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Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tvs. EUR

30-09-2009
Dane

porównawcze* 30-09-2009
Dane

Dorównawcze*
I. Przychody netto zę sprzedtĘ
produktów. towarów i materiałów 7t3 8f6 705 565 162259 206022
II. Zysk (strata) na działalności
operacYlnel (63 057\ s 940 (14 333) | 734
III. Zvsk (strata) brutto (16 r55) 1 504 (3 672) 439
IV. Zysk (strata) netto l 5  781 ) 0 372) (3 587) (401)
V. PrzepĘwy pieniężne netto z
działalności operacyinei 63 009 60 669 14 323 17',715
VI. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestvcvinei 45 822 (144 138) 10  416 (42 088)
VII' Przeptywy pieniężne netto z
działalności finansowęi fl05 748) ( 1 5799) (24 037) (4 613).
VIII. Przeptywy pieniężne netto, razęm 3 083 (99 268) 701 (28 986)
IX. Aktvwa. razęm 726 605 397 r99 L1f 075 95 r97
X' Zobowiązania i r ezerw na
zobowiuania 397 178 1 3 8476 94 060 33 r89
XI - Zob ow iazania długoterminowe 139 r60 40 731 32 956 9 762
XII' Zob ow iazania kótkoterm i nowe 258 018 9',7',745 6 l 104 23 42'.1
XIII. Kapitał własny 329 427 258 723 78  015 62 008
XIV. KaDitał zakładowv r02374 70 374 24244 16 867
XV' Liczba akcii (w |vs. zł.) 51  187** J ) r87
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję
nvy|rJąfu złlEURo) (0.00) (0.05) (0,00) (0,01)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na
jedną
akcię zwykłą (w złlEURo) (0.00) (0.05) (0.00) (0,01)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zVEURO) 8.93 t . 5 ) 2 , t l 1,76
XIX' Rozwodniona wartość księgowa
najedną akcję
(w zŁEURo) 6.65 7.35 1.57 r.76
XX. Zadeklarowana lub wypłacona
dy'tvidenda na jedną
akcię (w zł'ĘURo)
* Dane porównawcze dla porycji bilansowych prezentowane są na dziefi3I.12.2008 natomiast dla pozycji
doĘczących rachunku wyników i sprawozdania z przepĘwów pienięzrych za okres od l .01 .2008 do 30.09'2008
** na30,09.2009 kapitał akcyjny składa się z 5l l87 tys. akcjioraz 15 035 tys. warrantów subskrypcyjnych na
akcje emisji 8

Wybrane dane |tnansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
Pozycje aktywów i pasywów bilansu prze|iczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonęgo przęz Narodowy
BankPolskiobowiązującegona30.09.2009r.4,2226zŁEURo orazd|adanychporównawczych,obowiązującego
na 3 1 .I2.2008r' 4'I7 24ń]EUP').
Poszczególne pozycje dotyczące rachunku Zysków i strat oraz przepływów pienięznych prze|iczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetycmą średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzory
poszczegó|nych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3993 złlEURo (9 miesięcy 2009) 13,4247 zŁEURo
(9 miesięcy 2008).



Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
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Za okres od Za okres od
01.07.2008 do 01.01.2008 do
30.09.2008 30.09.2008

przekształcone* przekształcon e*
302254 713 826 216 53'7 705 565

(274258) (663',717)- (200 64s) (64624s)

27 996 s0 109 15 892 59 320

Nota
Za okres od Za okres od

01.07.2009 do 01.01.2009 do
30.09.2009 30.09.2009

w Ęsiącach złoĘch
Przych ody ze spr zeda:iry

Koszt własny sprzeduŻy

Zysk brutto ze sprzedaży

Pozostałe prrychody

Koszty sprzedaży

Koszty ogólne go zar ządu

Pozostałę zyski/(straty) netto

Pozostałe koszty

Zysk / (strata) na dzia|a|ności operacyjnej

Zyskna skupie i umorzeniu obligacji

Inne przychody finansowe

KoszĘ odsetek

Inne koszty finansowę

Koszty finansowe netto

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk / (strata) netto

Inne całkowite dochody

Róznice kursowe z prze|iczenia jednostęk zagranicznych

Inne calkowite dochody (netto)

Ca|kowite dochody ogółem

Zysk / (strata) netto prrypadająca na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej

Akcj onariuszy mniej szościowych

Ca|kowite dochody ogółem przypadające na:
Akcj onariuszy j ednostki domrnu;ące.1

Akcj onariuszy mniej szościowych

Zysk na akcję zwykłą

Podstawowy (zł)

Rozwodniony (zł)

Ca|kowiĘ dochód netto na akcję zwykłą

Podstawowy (zł)

Rozwodniony (zł)

797
(20 3e3)
(23 s33)

(e75)

5 965
(5e 860)
(s2 586)

2886

2 805
(7 84r)
(9 ó04)

461
(2 386)

8266
(23 336)
(3t 671)

1  159
(7 798\(428Ą (9 5,71\

o03921 (63 057) (673\ 5 940

2 466
(4)

(1 s25)
2351

63 454

(7 lse)
(r0 2'ts\

(1  4r3)
(26)

l 5
(4 244)

(207)

3 288 46 120 o 439) U436)

529 782
(16 57s) (16 r55) Q ll2\ I 504

976 374 (819) (2876)
(ls s99) (15 781) (2 931\ 1 372\

(16 146)
(16 146)

(24 831)
(24 83r)

rJl74s\ U0 612l o93r\

(rs 2s3)
(346)

(3r 74s)
(26 614)
( 5  131 )

(0,39)
(0,f4)

(0,79)
(0,48)

(58)
(t5 723)

(40 612)
(r4 360)
(26 252)

(0,43)
(0,32)

(1 ,1  0 )
(0,82)

(3 130)
199

(1 684)
312

(2e3r) (1372)
(3 130) (l 684)

199 312

(0,08) (0,04)
(0,08) (0,04)

(0,08) (0,04)
(0,08) (0,04)

*Szczegółowe informacje doĘczące przekształcenia danych porównawczych znajdują się w nocie nr 4 niniejszego
skóconego sprawozdania finansowego

NoĘ przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacj i finansowej

w Ęsiqcach złoĘch

AKTYWA

Rzeczowe aktywa trwałe

Waftości niematerialne

Nieruchomości inwesĘcyjne

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Inne inwestycje

Innę nalezności

Prawo wieczystego uĄdkowania gruntów

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

AkĘwa trwa|e łącznie

Zapasy

Pozostałe inwestycje

Należności zĘtału dostaw i usług i inne należności
Nalezności z tlrtutu podatku dochodowego

Środki pienięzne i ich ekwiwalenty

AkĘrła trwałe przeznaczone do sprzedazy

Aktywa obrotowe łącznie

Aktywa łącznie

351 289 364 649 130 044

Nota Na dzień
30.09.2009

272 535
12 827
l0 678
tt 460
9 259
2 976

27 574
3 980

Na dzień
30.06.2009

285 641
13 889
10 782
t2 019
9 791
1 210

27 66r
3 656

Na dzień
31't2.2008

86 188
l 862

t0'782

136
1 173

28 82'7
| 076

Na dzień
30.09.2008

92820
2 010

170
| ztl

33 506

129 717

t'77 138
I 325

163 998
| 755

23 030
8 070

246 f59
1 079

181 926
l 896

25 422
8 095

I 16 098
6 216

130 42',7
1 199
7 320
5 895

tzt  317
5

148 012
4

14 343
6  188

375 3L6 464 677 267 155 289 869

726 605 829 326 397 r99 419 586

Noty przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
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Na dzień
30.09.2008

70 374
t74 723

f0 4t0

Na dzień
30.09.2009

102374
202 635

24 f33

Na dzień
30.06.2009

70 374
245 996

39 702

Na dzień
31.12.2008

'/0 374
201 200+

(r'7 327',)*

w Ęsiqcach złoĘch

KAPITAŁ wŁAsNY I ZoBowIAzANIA
Kapitał zakładowy

Pozostałe kapitaĘ
Nie podzielony wynik i wynik finansowy okresu

sprawozdawczego
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki

dominującej

Udziały mniejszości

Kapitał własny

oprocentowane kredyty i poŻy czkl
Zobowiqzania z tytułu świadczeń pracowniczych

Pozostałe zobowiązania
Prrychody przyszłych okresów z$ułtl dotacji rządowych i

pozostałe

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zob ow iązania dłu goterm inowe

Kredyty w rachunku bieŻącym

oprocentowane kredyty i poŻyczki

Pozostałe zobow iązulia fi nansowe

Zobowtązafia z tytufu świadczeń pracowniczych

Zobowiqzania z tytułu podatku dochodowego
Rezęrwy na zobowiqzania

Zobowiązania z tyfułu dostaw i usług i inne zobowiązania
Przychody przyszłych okesów z Ętułu dotacji rządowych i

pozostałe

Zob owiązania krótkoterminowe

Zobowiązaniałącznie

Kapitał własny i zobowiązania łącznie

329 242 356 072 254 247 265 507
4 476 5  116

329 427 356 767 258723 f70 623

185

l 0 47 186
29 761
45 620

83
l 6  5 1 0

60 826
31 477
49 839

86
ló  882

29 967
t '159

570

98
8 337

t6 478
4 626

555

r04
9 008

10
30 575
7 5  1 1 8

172
| 296

156
150 677

24

33 909
75 618

412
5 157

165
198 164

1 A

4 151
15 754

8 1
470

77 265

1 A

139 160 159 110 40 731 30 771

3 4',76
29 852

942

1 4
83 884

. A

258 018 3t3 449 97 745 118 192
397 178 472 559 L38 476 r48 963

726 605 829 326 397 t99 419 586
*Szczegółowe informacje doĘczące przeksńał'cenia danych porównawczych przedstawiono w skonsolidowanym sprawozdaniu zezmiulw
kaoitale własnlm

Noty przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną częśó niniejszego sklóconego sprawozdania finansowego.



Skonsolidowane Sprawozdanie z P rzepływów Pieniężnych
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Za okres od Za okres od
Nota 01.07.2009 do 01.01.2009 do

30.09.2009 30.09.2009
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Za okres od Za okres od
01.07.2008 do 01.01.2008 do
30.09.2008 30.09.2008

w Ęsiqcach złoĘch

Zysk i (strata) przed opodatkowaniem
Korekty

AmoĘzacja rzeczowych aktywów trwaĘch
Amortyzacj a wartości niematerialnych

Utworzenie / (odwrócenie) odpisu z Ętuł utraĘ wartości
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych
(Zyski) / straty zę działalności inwestycyjnej
(Zyskl) l sftaty zę sprzedu4 środków trwaĘch
Odsetki i dywidendy netto
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań zwtułu dostaw i usług i innych
zobowiązań

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zobowiązń z Ę.tułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu przychodów przyszĘch okesów z tytułu dotacji
rządowych oraz pozostaĘch
Pozostałe koreĘ

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony

Środki pieniężne netto z dzia|a|ności operacyjnej

Przepływy środków pienięzrrych z działalności inwestycyjnej
Przychody ze sprzeduŻy rzeczourych akfiów trwałych
Przychody ze spr zedaĘ warto ści niemateri alnych i prawnych
Odsetki i dywidendy otrzymane
Wpłyv,y z tytułu spłaty udzielony ch p oĘ czek
Pozostałe wpływy z działalności inwesĘcyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwaĘch
Nabycie wartości niematerialnych
Nabycie pozostĄch inwestycj i
Przejęcie spółki zależnej po pomniejszeniu o nabyte środki pieniężne
Zbycie spółki za|eżnej po pomniejszeniu o zby.te środki pienięzne

Środki pieniężne netto z działa|ności inwesĘcyjnej

PrzepĘwy środków pienięzrych z działa|ności finansowej
Zaciągllę cie kredytów i p oĘ czek
Spłata kredytów i poĘczek
Przychody z pochodnych instrumentów finansowych
Płatność zobowiązań z ffiutu leasingu finansowego
odsetki zapłacone

Środki pieniężne netto z działa|ności finansowej

5'740
461
708

(264)
6 446

1 3  0 l l
33 598

J  ) Ó /

(45)
(156)

(  l 8 )
I r25) (2f75)

25 468 68252 7 960 62 f77
(3 s62) (5 243) (e86) 0 608)

(16 575) (16 1s5) (2 ttz\ 1 504

4 720
405
(46)

(3 45e)
(2 ee5)

l 3
2 672

24 tt9
80 108

(5e 863)
(e)

(3 707)

(3)
88

tf 674
922
970

(r 344)
(64 23r)

(136)
6 001

67 673
202',720

(r42 067)
607

(6 ee8)

(1 5)
7 631

f 021
)Ó

122
(25)

6
(226)
2 474

17 3r4
38 438

( 48 e4e)
(4)

(24)

(6)

fL 906 63 009 6 974 60 669

(2  511)
82

(61)

(2 r13)
20

4 738
840

3 560

(5 072)
(806)

20 035
22 527

248

302

2 t9l
(  l  184)

(2)
(376)

703

l r82

2 191
(4 580)

( 1 1 3 )
(376)

(143 145)

(4 s83) 45822 | 179 (144 138)

06s82;

( r  33  1)

(e7 643)_ (8 734)
(e07)
(66)

-  12  853 40 I i l
( 4e 886)

| 4r '7
(300)

(8 los) (f 417) (7 t4t)
(18 313) (10s 748) 729 (rs 799)
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PrzepĘwy pieniężne netto, razem

Środki pienięzne i ich ekwiwalenty na początek okresu

Wptyw zmian z brtułu róanic kursowych na posiadane środki pienięane

Środki pieniężne i ich ekwiwa|enĘ na koniec okresu (7 s45) (7 s4sl 10 867

3 083 8 882 09 268)

(8 487)

| 932

3 169

(r3 797)

I 985 1 1 0  1 3 5

10 867

NoĘ przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną część niniejszego skóconego sprawozdarria finansowego.
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Udzialy
mniejszości

Kapitał własny
razem

w Ęsiqcach złoĘch

2008-01-01
DochÓd całkowity za okres
Przeniesienie zysku
U dziaĘ mn iej szości na dzie przej ęcia
RÓżnica z nabycia pod wspÓ|ną kontrolą
Inne

2008-12-31

269 002

(t3 27e)_

t982
1 110

258723

Nie podzielony wynik

Kapitał zakładowy Pozostałe kapitaĘ Ł::"^:'^xl|rrnansowv oKresu

2008-0141 70374 r73 058 2272i 2841 269 002

DochÓd całkowity za okres

Przeniesienie zysku

UdziaĘ mniejszości na dzieri przejęcia

Zmiana w kapitale mniejszości po dniu
przejęcia
R imicaz nabycia pod wspÓ|ną konholą

Wynik na przejęciu spÓłki

Innę

- (r 684'
885 (885'

f51

2276
(r 4e6)

3 l

2 t0:

(r4e

(1 372)

2 105

(t4e)

257
2 276

(t 4e6)

2008-09-30 70374 174723 2041( 5 1 1 270 623

70374 173 058 22
-- 

28245; ,:Ltrl:';
-  1 6 3

(103) l
70374 zOIaOO (17 32
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2009-0741 70374 245996 39701 69! 356 767
DochÓd całkowity za okres
Podwyższenie kapitału
Nabycie udziałÓw mniejszości

-  ( l t  361) (15253
32 000 (32 000)

(2r6

(5  13 l .

4 621

(sl 74s)

4 405
2009-09-30 102374 202635 2423: 18a 329 427

.De Źd!@.toweę @ 3l grudnia 2008 rcku rÓżdą !ię od d&ych aptfutNey.! w opublikowarym, Źbviądzu}t! ŚprMżdei! f!fu$łrm re łżględu @ ujęci. ł ninięiŚf'n glaÓMym
skoMlidoweF s!trtwzd{iu fnElowyn podzi'lu s!!ih fit6Mgo sŃłct Źlealych cruly Keit.łowej coGNoR s A

200941-01 70374 201200 (17 327 4 471 258723
DochÓd całkowity za okres
Przeniesienie zysku
Pokrycie straty z lat ubiegĘch z
pozostałych kapitałÓw
Emisj a warrantÓw subskrybcyjnych
Podwyższenie kapitału
Kapitał mniejszości na dzie przejęcia
jednostek zaleimych
Nabycie udziałÓw mniejszoŚci
RÓżnica na akwizycji

: 
(14302) (58

4916 (4916

- (19249) 1924:

- 62070
32 000 (32 000)

6 781
20 504

(262s2

106 39(

(84 435

(40 612)

62 070

106 396

(77 6s4)
20 504

2009-09-30 102374 202635 24233 184 329 427

l 0
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Spis treści

I
2
J

4
)
6
7
8
9
l0
il
t2
l 3
t4

Dane Grupy
Skład Grupy
Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansorvego
Ztntana zasad, rachunkowości
Sprawozdawczość segmentów działalności
Rzeczowę aktywa trwałę
Pozostałe inwestycje kótkoterminowe
Kapitał zakładowy
Zy sk pt rypadający na j edną akcj ę
Zobowtęania z Ęnftu oprocentowanych kredytów i poĘ czek
Zobow iązania warunkowe
Transakcje z podmiotnmi powiqzanymi
Sezonowość działalności
Zdw zenia po dniu bilansowym

Sfrona
t2
t2
t4
l ó
t7
t 7
t 7
l 8
1E
r9
20
2 l
2 l
2 l

l l



Skrócone skonsolidowąne sprawozdaniefiflansowe Grupy Kapitatowej CoGNoR S.A. zą okres od I lipca do 30 września 2009 roku
(w tys zł o ile nie podano inaczej)

Toget h er rc {Ił:It fi|o !,{]
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"g&ą"1) Dane jednostki dominującej i Grupy

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest CoGNoR S.A' (''Jednostka dominująca'') z siedzibq
w Katowicachp,,ry ul. Stalowej 1. coGNoR S.A. (zmiana siedziby Spółki została zarejestrowanaprzezSąd
Rejonowy Gdańsk - Pótnoc w dniu 0l września 2009r.) - 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 200| r. Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000071799.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzetia CENTROSTAL S.A. w Gdańsku z dnia
23 kwietnia 2009 roku nazwa Spółki została zmieniona na CoGNoR S.A. Zmiana ta została zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze S4dowym w dniu 5 maja 2009 roku.

W dniu 01 września 2OO9r' CoGNoR S.A. w Katowicach połączył się z CoGNoR GORNOŚLĄSKI
Sp. z o.o. siedzibą w KatowicachorazZŁoMREx STEEL SERVICES S.A. z siedzibą w Warszawie.
Połączenia nastąpiĘ poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych w Ębie art.492 $1 pkt'1
KSH na CoGNoR S'A. PołączeniazostaĘ przeprowadzone stosownię do treści przepisu art.5l5 $ 1 KSH tj. bez
podwyższania kapitafu zakładowego Spółki Przejmuj acej.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest hurtowy handel 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 w szczególności hurtowy
handel wyrobami hutniczymi.
Akcje Jednostki dominującej notowane są na Giełdzie Papierów WartoŚciowych w Warszawie S.A.

f) Skład Grupy Cognor S'A.

Grupę Kapitałową Cognor S.A. (''Grupa Kapitałowa'', ''Grupa'') stanowią: Cognor S.A., jako jednostka
dominująca oraz następujące spółki za|ężmę:

Nazwa jednostki Siedziba
Posiadane
udziały i

prawa głosu

Data
uryskania
kontroli

COGNOR BLACHY DACHOWE S.A. Polska 77,4% 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 98,80/o 2007-10-01

STALEXPoRT SERWIS CENTRI.IM BEŁCHAToW S.A. Polska 95,1% 2007-1 0-0 r

Grupa COGNOR Stahlhandel GmbH

COGNOR STAHLHANDEL GMBH Austria r00,0% 2009-03-l 0

NEPTUN STAHLHANDEL GMBH Austria 100,00/o 2009-03-10

STAHLHANDEL BETEILIGTINGS HOLDING GMBH Austria l00,lYo 2009-03-10

COGNOR VETING D.O.O. fiR) Chorwacja t00,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL POLSKA Sp. z o.o. Polska t00,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL SPOL. SR.O Czechy 100,0% 2009-03-10

COGNOR AMBIENT STAHLHANDEL SRL Rumunia 57,00/o 2009-03-10

VEREINIGTE BIEGEGESELLSCHAFT GMBH Austria 67,UYo 2009-03-10
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*Gru posiada
opcję (opcja puVopcja cal|) zakupu od Voestalpine Stahl GmbH pozostĄch udziałów w kapita|e zakładowym Cognor Stahlhandel GmbH'
Ze wzg|ędu na charak1er opcji konsolidacjajest przeprowadzana takjakby Grupa Kapitałowa CoGNoR posiad ała I00%, udziałów

W dniu l0 marca 2009 roku Spółka nabyła od Ztomrex S.A. 5l% akcji za cęnę 73 3L7 Ęs' zł w Spółce Złomrex
Steel Services S.A. Spółka ta posiadała udziaĘ w Grupie Kapitałowej coGNoR Stahlhandel GmbH. W dniu 27
maja2009 roku Spółka ottzymałapoprzez aportpozostałe49%oakcjiw Zł'omrex Steel Servicęs S.A. od Złomrex
S.A. w zamian zawydanie walTantów subskrypcyjnych o wartości 62 070 Ęs, zł.

W dniu 3 kwietnia 2009r. nastąpiło połączenie Cognor Gómośląski Sp. z o.o. (spółka przejmĘąca) oraz
Stalexport Serwis Centrum S.A (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w Ębie art. 492 $1 pkt. l k.s.h.
przęz przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmttjqcą' Poł4czenie spółek nię miało
wpłytvu na nini ej sze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W dniu 01 września 2009r. CoGNoR S.A. w Katowicachpołączył się z CoGNoR GORNOŚLĄSKI Sp. z o.o.
siedzibq w KatowicachorazZŁoMREX STEEL SERVICES S.A. z siedzibą w Warszawie.
Połączenia nastąpiĘ poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych w Ębie art.492 $1 pkt.l
KSH na CoGNoR S.A. PołączeniazostaĘ przeprowadzone stosownie do treŚci przepisu art.515 $ l KSH tj. bez
podryŻszania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Po połączeniu ze ZŁOMP..EX STEEL SERVICES s.A. CoGNoR S.A. posiada bezpośrednio 74,9ońudziałów w
Grupie Kapitałowej coGNoR Stahlhandel. Ponadto, posiada opcję na za|llp25,|ońtldziałów tej Grupy.
opcja (opcja puVopcja call) zakupu od Voestalpine Stahl GmbH pozostĄch udziałów w kapitale za|<ładowym
Cognor Stahlhandel GmbH opiewa na kwotę 5 mln EUR z tęrminem wykonania do 3I.|2.20|0r. Strony
przewidują, iż wykonanie opcji będzie miało miejsce do 3l.05.2010r.

W dniu 01 września f009r. STALEXPORT S.A. w Katowicach połączył się z CoGNoR Lublin Sp. z o.o.
siedzibą w Lublinie oraz INBUD Sp. z o.o. zsiedzibąw ostrołęce.
Połączenia nastąpiły poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych w Ębie art.492 $1 pkt.l
KSH na coGNoR S.A. Połączenia zostĄ przeprowadzone stosownie do heści przepisu art.515 $ 1 KSH d. bez
podwyższania kapitału zakładowe go Spółki Przejmuj ącej.

Ze wzg\ędu na brak szczegółowych wytycznych w Międąmarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej doĘcz4cych roz|iczenia transakcji pod wspólną kontrolą w niniejszym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano następujące zasady do rozliczenia nabycia Grupy
Kapitałowej Złomtęx Steel Services S.A.:

a) Grupa Kapitałowa Złomrex Steel Services S.A. jest konsolidowana od dnia objęcia kontroli przez
Grupę Kapitałową CoGNoR S.A. -10 marca 2009 roku' Dane porównawcze nie zostaĘ
przekształcone.

b) Nabyte akĘwa zostaĘ przyjęte w wartości wynikającej z skonsolidowanego sprawozdania Grupy
Kapitatowej Złomrex S.A.

c) Rómica pomiędzy wartością ak|ywów netto a ceną nabycia aktywów została rozpoznana w
skonsolidowanym bilansie w nie podzielonym wyniku.

ZIMMERMANN STAHLHANDEL GMBH Austria 99,8% 2009-03-10

COGNOR GMBH MTINCHEN Niemcy 100,0% 2009-03-10

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

COGNOR STAHLHANDEL D. O.O. Słowęnia r00,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL BUDAPESZT KJ''T. Węgry 100,0% 2009-03-10

COGNOR STAHLHANDEL SLOWAKEI S.R.O. Słowacja 100,0% 2009-03-10

VASTAD EDELSTAHL HANDEL GMBH Austria s0,0% 2009-03-10

ARGE BAUSTAL ESSEN BLASY-NEPTUN GMBH Austria 50,0% 2009-03-10

BWS BEWEHRIINGS STAHL GMBH Austria 36,0% 2009-03-10
pa Kapitałowa CoGNoR posiada74,9Yo udziałów i praw głosu w Grupie COGNOR Stahlhandel. Ponadto
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wpływ nabycia Grupy Kapitałowej CoGNoR Stahlhandel GmbH został, zaprezentowany w skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pienłsze póhocze 2009r,

W dniu |9 częrwca2009 r. CoGNoR Stahlhandel GmbH z siedzibąw Linz, Austria zbył caĘ posiadany pakiet
udziałów - 60 % w kapitale zakładowym KÓllensperger Stahlhandel GmbH z siedzibq w Austrii. Na dzień
nabycia przejmowane aktywa Kóllensperger Stahlhandel GmbH zostaĘ wycenione w wartości godziwej
zb|iionej do rynkowej ceny sprzedaĄ i rozpontano, jako akĘwa prze7naczone do sprzedaĘ w wysokości
58 899 tys. zł orazzobowiązania bezpośrednio powiązane z aktywami zaklasyfikowanymi, jako przemaczone do
sprzedairy w wysokości (l8 517) tys.zł. Cena sprzedaży wyniosła 5 000 tys. EUR (22 722Ęs. zł)

Grupa Kapitałowa Cognor S.A. nalezy do Grupy Kapitałowej Złomrex S.A.

3) Podstawa sporządzenia skonso|idowanego sprawozdania finansowego

a) Oświadczenie zgodności

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości 34 ,,Sródroczna sprawozdawczość finansowa''. Sprawozdanie zostało
zatwierdzoneprzezZarząd Spółki coGNoR S.A. w dniu l3 listopada 2009 r.
Niniejsze slaócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane razem ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień i za okres zakonczony 3l grudnia 2008 roku.

b) Kontynuacja działa|ności

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR zostało sporządzone przy
zał'oŻęttiu konĘnuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. W
ocenie Zarządu nie istnieją żadne okolicztości wskazujące na zagroŻenie kontynuowania przez Grupę
działa|ności.

c) Zasady rachunkowości

W okresie objęĘm przez niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe, zasady rachunkowości stosowane
przezGrupę nie ulegĘ ulianie, za wyjątkiem zmian opisanych poniżej orazw nocie 4'

Standardy, które wesĄ w Ącie i mają wptyw na sprawozdanię furansowe Grupy:

MSSF 8,,SegmenĘ operacyjne''

Standard MSSF 8 został wydany przez Fradę Międąmarodowych Standardów Rachunkowości
30 listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów roczrych rozpoczynających się z dnięm I sĘcmia2009r.
lub po tej dacie. MSSF 8 zastępuje MSR 14 ,,Sprawozdawczość doĘcząca segmentów działalności''.
Standard ten określa nowe wymagania wobec ujawnień informacji doĘczących segmentów
działa|ności, atakŻe informacji dotyczących produktów i ustug, obszarów geograficmych, w których
prowadzona jest działalność oraz głównych klientów. MSSF 8 wymaga ,,podejścia zarządczego,, do
sprawozdawczości o wynikach finansowych segmentów działalności.

Grupa stosuje MSSF 8 od 1 styczrria 2009 roku, szczegółowe informacje zawurte są w nocie nr 5.

MSR l (zmieniony),,Prezentacj a sprawozdań finansowych''

Zmieniony MsR l został opublikowany przez Radę Międrynarodowych Standardów Rachunkowości 6
września 2007 r. i obowiązuje dla okręsów roczrych rozpoczynających się z dniem 1 stycmia 2009 r.
lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie kwestii prezentacyjnych w zakresie zmian
kapitałów własnych i miaĘ na celu poprawę zdolności użytkowników sprawozdań finansowych do
analrizy i porównań informacji w nich zawartych.

Grupa stosuje zmieniony MSR I od I stycznia 2009 roku.

t4
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Standardy, które wesĄ w Ęciei nie mają wptywu na sprawozdanie finansowe Grupy: 
.'tll.

- 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

Grupa nie skorzystała z mozliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, którezostaĘ już opublikowane oraz zatwięrdzone przez IJnię Europejską' a które wejdą w zycie po dniubilansowym:

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

d) Dokonane osądy i oszacowania

Sporządzenie skonsolidowanego Sprawo zdanja finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od, Zarząduosądów, szacunków i zał'ożefl, które mają *ptyY na 'przyjęie z{sady oraz pręzentowane wartoŚci aĘwów,pasywów, przychodów oraz kosŹów. Szacunki i zvtiąziie. z nimi ńłozęnra podlegajq bieŻącej weryfikacji.W olaesie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowy. ,,u.unkiż arzqdinie u.iegiy isto.tnym zmianom.

e) Niedawne wahania na rynkach finansowych na świecie i w kraju

ł się w połowie 2OO7 r., spowodował m.in. spadek
pitałowych, obnizenie poziomu pĘnności w sektorze
ra rynku międzybanko}Yym i bardzo duze wahania na
nansowych doprowadziła w Stanach Zjednoczonych,
t banków i programów rafunkowych dti bankow. Nie
l lcyzysu |tnansowego, ani całkowicie się przed nimi

Wpływ na płynność
Dostępność kredytów znacznie się zmniejszyła w ostatnim okresie' okoliczności te mogą wpĘnąć namozliwość pozyskania 

lowy:h kredytów przez Grupę i refinansowania doĘchc,uso*y.h"ńu warunkachzbliżonych do obowipujących we wcześniejszych transakcjach.

Wplyw na klientów/kredvtobiorców

swojej ocenie utraty wartości ak|ywów.

Zarząd nie jest w stanię wiarygodnie oszacować wpływu' ewentualnego dalszego pogorszenia się pĘnnościna rynkach finansowych oraz podwyilszonej niistabilności na r!*acrr walutń.ych i instrumentów
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kapitałowych na Sytuację finansową Grupy. Kierownictwo jest przekonane, Że podejmuje wszelkie kroki,
jakie są niezbędne do wspierania stabilnoŚci i rozwoju działalności gospodarczej Grupy.

4,) Zmiana zasad rachunkowości

W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano zmian zasad
rachunkowości w zakresie prezentacji w rachunku zysków i strat w celu zapewnienia większej
przejrzystości i czytelności danych' Zmiany doĘcząw szczególności:
- prezentacji zysla/(straty) la sprzedaĘ środków trwĄch,
- prezentacji rómic kursowych dotyczących działalności operacyjnej,
- prezentacji utworzenia/rontiązaniarezerw iroz|iczen międzyokresowych biernych,
- prezentacji przychodów i kosztów niezvtiązanych z obsfugą długu w działa|ności operacyjnej, a nie

finansowej.

Zmiany opisane powyżej zostaĘ ujęte w sprawozdaniu rocmym za rok obrotowy zakonczony 31 grudnia

2008 roku. Dodatkowo dokonano zmiany polegajqcej na przeniesieniu kosztów wynagrodzeń handlowców

z kosztów sprzedaĘ do kosztów administracji oraz kosztów utr4imania magarynów do kosztu własnego

sprzedaĘ w celu ujednolicenia zasad rachunkowości w Grupie Kapitałowej Złomrex S.A.

w Ęsiqcach złotych

Przychody ze sprzedaĘ
KoszĘ własny sprzeduĘ
Zysk brutto ze sprzedaĘ

Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaĘ
Koszty ogólnego zar ządu
Pozostałe zyski /(straĘ) netto
Pozostałe koszty operacyjne
Prrychody zsuŁu odsetek
Inne przychody finansowe
Koszty odsetek
Inne koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy razem
Zysk netto

01.01.2008 r. 01.01.2008 r. 01.01.2008 r.
do 30.09.2008 do 30.09.2008 do 30.09.2008

r.
I

705 565
(6so 329)

r. r.

2

705 565
(646 5r7) (3 812;

55236 59 048 (3 812)

8266
(r4 4e0)
(36 433)

I  159
(7 7e8)_

15
(4244)

(207)

2 467
(23 336)
(31 e76)-

(3 083)
896

7 744
(7 3se)
(2 8e7)

5 799
8 846

(4 457)
I  159

(4 7 rs)
(8e6)

(7 72e)
3 l l s
f 690

1 504 I 504

(2 876) (2 876)
(1 312) (r 372)

Kolumna nr l zawiera przekształcone skonsolidowane dane grupy CoGNoR
Kolumna w 2 zawiera skonsolidowane, opublikowane dane grupy COGNOR za okres od 1 stycznia 2008 do 30
września 2008
Kolumna w 3 zawiera nniany prezentacyjne pomiędzy działa|nością finansową a operacyjną i w kosztach
sprzedaĘ.
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5) Sprawozdawczość segmentów działalności

Głównym organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji operacyjnych jest Zarząd Jednostki
Dominującej. Zarząd podejmuje decyzje biorąc pod uwagę segmenty geogfaflczne' W związku z Wm,
zgodnie z MSSF 8 sprawozdawczość segmentów działalności prezentowana jest w odniesieniu do
segmentów geograficznych. Przychody segmentu są oparte na geograficzrym rozmieszczeniu klientów' Ze
względu na fakt, ii działa|ność Grupy jest jednorodna (handel wyrobami hutniczymi), Grupa nie rozpomaje
segmentów ze w zg|ędu na rodzaj prowadzonej działalnoŚci.

Segmenty geograficzne

2009-09-30 Polska Austria Inne kraje Razem
Prrychody segmentów
Zysk brutto na sprzedaĘ
AĘwa segmęntu

275 440
t4 286

429 954

324 992
26 890

296 651

tt3 394
8 933

713 826
50 109

726 605

2008-09-30 Polska Austria Inne kraje Razem
Prrychody segmentów
Zysk brutto nasprzedaĘ
Aktywa segmentu

58',7 012
49 309

419 586

I  l8  553
l 0  0 11

705 565
59 320

419 586

6) Rzeczowe aktywa trwałe

Nabycie środków trwaĘch w okresie wyniosło 5 24| Ęs. zł'
Ętułu nabycia środków trwĄch.

Zabezpieczenia
Na dzień 30 wrzeŚnia 2009 r. rzeczowę aktywa trwałe o
kredytów'

W Grupie nie występujq zobowiązania umowne z

wartości 42 |46 tys. ń stanowiĘ zabepieczenie

7) Pozostałe inwestycje krótkoterminowe

w 2009 roku Grupa dokonywała transakcji na obligacjach wyemitowanychprzezZłomrex International Finance
S'A. z siedzibą we Francji.

od połowy 2008 r. na skutek kryzysu na rynkach finansowych i wynikłego z tego powodu silnego
zapottzebowania przez wierzycieli na gotówkę cena odsprzedaĄ obligacji Złomrexu (podobnie jak i innych
notowanych obligacji) systemaĘczrie malała i osiągnęła wartość 25-35% wartości nominalnej.
Spowodowało to możliwośó korzystnego odkupu przez Grupę Kapitatową Złomrex S.A. swojego dfugu. odkup
skutkuje nie tylko wysokim zyskiem naróżmicy pomiędzy ceną nominalną a transakcyjną obligacji a|e takŻe
spadkiem obciążeń z$ufupłaconych odsetek i poprawą struktury bilansowej w wyniku obniżenia zadłużenia.

Spółki z Grupy Kapitałowej CoGNoR S.A. począwszy od marca 2009 r. skupywĄ obligacje Złomrex
International Finance S.A' w celu przedstawienia ich do umorzęnia w Zamian za umorzenie poĄczek od
emitęnta obligacji. Na tych transakcjach Spółki z Grupy nea|izowały zysk w biezącym póhocan w wysokości
60 988 tys. zł pomniejszony o koszry prowizji zapłaconej emitentowi w wysokości l0 l43 Ęs. zł. Wynik na
|ych transakcjach zostat zaprezentowany w osobnej pozycji rachunku zysków i strat. W okresie od 1 stycznia do
30 czerwca 2009 spółki z Grupy Kapitałowej nabyĘ obligacje o wartości 13,2 mln EUR. w rezultacie umorzono
poĘczki w wysokości 22,6 mln EUR.
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8) Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej

Akcie zwykłe
30.09.2009 30.09.2008

I|ość akcji na koniec okresu
ilośó wyemitowanych warrantów*
Wartość nominalna 1 akcji

s l  187 3s 187
t5  035

2 z ł 2 z ł

*Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 5 maja 2009 roku dokonał warunkowego podwyzszenia kapitafu
zakładowego o kwotę 62 070 |62 zł, w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
W dniu 27 maja 2009 roku zostało wydanych 31 035 081 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z
prawem do objęcia 3l o35 08l akcji zwykĘch na okaziciela emisji nr 8. Emisja warrantów przeprowadzona
została poza ofertą publiczną. Warranty zostaĘ w całości objęte przez Złomrex S.A. w zamian za wkład
niepieniężny w postaci: 33 6f| 338 sztuk akcji, Spółki Zł,omrex Steel Sęrvices Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, stanowiących 49%o procent kapitału zakładowego tej spótki.

W dniu l0 lipca 2009 roku Złomręx S.A' sprzedał l0 000 Ęs. warrantów subskrypcyjnych do swojej spółki
za|eżnej Fenostal-Łabędy Sp. z o.o.

CoGNoR S.A. w dnill24 sierpnia 2OO9r. zawarł' ze Złomręx S.A. umowę, dotyczącą konwersji 16 000 tys.
warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcia 16 000 tys. akcji zwykĘch na okaziciela emisji nr 8, o wartości
nominalnej f zł. kuŻda. objęcie akcji nastąpiło po cenie emisyjnej 2 zf. za kaidą akcję na łączną wartość w
wysokości 32 000 tys' zł,
W dniu 01 września 2009r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Póhroc zarejestrował zmianę wysokości opłaconego
kapitału zakładowego.
Na 30 września2OO9r. zarejestrowany i wpłacony kapitał zakładowy składał się z 51 187 tys' akcji zwykĘch
(2008: 35 l87 tys.) oraz |5 035 Ęs. wyemitowanych warrantów. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych.
WartoŚć nominalna akcji zwykĘchto 2 zł.
Wyemitowane warranĘ subskrypcyjne Spółka zapręzęntowała w pozostĄch kapitałach.
Posiadacze akcji zrłykĘch są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend orazmają prawo do jednego
głosu na akcję podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

Struktura własnościowa na dziefi 30 września 2009r. przedstawiała się następująco:

9) Zyskprzypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk / (strata) przypadający na akcję

Kalkulacja podstawowego zysku / (straĘ) prrypadającego na jedną akcję za okres od Stycnia do 30 września
2009r. dokonana została w oparciu o zysk netto przypadający na akcjonariuszy zvrrykĘch Jednostki dominującej
w kwocie 15 78l tys. zł (za trzy kwartĄ 2008: l 372 tys' zł) oraz o średnią waż,oną liczbę akcji na dzięil
bilansowy 36 886 tys. szt. oraz49 5ll tys. sŹ. dla danych rozwodnionych (III kwartał 2008: 35 187 tys. sŹ.).
Wielkości te zostaĘ ustalone w sposób przedstawiony poniżej:

t 8

Akcjonariusz
Liczba posiadanych

akcji/warrantów
Udział'w kapitale
zakładowym (%)

Liczba
głosów

Udział
głosów na
wzA(%)

Złomrex S.A. - akcie 33 628 623 65.70% 33 628 623 65,7Uyo
Pozostali akcionariusze 17 558 544 34.30% t'7 558 544 3430%
Razem 5t 187 167 100.00% 5t 187 167 100.00%
Warranry subskrypcyine l5  035 081
Akcie z warrantami subskrvpcvinvmi 66222248



Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CoGNoR S'A. za oktes od 1 lipca do 30 vrześnią 2009 roku
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kłgetlter reflth l,tl}ł.e

Zysk l (strata) netto oraz dochód ca|kowity netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych
Grupy

Zysk / (strata) netto prąpadajqca na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
Zysk / (strata) netto najedną akcje
Zysk / (strata) netto najedną akcje - rozwodniony

Dochód całkowity netto przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
Dochód całkowity netto na jedną akcję
Dochód całkowĘ netto na jedną akcję - rozwodniony

Średnia w aŻota liczba akcj i - UzJta do wyliczenia
wskaźników podstawowych
Średnia w aŻona liczba akcj i - uzyta do wyliczenia
wskaźników rozwodnionvch

Średnia ważona |iczba akcji zwykłych

(w Ęs.szt.)

Ilość akcji zwyktych na pocz4tek okresu (0l.01)
Konwersja warrantów subskrypcyjnych na akcje
Ilość akcji zwykĘch na koniec olaesu

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

Ilość akcji (z warrantami) na koniec okresu
Średnia waŻona liczba akcji zwykĘch w okresie -
słuŻąca wyliczeniu rozwodnionego zysku na akcję
Średnia waŻonaliczba akcji zwykĘch w okesie

\U'
ff iff iff iMWW
.'.Ę'

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

(rs2s3) (s8) (3 130) (1 684)
(0,38) 0,00 (0,0e) (0,0s)
(0,23) 0,00 (0,09) (0,05)

(f6 614) (14 360) (3 130) (1 684)
(0,66) (0,39) (0,09) (0,0s)
(0,40) (0,2e) (0,0e) (0,0s)

40 230 36 886 35 187 35 187

66222 49 5rl 35  187 3s 187

30.09.2009 30.09.2008

3s  187
l6 000

3s 187

51 187 35 187

3 l  035
(16 000)

15 035

66222 35 187

49 5t1 35 187
36 886 35 187

Emisja wanantów subskrypcyjnych nastąpiła w dniu 27 maja2009 roku. Natomiast konwersja walTantów na
akcje została Zarejestrowanaprzez Sąd w dniu l września 2009 roku.

l0) Zobowiązania z tytulu oprocentowanych kredytów i poĘczek

Spółka Dominująca Cognor S.A' zawarła umowę na kredyt obrotowy krótkoterminowy w Banku Polska Kasa
opieki S'A. dniu 22 czerwca 2009 roku. Przynany limit kredytu wynosi |4 700 tys' zł' Na dzięń 30 wrzęśnia
2009 roku wykorzystano |2 305 tys. zł z przyznanego limitu.

W wyniku połączenia Spółka przejęła od CoGNoR Górnośląski Sp. z o.o. kredyt obrotowy krótkoterminowy w
ING Bank Sląski S'A. Umowa została podpisana 24lipca2007r. Prrymany limit kredyu wynosi 6 000 tys. zł'
Na dzień 30 września 2009r. wykorzystano 3 846 tys. zł,. zprzyznanego limifu.

Spółka za|eima Stalexport S.A. dokonała spłary kredytu w wysokości 6 793 tys. zł.

l 9
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Togethu, reath ftrurt

W nocie nr 7 zawarto informację na temat umorzenia poŻyczek w Grupie Kapitałowej.
l 1) Zobowiązania warunkowe

\U'
ffisTffituuffiw
.'TL.

2009-09-30 2008-12-31
Z!vł;ułu udzielonych gwarancji i
poręczeń 63 469 36',|97

l1a) Poręczenia udzie|one niżej wymienionym dostawcom wyrobów hutnicrych na dzień 30.09.2009r.

- CMC Zawięrcię S.A. - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę l.500.000 zł.
Bezterminowo
SAPA Aluminium - zabezpieczenie spłaĘ zobowiązafi weksel in blanco na kwotę 30.000 zł.
bezterminowo
Stalprofil S.A. - zabezpieczenie spłaĘ zobowiązan weksel in blanco na kwotę 300.000 zł.
beztęrminowo.
Florprofile S'A' - zabezpieczenie spłaty 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 wrześniaZ0|| r.
CMC Zawiercie S.A. - zabezpieczenie spłaĘ zobowięafi weksel in blanco na kwotę 2.7|0.000 zł,
bezterminowo.
StalprofiI S.A. - zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco na kwotę 500.000 zł.
bezterminowo.

1 1b) Poręczenia udzielone niżej wymienionym leasingodawcom

VB Leasing Polska S.A.- zabezpieczenie umowy leasingu na kwotę ||5.62| zł do sierpnia 20|| r,
BPH Leasing S.A. zabezpieczęnia umowy leasingu - weksel in blanco na kwotę 376.889 zł do sierpnia
20llr.

1lc) Udzie|enie Gwarancji na mocy której Cognor S.A. udzielił poręczenia za zobowiązania ZSA

wobec VAS w wysokości 6.100.000 EUR - 27 264 560 zł.

Spółka coGNoR S.A. w dnfu f4 kwietnia 2009r. wystawiła gwarancję ' na rzecz voestalpine Stahl GmbH, na
mocy której zobowiązała się do zapłaty wszelkich nie uiszczonych w terminie kwot należnych od Złomrex S.A. ,
w związ|al z za|<vpem 7 5 %o ldziałów w kapitale zakładowym Cognor Stahlhandel GmbH .

Gwarancja została wystawiona do kwoty 6.l00.000 EUR (sześć milionów EURO) plus odsetki w wysokości 9,2
% (dziewięć i dwie dziesiąte procenta) w stosunku rocmym liczonymi od l kwietnia 2009 roku. Spółka poddała
się egzekucji wprost z a|<tunotarialnego na podstawie art' 77,1 ust. 5 pkt. l Kodeksu postępowania cywilnego do
kwoty 6.l00.000 EUR (sześć milionów sto tysięcy Euro).

Spłata w.w. zobowiązanZłomrex S.A. wobec voestalpine Stahl GmbH ma nastąpić w ratach do 15 grudnia2009
roku. Na dzień 30.09.2009r. wysokość zobowiązania Zł.omrex S.A. do voestalpine Stahl GmbH z tego tytufu
wynosi 4 mln. EUR plus odsetki w wysokości 28f .772,22EUR.

11d) Udzie|enie Gwarancji Korporacyjnej Spółce Stalexport S.A.
Bank DnB Nord Polska S.A. - zabezpieczenie kredytu na kwotę 22.500.000 zł do częrwca20|4r'

Cognor S'A. udzielił Gwarancji Korporacyjnej Spółce Stalexport S.A.' dotyczącej spłaty kedytu udzielonego
Stalexport S.A. przez Bank DNB Nord S.A.
Cognor S.A. zagwarantował zapłatę wszystkich kwot nalemych i płatnych Bankowi od Zobowiązartego
(Stalexport S.A.) w rwiqil<v z Umową do kwoty 22'500.000,00 z-ł w tym kwoty głównej w wysokości
15.000.000,00 zł. oraz narosłych odsetek od płatności opómionych, opłat i prowizji i innych kwot naleznych
zgodnie z warunkami Umowy.
Bank moie wyst4pić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu Ęrtułowi wykonawczemu
do dnia 30 czerwca 2014 roku.

20
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Zadłużenię Stalexport S.A. z tytufu kredytu w Bank DnB Nord Polska S.A' na dzień 30.09.2009r. wynosi
7'3|8.259,87 zł. Kredyt mazostać spłacony w ratach do 30 czerwca20|0r.

11e) Udzielenie poręczenia gwarancji zwrotu za|iczki Spółce Stalexport S.A.
- Towarzystwo Wezpieczeń EULER I{ERMES S.A. - zabezpieczenie gwarancji Zwlotu za|iczki 8.052.000 zł
weksel in blanco do grudnia 2009r.
Cognor S.A. udzięlił poręczenia gwarancji ZwTotu zaliczki Spółce Stalexport S.A., dotyczącej gwarancji
ubezpieczeniowej zwrofu zaliczki wobec roszczen względem Towarzystwa WezpieczenEuler Hermes S.A'

l2) Transakcje z podmiotami powiązanymi

lnformacje o transakcjach z jednostkami
powiązanymi

Jednostka Dominująca
zŁoMREx s.A.

Pozostałe spółki Grupy
Kapitałowej ZŁoMREx

S.A.
Przychody ze sprzedażv usfug J 115
Przychody ze sprzedu4 materiałów i
towarów 5 624

Zakup ustug 656 468
Zakup towarów i matęriałów 66 65 204
Pozostałe przychody l koszty finansowe I 090 35 254
Należności kótkoterminowe 3 219
Zobow iazania d łu gotermi nowe t 6979
Zob ow iazania Wótko terminowe t 1613 18 233
Zobowiązania długoterminowe z |rt.
pożryczek 36 9s2
Zobow i4zania kótkotęrmino w e z v,,
ooiryczek | 267

13) Sezonowość działalności

Sprzedaz wyrobów hutniczych nie podlega istotnym wahaniom.

14) Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpĘ Wdarzenia wymagające ujawnienia w niniejsąrm sprawozdaniu
finansowvm.

13 listopada 2009, Katowice

Prezes Zarządu Dyrektor Finansowy
Członek Zarzadu

Główny Księgowy

Krzysztof Walarowski Małgorzata Walnik
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