zesprzedtĄ
Koszt własny sprzedtŻy

Zysk brutto ze sprzedaĘ

Pozostałe prrychody
Koszty sprzedaży
Koszty ogólne go zar ządu
Pozostałe koszĘ

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej

Przychody finansowe
Koszty frnansowe
Koszty finansowe netto

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem

Podatęk dochodowy
Zyskl (strata) netto

137 055
( l3 l  883)

5 172

649
(8ss)

(16 422)
(2 324)

(13 780)

4 8,75
(l  03e)

3 836

(e 874)

4. Sprawozdawczość segmentów dzialalności

Zgodnie z MSSF 8 głównym organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji operacyjnych jest Zarząd
Spółki. W związku z faktem, iż, działa|ność spółki jest jednorodna (handel wyrobami hutniczymi na terenie
Polski), a pozostałe segmenty działalności Spótki nie przekraczają progów ilościowych wymaganych przez
MSSF 8, w efekcie całośó działalności Spółki traktowana jest jako jeden segment działalności zgodnie z
kryteriami łączenia se gmentów.

5. Rzeczowe aktywa trwałe

Nabycie środków trwaĘch w III kwartale 2009r. wyniosło 4|2Ęs. zł. W Spółce nie występujązobowiązania
umowne ztytllfu nabycia środków trwaĘch.

6. Struktura Grupy kapitałowej CoGNoR s.A.

CoGNoR S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej coGNoR S.A. Na dzień 30 września 2009
roku struktura Grupy Kapitałowej przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki Siedziba
Posiadane
udziaĘ i

prawa ełosu

Data
uzyskania
kontroli

COGNOR BLACHY DACHOWE S.A. Polska 77,40/o 2008-05-05

Grupa Stalexport S.A.

STALEXPORT S.A. Polska 100,00/o 2007-10-01

STALEXPoRT-METALZBYT BIAŁYSToK SP' Z o.o. Polska 98,8% 2007- I 0-0 I

STALEXPoRT SERWIS CENTRL]M BEŁCHAToW S.A. Polska 95,r% 2007-10-01

I4



zą okres od l lipca do 30 września 2009 roku
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*Grupa

Grupa COGNOR Stahlhandel GmbH*

COGNOR STA}ILHANDEL GMBH Austria 100,0%* 2009-03- I 0

NEPTLIN STAHLHANDEL GMBH Austria 100,0% 2009-03-10

STAHLHANDEL BETEILIGUNGS HOLDING GMBH Austria 100,0% 2009-03-l 0

coGNoR VETTNG D.O.O. (HR) Chorwacja I00,lYo 2009-03-l 0

COGNOR STAHLHANDEL POLSKA Sp. z o.o. Polska 100,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL SPOL. SR.O Czechy 100,0% 2009-03-r0

COGNOR AMBIENT STAHLHANDEL SRL Rumunia 51,0% 2009-03-10

VEREINIGTE BIEGEGESELLSCHAFT GMBH Austria 67,0% 2009-03-10

ZIMMERMA}IN STAHLHANDEL GMBH Austria 99,8% 2009-03- I 0

COGNOR GMBH MUNCHEN Niemcy 100,0% 2009-03-r0

COGNOR VETING STAHLI{ANDEL D.O.O. Bośnia 100,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL D.O.O. Słowenia 100,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL BUDAPESZT KFT. Węgry 100,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL SLOWAKEI S.R.O. Słowacja 100,00/o 2009-03-10

VASTAD EDELSTAHL HANDEL GMBH Austria 50,0% 2009-03-10

ARGE BAUSTAL ESSEN BLASY-NEPTUN GMBH Austria 50,0% 2009-03-r 0

BWS BEWEHRTINGSSTAHL GMBH Austria 36,0% 2009-03-1 0

Kapitalowa CoGNoR posiada 74,9%o udziałÓw i praw głosu w Stahlhandel Ponadto posiada
opcję (opcja put/opcja ca|l) zakupu od Voestalpine Stahl GmbH pozostaĘch udziałów w kapita|e zakładowym cognor stahlhandel GmbH
Ze wzg|ędu na charakter opcji konsolidacja jest przeprowadzana tak jakby Grupa Kapitałowa CoGNoR posiadała l00% udziałów

W dniu l0 marca 2009 roku Spótka nabyła 5|Yo akcji za cenę 73 3|7 Ęs. zt w Spółce Złomrex Steel Servicęs
S.A. Spółka ta posiadata udziaĘ w Grupie Kapitałowej coGNoR Stahlhandel GmbH' W dniu 27 maja 2009
roku Spółka otrTymałapoprzez aport pozostałe 49Yo akcji w Zł'omrex Steel Services S.A. od Złomrex S.A. w
zamian zawydanie warrantów subskrypcyjnych o wartoŚci 62 070 tys' z].

W dniu 3 kwietnia f009r. nastąpiło połączenie Cognor Górnośląski Sp. z o.o. (spółka przejmljąca) oraz
Stalexport Serwis Centrum S.A (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w Ębie art. 492 $1 pkt. l k.s.h.
przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie spółek nie miało
wpŁywu na niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W dniu 01 wrzeŚnia 2009r. CoGNoR S'A. w Katowicachpołączył się z CoGNoR GoRNOŚLĄSKI Sp. z o.o.
siedzibą w Katowicach orazZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. z siedzibą w Warszawie.
Połączenia nastąpity poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych w Ębie art.492 $1 pkt.l
KSH na CoGNoR S.A. Połączenia zostaĘ przeprowadzone stosownie do treści przepisu art.s15 $ l KSH tj. bez
podwyzszania kapitafu zakładowe go Spółki Przej muj ącej'
Po połączeniu ze ZŁoMF.EX STEEL SERVICES S.A. CoGNoR S.A. posiada bezpośrednio 74,9%0 udziałów w
Grupie Kapitatowej CoGNoR Stahlhandel. Ponadto posiada opcję na za|rup 25,|oń udziałów tej Grupy.
opcja (opcja puVopcja call) zakupu od Voestalpine Stahl GmbH pozostaĘch udziałów w kapitale zakładowym
Cognor Stahlhandel GmbH opiewa na kwotę 5 mln EUR z terminem wykonania do 31.12'20|0r. Strony
przewidują, iz wykonanie opcji będzie miato miejsce do 31.05.20l0r.

Slcrócone jednoslkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR S.A
(w Ęs. zł o ile nie podano iruczej)
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Slcrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej CoGNoR S'A. zą oltres od I lipca do 30 września 2009 roku
(w Ęs zł o ile nie podano inaczej)

Together rŁach rłlure

W dniu 01 września 2009r. STALEXPORT S.A. w Katowicach połączył się z CoGNoR Lublin Sp. z o.o.
siedzibą w Lublinie oraz INBUD Sp. z o.o. zsiedzib4w ostrołęce.
Połączenia nastąpiĘ poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych w trybie art.492 $l pkt.l
KSH na CoGNoR S.A' Połączenia zostĄ przeprowadzone stosownie do treści przepisu art.5l5 $ l KSH d. bez
podwyższania kapitału zakład owe go Spółki Przej muj ącej .

7. Kapita| zakładowy

Akc-ie zwykłe
30.09.2009 30.09.2008

\U7
f f iWEWff iW
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Ilość akcji na koniec okresu
ilość wyemitowanych warrantów *

Wartość nominalna 1 akcji

s r  187 35  187
15 035

2zł2 zł

*Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 5 maja 2009 roku dokonał warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę 62 070 |62 zł, w drodze emisji wanantów subskrypcyjnych.
W dniu 27 maja 2009 roku zostało wydanych 31 035 08l warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z
prawem do objęcia 31 035 081 akcji zwykĘch na okaziciela emisji nr 8. Emisja warrantów przeprowadzona
została poza ofertą publicmą. Wananty zostały w całości objęte przez Złomrex S.A. w zamian za wkład
niepienięŻny w postaci: 33 62| 338 sztuk akcji, Spółki Złomtex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, stanowiących 49%o procent kapitafu zakładowego tej spótki.

W dniu l0 lipca 2009 roku Złomrex S.A. sprzedał l0 000 tys. warrantów subskrypcyjnych do swojej spółki
za|eżmej Ferrostal-Łabędy Sp. z o.o.

CoGNoR S.A. w dniu 24 sierpnia 2009r. zawarł ze Złomrex S.A. umowę doĘczącą konwersji 16 000 tys.
warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcia 16 000 tys. akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, o wartości
nominalnej 2 zł. kaŻda. objęcie akcji nastąpiło po cenie emisyjnej 2 zł. za każdą akcję na łącmą wartość w
wysokości 32 000 tys.zł.
W dniu 0l września f009r. Sąd Rejonowy Gdansk - PóŁtoc zarejestrował zmianę wysokości opłaconego
kapitału zakładowego.

Na 30 wrześniaf009r. zarejestrowany i wpłacony kapitał zakładowy sktadał się z 5l l87 tys. akcji zwykĘch
(2008: 35 187 tys.) oraz 75 035 tys. wyemitowanych warrantów. Spółka nie posiada akcji uprrywilejowanych'
Wartośó nominalna akcji zwykĘchto f zł.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne Spółka zaprezentowała w pozostĄch kapitałach.
Posiadacze akcji zwykĘch są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend orazmają prawo do jednego
głosu na akcję podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stnrktura wtasnoŚciowana dzięn 30 rvrześnia 2009r. przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz Liczba posiadanych
akcji/wanantów

Udział w kapitale
zaHadowym (%o)

Liczba
głosów

Udział
głosów na
wzA(%\

Złomrex S.A. . akcie 33 628 623 65,70% 33 628 623 65.70%
Pozostali akcionariusze L7 558 544 34.30% t'7 ss8 544 3430%
Razem 5t 187 167 100.00% 51 r87 167 100.00%
WarranW subskrwcyine l5  035 081
Akcie z warrantami subskrvpcvinymi 66222248
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8. Zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy rysk prrypadający na akcję

Kalkulacjapodstawowego zysku prrypadającego na jedną akcjęza okres od l stycmia do 30 września2009 r,
dokonana została w oparciu o stratę netto przypadającąna akcjonariuszy zrvykłych Spółki w kwocie |1 152tys.
zł (zatrry kwartaĘ 2008 zysk nętto: 9 764 tys. zł) oraz o średnią waż'oną liczbę akcji na dzięi sporządzenia
sprawozdania finansowego w liczbie 36 886 tys' Szt. (III kwartał 2008: 35 l87 tys. sŹ.).
Wielkości te zostĘ ustalone w sposób przedstawiony poniżej:

Zysk l (strata) netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych Spółki

Za okres Za okres Za okres Za okres
01.07.2009 - 01.01.2009 - 01.07.2008 - 01.01.2008 -
30.09.2009 30.09.2009 30.09.2008 30.09.2008

Zysk (strata) netto za okres
Zysk (strata) netto najedną akcję
Zysk (shata) netto najedną akcję -
rozwodniony

Średnia waŻona liczba akcii - uŻyta do
wyliczenia wskaźrików
podstawowych
Średnia w aŻona liczba akcji _ lffia do
wyliczenia wskaźników
rozwodnionych

Średnia ważona |iczba akcji zwykłych

(w tys. sztuk)

Ilość akcji zwyĘch na początek okresu (01.0l)
Konwersja warrantów subskrypcyjnych na akcje
Ilość akcji zwykĘch na koniec okresu

Emisj a warrantów subskrypcyj nych
Konwersja warrantów subskrypcyjnych na akcje
WarranĘ subskrypcyjne na koniec okresu

I1ość akcji (zwarrantami) na koniec okresu
Średnia waż,onaliczba akcji zwykĘch w okresie -
służząca wyliczeniu rozwodnionego zysku na akcję
Średnia waż.orta liczba akcji zwykĘch w okresie

(l 823) (r7 7s2) 2 576 9 764
(0,05) (0,48) 0,07 0,28

(0,03) (0,36) 0,07 0.28

40 230 36 886 35 187 35 18',7

66222 49 511 35 187 35 r87

30.09.2009 30.09.2008

35 187
16 000

35 187

51 187 3s 187

31 035
(16 000)

ls 035

66222 35 187

49 5r1 35  187
36 886 35 18',7

Emisja warrantów subsĘpcyjnych nast4piła w dniu 27 maja 2009 roku. Natomiast konwersja warrantów na
akcj e została zarej estrowan a przez Sąd w dniu l września 2009 roku.
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9. Zobowiązania z Ętulu oprocentowanych kredytów i poifczek oraz leasingu finansowego

Spółka w okresie sprawozdawczym zakonczonym 30 września 2009 roku dokonała spłat kredytów
inwestycyjnych w Banku Polska Kasa opieki S.A. w kwocie 373 Ęs. zł. Spółka zawarła umowę na kredyt
obrotowy krótkoterminowy w Banku Polska Kasa opieki S.A. dniu 22 czerwca 2009 roku. Przynany |imit
kredytu wynosi |4 700 Ęs, zł. Na dzień 30 września 2009 roku wykorzystano |2 305 tys. zł' z przyznanego
limitu.
W wyniku p.ołączenia Spółka przejęła od coGNoR Górnośląski Sp. z o.o. kredy obrotowy krótkoterminowy w
ING Bank Sląski S.A. Umowa została podpisana 24 |ipca 2001r. Prrymany limit laedytu wynosi 6 000 tys. zł.
Na dzień 30 września 2009r. wykorzystano 3 846 Ęs. zł'. zprzyznanego limitu.

l0. Zobowiązania warunkowe

2009-09-30 2008-09-30
ZbĘłu udzielonych gwarancji l
poręczeń 63 469 36797

10a) Poręczenia udzie|one niżej wymienionym dostawcom wyrobów hutnicrych na dzień 30.09.2009r.
CMC Zawiercie S.A. - zabezpieczenie spłaty zobowiązan weksel in blanco na kwotę l.500.000 zł.
Beferminowo
SAPA Aluminium - zabezpieczenie spłaĘ zobowiązan weksel in blanco na kwotę 30.000 zł.
bezterminowo

_ Stalprofil S.A. - zabezpieczenie spłaty zobowiązan weksel in blanco na kwotę 300.000 zł.
beztęrminowo.
Florprofile S.A. - zabezpieczenie spłaĘ zobowiązań, weksel in blanco na kwotę 50.000 zł.
bezterminowo.

- Strabag Sp.z o,o' - gwarancja na|ezytego wykonania umowy na kwotę 70 728 zł do września2}|| r,
CMC Zawiercie S.A. - zabezpieczenie spłaĘ zobowiązafi weksel in blanco na kwotę 2.7|0,000 zł.
bezterminowo

- Stalprofil S.A. . zabezpieczenie spłaty zobowiązan weksel in blanco na kwotę 500.000 zł.
beŹerminowo.

l0b) Poręczenia udzielone niżej wymienionym |easingodawcom
VBLeasingPolskaS.A.-zabezpieczenieumowyleasingu nakwotę||5.62|złdosierpnia201|r.
BPH Leasing S'A. zabezpięczenia umowy leasingu - weksel in blanco na kwotę 3,76.889 zł do sierpnia
20lIr.

10c) Udzielenie Gwarancji na mocy której Cognor S.A. udzielił poręczenia za zobowi4zania Złomrex S.A.
wobec voestalpine Stahl GmbH w wysokości ó.100.000 EIJR _ 27 264 560 zł.

Spółka CoGNoR S.A' w dniu 24 kwietnia 2009r. wystawiła gwarancj ę' na rzecz voestalpine Stahl GmbH, na
mocy której zobowiązała się do zapłaĘ wszelkich nie uiszczonych w terminie kwot należnych od Złomrex S'A. ,
w związku zzakupem,I5 %oldziałów w kapitale zakładowym Cognor Stahlhandel GmbH .

Gwarancja została wystawiona na kwotę 6.100.000 EUR (sześó milionów EURO) plus odsetki w wysokości 9,2
%o (dziewięć i dwie dziesiąte procenta) w stosunku rocmym liczonymi od 1 kwietnia 2009 roku. Spółka poddała
się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art,777 ust. 5 pkt. l Kodeksu postępowania cywi|nego do
kwoĘ 6.l00.000 EUR (sześć milionów sto Ęsięcy Euro).

Spłata w.w. zobowiązan Zł'omrex S.A' wobec voestalpine Stahlh GmbH ma nast4pić w ratach do 15 grudnia
2009 roku. Na dzień 30.09.2009r. wysokość zobowiązania Złomrex S.A. do voestalpine Stahl GmbH z tego
tytułu wynosi 4 mln. EUR plus odsetki w wysokości 282'772,22EUR.

l 8



Slcrócone jednostkowe sprawozdaniefinansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR S'A. za okres od ] lipca do 30 września 2009 roku
(w tys' zł o ile nie podano inaczej)

aBf
Ttlgełher redłIt it''#rg ffiffiffiWffiW1"

"#J3*"
10d) Udzielenie Gwarancji Korporacyjnej Spółce Stalexport S.A.

Bank DnB Nord Polska S.A. - zaberyieczenie kredytu na kwotę 22.500.000 zł' do czerwca20|4r.
Cognor S.A. udzielił Gwarancji Korporacyjnej Spółce Stalexport S.A., dotycz4cej spłaty kredytu udzielonego
Stalexpoń S.A. przez Bank DNB Nord S.A.
Cognor S.A. zagwarantował zapłatę wszystkich kwot nalezrych i płatnych Bankowi od Zobowiązaflego
(Stalexport S.A.) w związku z Umową do kwoty 22.500.000,00 zł w Ęm kwoty głównej w wysokości
15.000.000,00 zł oraz narosĘch odsętęk od płatlrości opóŹrionych, opłat i prowizji i innych kwot naleznych
zgodnie z waruŃami Umowy.
Bank moię wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności baŃowemu tytułowi wykonawczemu
do dnia 30 czerwca 2014 roku.
Zadłużenie Stalexport S.A' z Ęrtutu laedytu w Bank DnB Nord Polska S.A. na dzięń 30.09.2009r. wynosi
7 '3|8'259,87 zł.KreĘĄmazostać spłacony w ratach do 30 czerwcaŻI|lr.

10e) Udzielenie poręczenia gwarancji zwrotu za|iczki Spółce Stalexport S.A.
- Towarzystwo Weryieczeń EULER HERMES S.A. - zabezpięlzęnie gwarancji zwrotu za|iczki 8.052.000 zł
weksęl in blanco do grudnia 2009r.
Cognor S.A. udzielił poręczenia gwarancji zwrotu za|iczki Spółce Stalexport S.A., dotyczącej gwarancji
ubezpieczeniowej zwrotu zaIiczki wobęc roszczęnwzględem Towarzystwa Wezpieczetl, Euler Hęrmęs S.A.

ll. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach
Spółki Grupy

COGNOR
Jednostka Dominująca

ZŁoMREx s.A.
Spółki Grupy

ZŁoMREx S.A.
01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2009

Przychody zesprzedtiry
usfus 3r7 96
Przychody zesprzeduŻy
materiałów i towarów 3 505 2 0'72

Zakup usfug 4 627 651 426
Zakup towarów i materiałów 24 890 66 48 236
Pozostałe przychody 863 I 005 t 8
Należności kótkoterminowe 6  015 61,2
Zobowi4zania
krótkoterminowę 76 077 l l  5 70 8  716

lf. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiĘ wydarzeniawymagające ujawnienia w niniejszym sprawozdaniu
finansowym.

l3. Sezonowość działa|ności

Sprzedaz wyrobów hutniczych nie podlega istotnym wahaniom.
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14. Nota objaśniająca do sprawozdania zprzeplywów pieniężnych

13 listopada 2009, Katowice

Prezes Zarz4du Dyrektor Finansowy
Członek Zarzadu

Główny Księgowy

KrzysŹof Walarowski Małsorzata Walnik

Ć

30.09.2009
Zmiana stanu należności wynikaiaca z bilansu 65 077
Zmiana wynikająca z potrącenia należności za nabycie akcji w Złomrex
Steel Services S.A.

(64 2s3)

Zmiana stanu należności odsetkowvch J )

Koszty nieściasalnych należności 008)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepłYwów pieniężnvch 751

Zmiana stanu zobowiązań wynikaiaca z bilansu 112 088
Zmiana stanu zobowiazań inwestvcvinvch 110
Zmiana stanu zobowiązań odsetkowych (2 420)
Zobowiązania dotyczące zakupu akcji Złomrex Steel Services s.A. i
udziałów Cognor Górnoślaski Sp. z o.o.

(40 487)

Korekta wynikaiąca zprzeięcia zobowiazanZłomrex Steel Services S'A' (63 838)
Zmiana stanu zobowiazań w sorawozdaniu z nrzeolvwów oienieżnvch 5 453

Dariusz Mbszczvk
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