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1. WROWADZENIE 

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalno ści Grupy Cognor za 2010 rok zawiera najwa żniejsze infolinacje 
dotyczące funkcjonowania Spó łek Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 
2010r. kończącego rok obrotowy Spó łek Grupy. 

Sprawozdanie Zarządu obejmuje: 

1. Wprowadzenie. 

2. Opis organizacji Grupy Kapita łowej ze wskazaniem jednostek podlegaj ących 
konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapita łowej 

3. Część  finansową, która zawiera omówienie wyników finansowych, opis 
czynników nietypowych maj ących wplyw na wynik dzia łalno ści, opis sytuacji 
maj ątkowej i finansowej Grupy Cognor 

4. Część  handlową, która zawiera podstawowe informacje o rynku i sprzeda ży. 

5. Pozosta łe informacje o Grupie. 

6. Część  opisuj ąca opis podstawowych ryzyk i zagro żeń , charakterystyka 
zewnętrznych i wewn ę trznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Cognor 
oraz perspektywy rozwoju. 

7. Podsumowanie. 
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STALEXPORT SA 

oo % 

loo % 

Stalexport Metalzbyt 
Sp. z o.o. 

Stalexport Serwis 
Centrum Beichatów SA 

100 % 

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITALOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 
PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY 
KAPITALOWEJ 

Struktura Grupy Cognor SA na dzie ń  01.01.2010r. przedstawia ła si ę  następuj ąco: 

COGNOR Blachy 
Dachowe SA 

74,9% + 
opcja 25,1% 

COGNOR 
Stahlhandel GmbH 

oraz spółki zależne 

77,4 % 

W dniu 18.02.2010r. przez Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki zosta ła podj ę ta uchwa ła o po łączeniu Stalexport 

SA z Stalexport Serwis Centrum Be łchatów SA. Po łączenie zosta ło dokonanc w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. 

poprzez przeniesienie ca łego maj ątku spó ł ki przejmowanej Stalexport Senvis Centrum Be łchatów SA na spó ł kę  
przejmuj ącą  - Stalexport SA. Z uwagi na fakt, że spó łka przejmuj ąca posiada 100% udzia łów w spó łce 

przejmowanej, po łączenie zosta ło przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 k,s.h., tj. bez podwy ż szenia kapita ł u 

zak ładowego spó łki przejmuj ącej. Rejestracja po łączenia w KRS nastąpi ła w dniu 10.03.2010r. 

W dniu 30.06.2010r. przez Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki zosta ła podj ę ta uchwa ła o połączeniu Cognor 

SA z Stalexport SA. Po łączenie zosta ł o dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie ca łego 

maj ątku spó łki przejmowanej Stalexport SA na spó łkę  przejmuj ąc ą  - Cognor SA. Z uwagi na fakt, że spó ł ka 

przejmuj ąca posiada 100% udzia łów w spó łce przejmowanej, po łączenie zosta ło przeprowadzone stosownie do 

art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwy ższenia kapita łu zak ładowego spó łki przejmuj ącej. Rejestracja po łączenia 

Cognor SA z Stalexport SA w KRS nast ąpi ła w dniu 01.09.2010r. 

W dniu 30.08.2010r. Stalexport SA naby ł : 
- od Z łomrex SA w Poraju 50 udzia ł ów, stanowi ących 25 % udzia łu w kapitale zak ł adowym nieoperacyjnej 

spU łki Z ł otnrex Ceittrum Sp. z u.o. z siedzib ą  w Poraju, 
- od Bussines Support Services Sp. z o.o. 150 udzia łów, stanowi ących 75 % udzialu w kapitale zak ładowym 

nieoperacyjnej spó łki Z łomrex Centrum Sp. z 0,0. z siedzib ą  W Poraju, 

i sta ła się  posiadaczem 100% udzialu w kapitale zak ładowym tej że Spó ł ki. 

W dniu 13.10.2010r. zosta ł  podpisany Akt Za łożycielski spó łki Cognor Services Sp. z o.o. z siedzib ą  w Poraju. 

Kapita ł  zak ładowy w wysoko ści 5.000,00 z ł , dzielący się  na 50 udzia łów o warto ści nominalnej 100 z ł  każdy, 

zosta ł  w 100 % obj ę ty przez Cognor SA. Rejestracja spó łki Cognor Services Sp. z o.o. w KRS nast ąpi ła w dniu 

06.12.2010r. 
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W wyniku w/w przeksztalce ń  kapitalowych na dzie ń  3 . 2.2010r. w skład Grupy Kapitalowej Cognor SA 
wchodzi ły: 

COGNOR SA 
- 	Siedziba spó łki 

Podstawowy przedmiot dzia łalno ści 
Katowice, ul. Stalowa 1 
handel wyrobami hutniczymi 

jako jednostka dominuj ąca oraz pi ęć  spó łek bezpo średnio zale żnych: 

Cognor Blachy Dachowe SA 
- Siedziba spó łki 
- Podstawowy przedmiot dzia łalno ści 
- Udzia ł  w kapitale 

Cognor Stahlhandel GmbH 
- Siedziba spó ł ki 

Podstawowy przedmiot dzia ł alno ści 
- Udzia ł  w kapitale 

Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. 
Siedziba spó ł ki 
Podstawowy przedmiot dzia łalno ści 
Udzia ł  w kapitale 

• Z ł omrex Centrum Sp. z o.o. 
- Siedziba spó łki 

Podstawowy przedmiot dzia łalno ści 
Udzia ł  w kapitale 

Cognor Services Sp. z o.o. 
Siedziba spó łki 
Podstawowy przedmiot dzia łalno ści 
Udzia ł  w kapitale 

COGNOR SA  

konsolidacja metod ą  pełną  
Nowy Sącz, ul. W ęgierska 144H/B 
produkcja i sprzeda ż  pokryć  dachowych 
77,4% 

konsolidacja metod ą  pe łną  
4021 Linz, lunzerstrasse 105, Austria 
handel wyrobami hutniczymi 
74,9% + 25,1 % opcja put/call 

konsolidacja metod ą  pełną  
15-502 Bialystok, ul. Pla żowa 37 
handel hurtowy i detaliczny artyku łami meta 
100% 

konsolidacja metodą  pe łną  
42-360 Poraj, ul. Zielona 26 
spó łka nieoperacyjna 
100% 

konsolidacja metodą  pe łn ą  
42-360 Poraj, ul. Zielona 26 
spó łka nieoperacyjna 
100% 

-77,4 % 

74,9% + 
opcja 25,1° 

-- -100 % 

COGNOR Blachy 
Dachowe SA 

COGNOR 
Stahlhandel GmbH 

oraz spó łki zależne 

Stalexport Meta zb 
Sp. z o.o. 

ZŁOMREX Centru 
Sp. z o.o. 

COGNOR 
Services Sp. z o.o. 

100 % 

- 100 % 
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Ponadto spó łka Cognor Stahlhandel GmbH jako spó łka dominuj ąca posiada szereg spó łek bezpo ś rednio i 

po ś rednio zale żnych: 

COGNOR 
Stahlhandel GmbH 

Neptun 
100 % 

Stahlhandel GmbH 
99,8 % 

Zimmermann 
Stahlhandel GmbH 

001 
Cognor Stahlhandel 

Slovakia SRO 

00 % 

100 % 
Cognor Stahlhandel 

Hungary KFT 

100 % 

Vereinigte 
iegegesellschaft GmbH 

BWS 
Bewehrungsstahl GmbH 

Cognor 
00 % 

Stahlhandel Sp. z o.o. 

Cognor 
Stahlhandel DOO 

S ahlhandel Beteiligungs 
Holding GmbH 

67,0 % 

,0 % 

Cognor Stahlhandel 
100 % 

Czech Republic SRO 
51 % 

Cognor Ambient 
Stahlhandel SRL 

   

-50 %, 
Cognor Tad Metals 

Edelstahlhandel GmbH 

100 % 

Cognor Tad Metals 
INOX SRO 

100 % 
Cognor Veting 

Stahlhandel DOO 

10010 

Cognor Veting 
Stahlhandel DOO 

Struktura Grupy Cognor Stahlhandel GmbH w 2010 r, nie podlega ła wi ększym zmianom. 

Zmiany po dacie bilansowej 

W dniu 06.12.2010r. Cognor SA podpisa ł  z voestalpine Stahl GmbH z siedzib ą  w Linz warunkow ą  umowę  
kupna 25 % udzia łu w Cognor Stahlhandel GmbH. Unnowa ta zawiera ła warunki zawieszaj ące, które zosta ły 

zrealizowane i w rezultacie w dniu 04.02.2011r. Cognor SA naby ł  skutecznie 25 % udzia łu w Cognor 

Stahlhandel GmbH. 

W dniu 09.12.2010r. Cognor SA podpisa ł  z EFF eins Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzib ą  w Wiedniu oraz 

EFF zwei Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzib ą  w Wiedniu warunkową  umowę  sprzedaży 74,9 % udzia łu w 

Cognor Stahlhandel GmbH i zobowi ąza ł  się  zbyć  na rzecz w/w spó łek pozosta łe 25 % udziatu w Cognor 

Stahlhatidel GmbH. Umowa 1a zawieta ł a wicIe warunków zawieszaj ących, które zosaly zrealizowane i w 

rezultacie w dniu 04.02.2011r. Cognor SA zby ł  skutecznie ca łość  posiadanych udzia łów w Cognor Stahlhandel 
GmbH na rzecz EFF eins Beteiligungsverwaltung GmbH oraz EFF zwei Beteiligungsverwaltung GmbH. 

Po dacie bilansowej w dniu 18.01.201 l r. Cognor SA naby ł  od Z łomrex SAw Poraju 50 udzia łów, stanowi ących 

100 % w kapitale zak ładowym w nieoperacyjnej spó łce Centrostal Sp. z o.o. z siedzib ą  w Szczecinie i sta ł  si ę  
posiadaczem 100% udzia łu w kapitale zak ładowym tej że Spó łki. 

Po dacie bilansowej w dniu 31.01.2011r. Cognor SA naby ł  od Cognor Stahlhandel Holding GmbH ilo ść  3300 

udzia łów, stanowi ących 100 % w kapitale zak ładowym w spó łce Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. z siedzib ą  w 

Gliwicach i sta ł  się  posiadaczem 100% udzialu w kapitale zak ładowym tej że Spó łki. 
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Stalexport Metalzbyt 
Sp z o.o, 

ZLOMREX Centrum 
Sp, z O.O. 

100 % 	 
COGNOR 

Services Sp. z o.o, 

CENTROSTAL 
Sp, z o.o. 

r 
' COGNOR Stahlhandel 

Sp. z o.o. 

100 % 

100 % 

W wyniku w/w zmian sk ład Grupy Kapitalowej Cognor SA na dzie ń  sporządzenia niniejszego 
sprawozdania jest nast ępuj ący: 

COGNOR SA 

r--   
77,4 % 	

COGNOR Blachy 
Dachowe SA 
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3. ANALIZA FINANSOWA GRUPY — SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 

3.1 Wyniki 

Skonsolidowane wyniki finansowe za 2010 rok przedstawiaj ą  pon ższa tabela: 
t s. z ł 	t s. zł  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny): 
2010r. 2010r, 

Dzia łalno ść  
kontynnowana 

Dzia łalno ść  
zaniechana 

I. Przychody ze sprzeda ży 26 148 1 122 009 

Koszty w łasny sprzeda ży -23 518 -985 533 

HI. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 2 630 136 476 

IV. Pozosta łe przychody 804 8 822 

V. Koszty sprzeda ży -1 643 -109 329 

VI. Koszty ogólnego zarz ądu - 2 804 -54 871 

VII. Pozosta łe zyskiistraty netto 306 -2 891 

VIII. Pozosta łe koszty -1 032 -60 951 

IX. Zysk (strata) z dzia łalności operacyjnej EB1T 
-1 739 -82 744 

-84 483 

X. Inne przychody finansowe O 1 554 

Xl. Koszty odsetek -247 -9 005 

XII. Inne koszty fmansowe -63 -2 576 

XIII.  Przychody/koszty finansowe netto 
-310 -10 027 

-10 337 

Udzia ł  w zyskach jednostek stowarzyszonych O -485 

XIV. Zysk (strata) brutto 
-2 049 -93 256 

-95 305 

XV. Podatek dochodowy - 183 1 248 

XVI. Zysk (strata) netto 
-2 232 -92 008 

-94 240 

Na wyniki skonsolidowane sk ładaj ą  si ę  wyniki spó łki dominuj ącej oraz spó łek zaleznych. W zwi ązku z 
podpisaniem w dniu 26.11.2010 r. ze spó łkami grupy ArcelorMittal przedwst ępnej umowy sprzeda ży aktywów 
Cognor SA w Polsce oraz podpisaniem w dniu 09.12.2010 r. warunkowej umowy sprzeda ży udzia łów w Cognor 
Stahlhandel GmbH, opisanych szczegó łowo w pkt. 5.1, wyniki finansowe generowane przez wiw aktywa 
zaprezentowano w dzia łalno ści zaniechanej. Wyniki pozosta łych aktywów nie b ędących przedmiotem w/w 
umów zaprezentowano w dzia łalno ści kontynuowanej. 

3.1.1. Wyniki dzia łalno ści podstawowej 

Przychody ze sprzeda ży wediug kierunków w 2010r pizedtawiaj ą  si ę  nast pujr co: 
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t s. zł  

DZIAŁALNOŚĆ  PODSTAWOWA 
2010r. 

Dzia łalno ść  
kontyn uowana 

I. Przychody sprzeda ży ogó łem, 26 148 
w tym: 

Przychody ze sprzeda ży produktów i us ług 89 
3. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia łów 26 059 
4. Przychody z najmu nieruchomo ści inwestycyjnych O 
A. POLSKA 19 432 
B. INNE KRAJE 6 716 

11. Koszt wlasny sprzeda ży -23 518 
A. POLSKA -17 521 
B. INNE KRAJE -5 997 

III. Zysk brutto na sprzeda ży 2 630 
A. POLSKA 1 911 
B. INNE KRAJE 719 

IV. Maria na sprzeda ży 10,01% 
A. POLSKA 9,83 % 
B. INNE KRAJE 10,71 % 

Podstawowym rodzajem dzia łalno ści gospodarczej spó łek z Grupy Kapita łowej zarówno w zakresie 
obejmuj ącym dzia łalno ść  kontynuowan ą  jak i zaniechaną  w 2010r. by ł  handel wyrobami hutniczymi. Mimo 
dużej konkurencji Spó łki g łównie dzi ęki szerokiej ofercie wyrobów ma siln ą  pozycj ę  na rynku stalowym. 

Dzia łalno ść  kontynuowan ą  stanowi ą  przychody spó łek Cognor Blachy Dachowe i Stalexport Metalzbyt Sp z o.o. 

Dzia łalno ść  zaniechan ą  stanowi ą  przychody spó ł ek Cognor SA i Cognor Stahlhandel GmbH 

Z łomrex Centrum Sp. z o.o. i Cognor Services Sp. z o.o. nic prowadzi ł y w 2010r. dzia łalno ści operacyjnej. 

3.1.2. Koszty sprzeda ży i koszty ogólnego zarz ądu 

Dzia łalno ść  kontynuowana  
Koszty sprzeda ży w 2010r. wynios ły 1,64 mln z ł , natomiast koszty ogólnego zarz ądu zamkn ęły si ę  kwotą  2,80 
mln z ł . W przeci ągu 2010r. koszty te by ły przedmiotem optymalizacji, jednak wobec niskiego wyniku na 
sprzedaży EBIT w 2010r. by ł  ujemny na poziomie (-1,74 mln z ł ). 

3.1.3. Pozosta łe przychody i koszty 

Dzia łalno ść  kontynuowana 
Wynik na pozosta łej dzia łalno ści operacyjnej by ł  ujemny i wyniós ł  ( 228 tys. z ł ) 
Pozosta łe przychody wynios ły 804 tys. z ł , a pozosta łe koszty wynios ły 1 032 tys. z ł . 

Na kwot ę  pozosta łych przychodów 804 tys. z ł  składa si ę  przede wszystkim: 
• Odszkodowania i kary otrzymane 634 tys. z ł  
• Przychody odsetkowe od nale żno ści handlowych i pozosta łych 38 tys. z ł  
• Koszty postępowania s ądowego podlegaj ące zwrotowi 6 tys. z ł  
• Inne 126 tys. z ł  

Na kwotę  pozosta łych kosztów 1 032 tys. z ł  sk łada si ę  przede wszystkim: 
• Koszty odsetkowe od zobowi ązań  handlowych i pozosta łych 25 tys. z ł  
• Utworzenie odpisów na nale żno ści odsetkowe - 7 tys. z ł  
• Utworzenie odpisów na pozosta łe należno ści 76 tys. z ł  
• Koszty postępowania sądowego - 18 tys. z ł  
• Spisanie warto ści firmy 423 tys. z ł  
▪ Inne 483 tys. z ł  
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3.1.4. Pozosta łe zyski/straty netto 

Dzia łalno ść  kontynuowana  
Na kwotę  pozosta łych zysków/strat netto w wysoko ści 306 tys. z ł  składaj ą  si ę : 

• Zyski/straty netto ze sprzeda ży aktywów przeznaczonych do sprzeda ży: -74 tys. z ł  

• Zyski/straty netto ze sprzeda ży rzeczowego maj ątku trwa łego: 139 tys. z ł  
• Zyskiistraty z tytutu ró żnic kursowych, dotyczących dzia łalno ści operacyjnej: 241 tys. z ł  

3.1.5. Przychody i koszty finansowe 

Dzia łalno ść  kontynuowana  
Przychody finansowe wynios ły 0 tys. z ł , a pozosta łe koszty finansowe wynios ły 310 tys. z ł . 

Na kwotę  kosztów finansowych 310 tys. z ł  sk ładaj ą  się : 

• Koszty odsetkowe z tytu łu zobowi ązań  finansowych: 247 tys. z ł  
• Op łaty i prowizje bankowe: 51 tys. z ł  
• Strata netto z tytu ł u ró żnic kursowych: 12 tys. z ł  

3.1.6. Wyniki finansowe - podsumowanie 

Wszystkie wymienione wy żej wielko ści miały bezpo średni wp ływ na wyniki Grupy osi ągni ę te w 2010 roku. 

Struktura kosztów rodzajowych dla dzia łalno ści kontynuowanej przedstawia si ę  nast ępuj ąco: 

t s. z ł  

KOSZTY RODZAJOWE: 2010r. Udzial % 

1. Amortyzacja 442 1,5% 

2. Zużycie materia łów i energii 681 2,4% 

3. Us ługi obce 1 266 4,4% 

4. Podatki i op łaty 389 1,4% 

5. Wynagrodzenia 2 170 7,6% 

6. Ubezpieczenia spo łeczne i inne świadczenia 228 0,8% 

7. Pozosta łe koszty rodzajowe 139 0,5% 

8. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów 6 0,0% 

9. Warto ść  sprzedanych towarów i ma łeria łów 23 280 81,4% 

Razem 28 601 100,00% 

Najwi ększy udzia ł  w kosztach rodzajowych maj ą : us ługi obce, zu życie materia łów i energii i wynagrodzenia 

(wraz z narzutami). 

Skonsolidowany wynik brutto Grupy w 2010 roku wyniós ł  - 95,31 mln z ł . 

Skonsolidowany wynik netto Grupy za 2010 rok wyniós ł  -94,24 mln z ł . 

Wskaźniki finansowe: 

2010r, 2010r. 

Dzia łalno ść  
kontynuowana 

Dzia łalność  
zaniechana 

1. Rentowno ść  sprzedaży brutto 10,1% 12,2% 

2. Rentowno ść  EB1T -6,7% -7,4% 

3. Rentowno ść  sprzedaży netto -8,9% -8,2% 

Ź ród łem poprawy wyniku finansowego jest zmiana dzia łalno ści handlowej wyrobami stalowymi Grupy Cognor 

na dzia łalno ść  Grupy w zakresie produkcji wyrobów hutniczych. Zmiana profilu dzia łalno ści Grupy z 

handlowego na produkcyjny jest szczegó łowo opisana w pkt. 6.2 niniejszego sprawozdania. 
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3.2. Ocena czynników i nietypowych zdarze ń  maj ących wp ływ na wynik dzia łalno ści 

gospodarczej z uwzgl ędnieniem zdarze ń  po dniu bilansowym 

W związku z podpisaniem przez Cognor SA w dniu 09.12.2010r. warunkowej umowy sprzeda ży udzia łów 

w Cognor Stahlhandel GmbH, w pozycji ,Pozosta łe zyski/straty" netto utworzono odpis z tytu łu utraty 

warto ści inwestycji na kwot ę  94,41 mln z ł , który to ma decyduj ące znaczenie dla wyniku Grupy za 2010r. 

Warto ść  księgowa udzia łu wynoszącego 99,9% udzialu w kapitale zak ładowym Cognar Stahlhandel GmbH 

wg stanu na dzie ń  zawarcia umowy wynosi 198.537,559,25 z ł , natomiast łączna wst ępna cena za zbywane 

udzia ły (99,9% udzia łów w Spó łce) ustalona w oparciu o dane finansowe Cognor Stahlhandel GmbH na 
koniec 2009r. wynosi 32.739.000 EUR, co stanowi kwot ę  132.036.387 z ł  wyliczoną  w oparciu o kurs 

średni EUR z dnia zawarcia umowy (ostateczna cena sprzeda ży zostanie okre ś lona na podstawie 

sporz ądzonego przez Spó łkę  Raportu Konsolidacyjnego MSFF za 2010r.) 

Wysoko ść  odpisu aktualizuj ącego zosta ła okre ś lona na podstawie warto ści księgowej udzialu, wst ępnej 

ceny sprzeda ży wraz ze spodziewan ą  korektą  oraz kursu ś redniego NBP na dzien 31.12.2010r. 

W związku z podpisaniem w dniu 26.11.2010r. ze spó łkami grupy ArcelorMittal przedwst ępnej urnowy 

sprzedaży aktywów Cognor SA w Polsce, wyniki finansowe generowane przez aktywa operacyjne Cognor 
SA zaprezentowano w dzia łalno ści zaniechanej. 

Łączna cena sprzeda ży za aktywa obj ę te umową  z ArcelorMittal b ędzie wynosić  148.900.000 z ł  netto. 

Warto ść  ksi ęgowa aktywów obj ę tych umową  z ArcelorMittal, b ędących przedmiotem zbycia w 

skonsolidowanych ksi ęgach rachunkowych Cognor na dzien podpisania przedwst ępnej umowy sprzeda ży 

wynosi 76.575.030,41 z ł . 

Różnica pomiędzy cen ą  sprzedaży aktywów a warto ści ą  ksi ęgową  tych aktywów w ksi ęgach 

rachunkowych Cognor SA na dzien podpisania umowy przyrzeczonej spowoduje powstanie zysku ze 

sprzedaży rzeczowego maj ątku trwa łego w pozycji „Pozosta łe zyski/straty netto". Spó łka przewiduje, ż e 

podpisanie umowy przyrzeczonej nast ąpi w I ł  kwartale 2011r. 

3.3. Sytuacja maj ątkowa i fmansowa wraz z opisem źróde ł  finansowania, polityki dotycz ącej 

zad ł u żenia a także polityki zarz ądzania ryzykiem. 

Dane bilansowe Grupy Cognor na koniec 2010r. przedstawiaj ą  się  nast ępuj ąco: 
t s. zł  

BILANS 2010r. Udzial % 

I. Aktywa trwale 12 626 2,5% 

1. Rzeczowe aktywa trwa łe 5 853 1,1% 

2. Warto ści niematerialne i prawne 27 0,0% 

3. Inne inwestycje 99 0,0% 

4. Inne nale żno ści 216 0,0% 

5. _ 
6. 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów  _  
5 

790 

641 

0,2%  

1,1% Aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 

II. Aktywa obrotowe 82 016 16,0% 

. Zapasy 48 756 9,5% 

2. Pozosta łe inwestycje 92 0,0% 

3. Należno ści z tytu łu dostaw i us ług i inne należno ści 30 640 6,0% 

4. Należno ści z tytu łu podatku dochodowego 586 0,1% 

5. Ś rodki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 942 0,4% 

III. Aktywa trwale przeznaczone do sprzeda ży 94 430 18,3% 

IV. Aktywa wchodz ące w sklad dzia łalności zaniechanej 324 189 63,2% 

V. AKTYWA RAZEM 513 261 100,00% 
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VI. Kapita ł  w łasny 184 814 36,0% 

1. Kapita ł  zak ładowy 132 444 25,8% 

2. Pozosta łe kapita ły 190 158 37,0% 

3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -26 572 -5,2% 

4. Nie podzielony wynik i wynik okresu sprawozdawczego -109 721 -2 4% 

5. Udzia ły mniejszo ści -1 495 -0,3% 

VII. Zobowiązania d ługoterminowe 8 544 1,7% 

1. Oprocentowane kredyty i po życzki 1 004 0,2% 

2. Zobowiązania z tytu łu świadczeń  pracowniczych 871 0,2% 

3. Przychody przysz łych okresów z tytuiu dotac'i rz ądowych i pozosta łe 51 0,0% 

4. Rezerwa z tytu łu odroczonego poda ku dochodowego 6 618 1,3% 

VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 92 983 18,1% 

1. Kredyty w rachunku bie żącym 19 824 3,9% 

2. Oprocentowane kredyty i po życzki 842 0,2% 

3. Zobowiązania z tytutu świadczeń  pracowniczych 79 0,0% 

4. Zobowiązania z tytu łu dostaw i us ługi inne zobowiązania 72 214 14,1% 

5. Przychody przysz łych okresów z tytutu dotacji rz ądowych i pozosta łe 24 0,0% 

IX. Zobowiązania wchodz ące w sk ład grupy do zbycia 226 920 44,2% 

X. PASYWA RAZEM 513 261 100,00% 

3.3.1. Aktywa 

Aktywa ogó łem Grupy na dzie ń  31 grudnia 2010r. wynios ły 513,26 mln z ł , z czego 2,5% stanow ą  aktywa 

trwale, 16,0% aktywa obrotowe natomiast aktywa trwa łe przeznaczone do sprzeda ży 18,4% a aktywa wchodz ące 

w sk ład dzia łalno ści zaniechanej 63,2% . 

W 2010r. w strukturze aktywów trwa łych najwi ększe pozycj ą  by ł : 
• Aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodoweao 1.1 % aktywów ogó łem 
• Rzeczowe aktywa trwa łe 1,1% aktywów ogó łem 

W 2010r. najwi ększe pozycj ę  w ramach aktywów krótkoterminowych stanowi ły: 

• Zapasy 9,5% sumy aktywów, 
• Należno ści z tytutu dostaw i us ług i inne nale żno ści 6,0% sumy aktywów. 

Nale ży wspomnie ć , że w związku z podpisaniem w dniu 26.11.2010r. ze spó łkami grupy ArcelorMittal 

przedwst ępnej umowy sprzeda ży aktywów Cognor SA w Polsce oraz podpisaniem w dniu 09.12.2010r. 
warunkowej umowy sprzedaży udzia łów w Cognor Stahlhandel GmbH istotn ą  pozycj ą  są  aktywa wchodz ące w 

skład dzia łalno ści zaniechanej 63,2 % ogólu aktywów. 

3.3.2. Kapitaly w łasne i zobowi ązania 

Na strukturę  pasywów na dzie ń  31.12.2010r. sk ładaj ą  się : 
• dodatnie kapita ły własne w wysoko ści 184,81 mln z ł , co stanowi 36,0 0/o udzialu w łącznej warto ś ci 

pasywów, 
• zobowiązania dlugoterminowe w wysoko ści 8,54 mln z ł , co daje 1,7% udzia łu w pasywach, 

• zobowiązania krótkoterminowe w wysoko ści 92,98 mln z ł , co stanowi 18,1% udzia łu w pasywach. 

• zobowiązania wchodz ące w sk ład dzia łalno ści zaniechanej w wysoko ści 226,92 mln z ł , co stanowi 44,2 

% udzia łu w pasywach 

W strukturze kapita łu własnego, wynoszącego na dzie ń  31.12.2010r. kwotę  184,81 mln z ł , stanowiącego 36,0% 

sumy pasywów ogó łem, jest kapita ł  podstawowy w wysoko ści 132,44 mln z ł , co stanowi 25,8% pasywów 

ogó łem. Pozosta łe kapita ły wynoszą  190,16 mln z ł  co stanowi 37,0% pasywów ogó łem. Kapita ł  w łasny 

pomniejszony jest o niepodzielony wynik finansowy w wysoko ści 109,72 mln z ł  (-21,4 % pasywów ogó łem) 

oraz o ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -26,57 mln z ł  (-5,2% pasywów ogó łem). 
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Na zobowiązania d ługoterminowe sk ładaj ą  się  g łównie oprocentowane kredyty i po życzki w kwocie 1,00 mln 

z ł , co stanowi 0,2 sumy pasywów oraz rezerwa z tyttilu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 6,62 mln 
z ł , co stanowi 1,3% sumy pasywów. 

W strukturze zobowi ązań  krótkoterminowych, które wynios ły na koniec roku 2010r. kwot ę  92,98 mln z ł  i 
stanowi ły 18,1% sumy pasywów, najwi ększą  pozycj ą  są  zobowi ązania z tytu łu dostaw i inne zobowiązania w 

kwocie 72,21 mln z ł , stanowi ące 14,1% sumy pasywów. 

3.3.3. Struktura ź róde ł  finansowania i zarz ądzanie zasobami finanso ymi 

Ź ród łem finansowania aktywów w 2010 roku by ł  kapita ł  w łasny Spó łki zobowiązania d ługo i krótkoterminowe, 

a w szczególno ści zobowi ązania handlowe. 

Wskaźnik ogólnego zadlu żenia Spó łki (relacja zobowi ązań  do sumy bilansowej) na dzien 31 2.2010 wyniós ł  
63,99%. 

Na ocenę  zarz ądzania zasobami finansowymi sk ł adaj ą  się  g łównie zdarzenia maj ące wp ływ na p łynno ść  
i rentowno ść  Spó ł ki. 

W ocenie p łynno ści i rentowno ści wykorzystano następuj ące wska źniki: 
• Wskaźnik bieżącej plynno ści: aktywa krótkoterminoweizobowi ązania krótkoterminowe, 
• Wskaźnik szybkiej p łynno ści: aktywa krótkoterminowe zapasy zobowi ązania krótkoterminowe, 

• Rentowno ść  sprzeda ży: zysk ze sprzeda ży brutto/przychody ze sprzeda ży, 
• Rentowno ść  netto: zysk netto/przychody ze sprzeda ży. 

Na koniec 2010r. wska źnik p łynno ści bieżącej kszta ł towa ł  się  na niskim pozio ie, wska źnik p łynno ści szybkiej 

przy znacznym udziale zapasów utrzymywa ł  się  także na niskim poziomie. 

Wska źniki finansowe: 2010r. 

1. Wskaźnik bieżącej plynno ści 0,88 

2. Wskaźnik szybkiej p łynno ści 0,36 

3. Rentowno ść  sprzeda ży brutto 12,12% 

4, Rentowno ść  netto -8, 7 1% 

3.3.4. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, 
istotnych zaklóce ń  przep ływów ś rodków pieni ężnych oraz utraty p łynno ści finansowej 

oraz o przyj ętych celach i metodach zarz ądzania ryzykiem finansowym 

W swojej dzia ł alno ści operacyjnej spó łki Grupy Cognor cen ę  sprzeda ży wyrobów handlowych okre ś laj ą  na 

podstawie ceny zakupu danego wyrobu powi ększoną  o marżę  handlową. Powoduje to zmniejszenie ryzyka 

istotnego wp ływu zmiany cen rynkowych na generowan ą  jednostkową  mas ę  marży ze sprzedanych wyrobów. 

Jednocze śnie spó łki Grupy Cognor nara żone są  na ryzyko istotnego wp ływu zmiany cen rynkowych na wycen ę  
wyrobów zgromadzonych w sk ładach handlowych. Spó łki Grupy minimalizują  to ryzyko poprzez ci ąglą  
optymalizacj ę  ilo ści i asortymentu wyrobów gromadzonych na sk ładach handlowych a tak że skracanie cyklów 
rotacji poszczególnych wyrobów nawet kosztm osi ągania ni ższej marzy handlowej. 

Spó łki Grupy w wi ększo ści korzystaj ą  z kredytów w rachunku bie żącym na poziomie dostosowanym do potrzeb 
wynikaj ących z prowadzonej dzia łalno ści co wp ływa na obni żenie ryzyka kredytowego. 

W zakresie przep ływów ś rodków pieni ężnych Grupa Cognor stosuje zasad ę  ubezpieczenia ca ło ści należno ści 
handlowych (aktualnie w Euler Hermes) co zmniejsza ryzyko istotnych strat z tytu łu nie ściągalnych nale żno ści. 

Zabezpieczenie utraty p łynno ści dokonywane jest poprzez sta ły monitoring sp ływu nale żno ści i ewentualne 

dzia łania wspomagaj ące ten sp ływ: automatyczny mailing z wezwaniami do zap łaty i notami odsetkowymi. 

Spółki Grupy nie stosuj ą  instrumentów zabezpieczaj ących ryzyko zmiany stopy procentowej. 

Wobec niskich obrotów w walutach obcych spó łki Grupy sporadycznie korzystaj ą  z instrumentów 

zabezpieczaj ących ryzyko walutowe (najcz ęściej są  to proste transakcje forward na kwoty wynikaj ące z faktur za 
towary importowane zza granicy na kwoty do kilkudziesi ęciu tys. EUR) 
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3.4. Opis dzia łalno ści inwestycyjnej 

Dzia łalno ść  inwestycyjna Grupy Kapita łowej w 2010r. ogranicza ła si ę  do drobnych zakupów ś rodków trwa łych 
o niewielkiej warto ści. Zakupy te wynika ły z bieżących potrzeb poszczególnych spó łek g łównie w wyniku 
zużywania si ę  eksploatacyjnego środków trwa łych. 

Spółki Grupy nie prowadzi ły inwestycji w nieruchomo ści: grunty, budynki i budowle. 

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji, polegaj ącej na konsolidacji dzia łalno ści w jednym podmiocie 
gospodarczym w Cognor SA pozosta ły nieruchomo ści, które nie są  wykorzystywane do prowadzenia 
dzia łalności operacyjnej i s ą  przeznaczone do sprzeda ży. 
W marcu 2010r. dokonano sprzeda ży nieruchomo ści w Kwidzyniu. 
W lipcu 2010r. dokonano sprzeda ży nieruchomo ści w Katowicach Panewniki. ul. Owsiana. 
W październiku 2010r. dokonano sprzeda ży nieruchomo ści w Ostro łęce. 

Pozosta łe nieruchomo ści przeznaczone do sprzeda ży to: 
• Opole, ul. Odrzańska 12 
• Chorzów, ul. Metalowców 
• Gostyń , ul. Graniczna 16a 
• Krzyż  Wielkopolski, ul. Portowa 4 
• Kostrzyn, ul. Prosta 18 
• Gniezno, ul. Surowieckiego 
• Elbląg, ul. D ębowa 1C 
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4 	ANALIZA DZIALALNO ŚCI HANDLOWEJ SPÓŁEK 

4.1. 	Informacje o podstawowych produktach, towarach i us ługach 

Podstawową  dzia łalno ścią  Grupy Cognor w 2010r. by ł : 

• hurtowy obrót wyrobami hutniczymi zarówno krajowymi jak i z importu, 
• przetwórstwo stali: produkcja zbroje ń  budowlanych, produkcja kszta łtowników zimnogię tych 

ci ęcie i gi ęcie blach zimnowalcowanych i kszta ł towników gorącowalcowanych, 

W zakresie handlu wyrobami hutniczymi Grupa Cognor posiada w swojej ofercie nast ępujące wyroby: 

Prety Walcowane:  
• Prę ty ze stali niestopowej zbrojeniowe g ł adkie i żebrowane 

• Prę ty ze stali węglowej wyż szej jako ści ogólnego przeznaczenia 

• Prę ty ze stali niskostopowej i niskow ęglowej o wysokich wymaganiach jako ściowych. 

• Prę ty ze stali niskowęglowej i węglowej konstrukcyjnzij wy ższej jako ści do hartowania powierzchniowego. 

• Prę ty ze stali stopowej konstrukcyjnej do naw ęglania 

• Prę ty ze stali stopowej konstrukcyjnej do ulepszania ciepinego o ró żnej hartowno ści 

• Prę ty ze stali sprężynowej o dużej hartowno ści 

• Prę ty kwasoodporne 
• Prę ty nierdzewne, żaroodporne i narzedziowe 
• Drut czarny i ocynkowany 

Prety Kute:  
• Żaroodporne 

Prety Ciagnione:  
• Prę ty okrągłe: spawalne, w ęglowe, auto atow e kwasoodporne, żaroodporne 

• Prę ty sze ściokątne: spawalne, węglowe 

• Prę ty kwadratowe: spawalne, w ęglowe 

Blachy:  
• Trapezowe i dachówkowe 
• P łaskie: powlekane, ocynkowane 
• Gorącowalcowane, zwyk łe, kwasoodporne, żaroodporne 

• W ęglowe do ulepszania ciepinego 
• Hartowania powierzchniowego 
• Zimnowalcowane w tym zwyk łe t łoczne nierdzewne i kwasoodpome 

Kszta łtowniki gorącowalcowane:  
• Dwuteowniki: zwyk łe, szerokostopowe, ekonomiczne 

• Ceowniki: zwyk łe, szerokostopowe 
• Kątowniki równoramienne, nierównoramienne 

Kwadraty 
• P łaskowniki 
• Teowniki 

Kszta ł towniki zimnogiete:  
• Profile zamkni ę te: kwadrato -e, prostokątne 

Ceowniki 
• Ceowniki pó ł zamkni ęte 
• Kątowniki 

Rury:  
• Pizewoduwć. ze szwem 
• Przewodowe ocynkowane bez szwu 
• Precyzyjne bez szwu 
• Instalacyjne ocynkowane ze szwem 
• Kwasoodpome bez szwu 
• Łuki hamburskie: czarne, kwasoodpome 

Inne:  
• Bednarka: czarna, ocynkowana 
• Taśma opakunkowa, kraty pomostowe, stopnie schodowe 

Grupa prowadzi te ż  na ograniczon ą  skal ę  w swoich składach sprzeda ż  wyrobów z metali nie żelaznych. 

Ponadto spó łka Cognor Blachy Dachowe SA prowadzi dzia łalno ść  produkcji i sprzeda ży pokry ć  dachowych. 

W 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzeda ży Grupy Cognor wynios ły 1.148.157 tys. z ł . 
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Spó łka dominui ąca Co2nor SA 

Asortymentową  strukturę  sprzedaży Cognor SA przedstawia poni ższa tabela i wykres: 

s. z ł  

TOWAR / USŁUGA 2010 rok Udział  % 

1. Blachy 46 858 20 % 
2. Pręty żebrowane 31 922 14 % 

3. Płaskowniki 15 554 7 % 
4. Pręty 22 263 9 % 
5. Profile 52 959 23 % 
6. Zbrojenia 12 898 5 % 
7. Irme wyr. i ustugi 52 274 22 % 

Ogółem 234 728 100 % 

W strukturze sprzedaży spółki Cognor SA nie dominuje żadna grupa asortymentowa. Profile, pr ęty żebrowane i 

blachy razem stanowią  57 % ogólu sprzedaży. 

Spó łka zależna Co2nor Blachy Dachowe SA  

Asortymentową  strukturę  sprzedazy Cognor Blachy Dachowe SA przedstawia poni ższa tabela i wykres: 

powkkan4 

s. zł 	 polot441. 	
44% 

TOWAR / USŁUGA 2010 rok Udział  % 

1. Kręgi powlekane 11 427 44 % 
2. Kręgi galwanizowane 1 668 6 % 

3. blachy powlekane 7 500 29 % 
4. blachy galwanizowane 2 644 10 % 

5. Akcesoria dachowe 264 1 % 

6. Uslugi 278 1 % 

7. Pozostałe 1 945 8 % 

Ogółem 25 726 100 % 

Spółka dominui ąca Cognor Stahlhandel GmbH i iej spó łki zależne  

Asortymentową  strukturę  sprzedaży Cognor Stahlhandel GmbH przedstawia poni ższa tabela i wykres: 

s. zł 	 blachy 
52% 

Inne wyroby 
22% 

rury 
3% 

ksztoltownikl 
3% 

W strukturze sprzeda ży spółki Cognor Stahlhandel 
GmbH najwi ększy udzia ł  mają  blachy oraz kszta łtowniki czyli wyroby o wyższej warto ści jednostkowej. 

Spółka zależna Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o.  

Asortyment oferowanych wyrobów obejmuje galanteri ę  metalową  (sklep detaliczny z wyrobami stalowymi). 

biachy 
parviekone 

25% 

W strukturze sprzeda ży spółki Cognor Blachy Dachowe SA ze wzgl ędu na charakter prowadzonej dzia łalności 

(produkcja i sprzedaż  pokryć  dachowych) wyst ępuj ą  inne asortymenty ni ż  w pozostalych spó łkach. 

TOWAR / USŁUGA 2010 rok Udział  % 

1. Blachy 458 773 52 % 
2. Pręty żebrowane 135 727 15 % 
3. Ksztattowniki 75 820 9 % 
4. Rury 23 516 3 % 
5. Inne wyroby 192 490 22 % 

Ogółem 886 326 100 % PrOY 
,_tsbrowane 

16% 
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Spółka zależna Zlomrex Centrum Sp. z o.o. 

Spółka w 2010r. nie prowadzi ła działalności operacyjnej. 

Spółka zależna Co2nor Services Sp. z o.o. 

Spółka w 2010r. nie prowadzi ła działalności operacyjnej. 

Struktura sprzeda ży Grupy Kapita łowej 

Asortymentową  strukturę  sprzedaży całej Grupy Kapitałowej w 2010r. przedstawia poniższa tabela i wykres: 

s. z ł  

TOWAR / USŁUGA 2010 rok Udział  % 

1. Blachy 506 410 44 % 
2. Pręty żebrowane 167 858 15 % 
3. P łaskowniki 128 853 11 % 
4. Pręty 15 535 1 % 
5. Profile 22 236 2 % 
6. Zbrojenia 12 882 1 % 
7. Inne wyr. i ustugi 294 383 26 % 

Ogółem 1 148 157 100 % 

W strukturze sprzeda ży Grupy Kapita łowej największy udział  mają  blachy 44 % oraz p łaskowniki 11 % i pręty 

żebrowane 15 %. W porównaniu do 2009r. wzrós ł  udział  blach w sprzedaży ogółem. Wynika to z faktu, że 
blachy stanowi ą  znaczną  część  (połowę) sprzedaży Cognor Stahlhandel GmbH, której to wyniki w 2009r. by ły 
konsolidowane od II kwarta łu 2009r. W porównaniu do 2009r. spad ł  także udział  produkcji zbrojeń  na skutek 
ograniczenia tej dzia łalno ści z powodów ekonomicznych (nieop łacalność  kontraktów) a tak że udział  usług (mały 
udział  uslug w Cognor Stahlhandel GmbH). 

4.2. Sieć  dystrybucji 
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Spólka dominujaca Cognor SA  

Dzia łalno ść  jest prowadzona za po średnictwem rozbudowanej sieci sk ładów handlowych i biur handlowych 

zlokalizowanych na terenie ca łej Polski. 

W konsekwencji analizy rachunku ekonomicznego w przeci ągu 2010r. zlikwidowano ca łkowicie sk łady 

handlowe w Ostro łęce. Strzelcach Opolskich, Gnie źnie i Kostrzyniu n/Odr ą . Z tych samych powodów 

zlikwidowano biura handlowe w Szczecinie, Elbl ągu i Zielonej Górze. 

Aktualnie sieć  handlowa Cognor SA obej uje: 

Centrala:  Katowice 

Składy handlowe: 
- Gdań sk 

S łupsk 
Olsztyn 
Katowice 
Brzeg 
Wroc ław 
Opole 
Czę stochowa 
Pi ł a 
Warszawa 
Warka 
Białystok 
Lublin 

B ura Handlowe: 
Gostyn 
Rzeszów 
Ł ódź  

Zbrojarnie:  Gdań sk, Wa szawa 

Spó łka zależna Cognor Blachy Dachowe SA  

Spó ł ka dzia ła w oparciu o jedną  lokalizacj ę  w miejscu swojej siedziby w Nowym S ączu. Tam zlokalizowany jest 

punkt sprzedaży wyrobów. Ponadto spó łka wspó łpracuje z hurtowniami patronackimi (w tym ze składami 

Cognor SA) gdzie prezentuje swoje wyroby. 

Spólka zale żna Cognor Stahlhandel GmbH i jej spólki zaleine 

Aktualnie sieć  handlowa Cognor Stahlhandel GmbH obejmuje: 

Centrala:  Linz 

Składy handlowe: 
Linz (Cognor Stahlhandel GmbH, Neptun Stahlhandel GmbH, C ognor Tad Metals GmbH) 

- Graz (Cognor Stahlhandel GmbH, Neptun Stahlhandel GmbH, Cognor Tad Metals GmbH) 
ViennalTeesdorf (Neptun Stahlhandel GmbH) 
Klagenfurt (Neptun Stahlhandel GmbH) 

• Trnaya (Cognor Stahlhandel Sloyakia s.r.o.) 
Pardubice (Cognor Stahlhandel Czech Republic s.r.o.) 

- Vyskoy (Cognor Stahlhandel Czech Republic s.r.o.) 
- Ivancice (Cognor Tad Metals GmbH) 
• Gliwice (SBH GmbH) 
• Sibiu (SBH GmbH) 
• Varazdin (SBH GmbH) 

Sarajewo (SBH GmbH) 
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Biura Handlowe: 
yienna/Teesdorf (Cognor Stahlhandel GmbH) 
Klagenfurt (Cognor Stahlhandel GmbH) 
Salzburg (Cognor Stahlhandel GmbH) 

- Maribor (Cognor Stahlhandel Slovenia d.o.o.) 
- Gyor (Cognor Stahlhandel Hungary k.f.t.) 

St. Polten (Neptun Stahlhandel GmbH) 
Zagrzeb (SBH GmbH) 
Osijek (SBH GmbH) 
Sinj (SBH GmbH) 

Zbrojarnie:  
Linz (Neptun Stahlhandel GmbH) 
Graz (Neptun Stahlhandel GmbH) 
Klagenfurt (Neptun Stahlhandel GmbH) 
Teesdorf (Neptun Stahlhandel GmbH) 

Spółki są  wyodrębnione z punktu widzenia prowadzonej dzia łalno ści i nie konkuruj ą  ze sobą : 

• Grupa Neptun prowadzi wy łącznie sprzedaz pr ę tów zbrojeniowych i produkcje zbroje ń  
Cognor Stahlhandel, Grupa SBH i pozosta łe spó łki handlują  pozostalymi asortymentami 

Spó łka zależna Stalexport Metalzb t Sp. z o.o.  

Dzia łalno ść  spó łki prowadzona jest na terenie Sk ładu Handlowego w Bia łymstoku (umowa wynajmu) i 

obejmuje sklep detaliczny z wyrobami stalowymi (galanteria metalowa). 

Spó łka zale żna Złomrex Centrum Sp. z o.o. 

Spó łka w 2010r, nie prowadzi ła dzia łalno ści operacyjnej. 

Spó ł ka zale żna Counor Services Sp. z o.o. 

Spó łka w 2010r. nie prowadzi ła dzia łalno ści operacyjnej. 

4.3. G łówni dostawcy 

G łównymi dostawcami Grupy Kapita łowej w 2010r, byli polscy i europejscy producenci wyrobów hutniczych a 

także inne firmy handlowe. 

Spó łka dominujaca Cognor SA  

Spółka dominuj ąca Cognor SA posiada oko ło kilkuset aktywnych dostawców na teren e Polski z tego oko ło 20 

najważniejszych) i kilku poza granicami Polski. Ca łkowite zakupy spó ł ki Cognor SA w 2010r. wynosi ły łącznie 

185.265 tys. z ł  wyrobów. 

W odniesieniu do dostawców Cognor SA struktura wykazuje du że rozdrobnienie zakupów. Nie wyst ępuje 

znacz ąca koncentracja zakupów od jednego lub kilku dostawców i w zwi ązku z tym Co2nor SA w swojej 

dzia łalno ści operacyjnej nie jest uzalezniony od jednego lub kilku swoich dostawców. 

Spó łka zależna Co2nor Blachv Dachowe SA  

Spó łka zale żna Cognor Blachy Dachowe SA posiada kilku strategicznych dostawców, którymi s ą  producenci 

blach o odpowiednich parametrach. W ci ągu 2010r. udało się  zdywersyfikowa ć  źródła zaopatrzenia: oprócz 

ArcelorMittal SA i USS Koszyce nawi ązano wspólprac ę  z dwoma nowymi dostawcami z Korei. Ca łkowite 

zakupy spó łki Cognor Blachy Dachowe SA w 2010r. wynosi ły łącznie 28.526 tys. z ł  wyrobów. 

21 



Spólka zale żna Cognor Stahlhandel GmbH i jei spó łki zależne  

Grupa Cognor Stahlhandel GmbH posiada oko ło kilkudziesi ęciu aktywnych dostawców na terenie Austrii i poza 

jej granicami. Ca łkowite zakupy grupy Cognor Stahlhandel GmbH w 2010r. wynosi ły łącznie 767.645 tys. z ł  

wyrobów. 

W odniesieniu do dostawców Cognor Stahlhandel GmbH struktura wykazuje du że rozdrobnienie zakupów. Nie 

występuje znacz ąca koncentracja zakupów od jednego lub kilku dostawców. Cognor Stahlhandel GmbH w 

swojej działalno ści operacyjnej nie jest uzale żniony od jednego lub kilku swoich dostawców. 

Spólka zale żna Stalexport Metalzbvt Sp. z o.o.  

Spó łka zale żna Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. prowadzi zakupy u producentów wyrobów metalowych i innych 

firm handlowych. Ca łkowite zakupy spó łki Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. w 2010r, wynosi ły łącznie 2.506 tys. 

z ł  wyrobów. 

Nie wyst ępuje znacząca koncentracja zakupów od jednego lub kilku dostawców. Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. 

w swojej dzia łalno ści operacyjnej nie jest uzale żniony od jednego lub kilku swoich dostawców. 

Spó łka zależna Złomrex Centrum Sp. z o.o.  

Spółka w 2010r. nie prowadzi ła dzia łalno ści operacyjnej. Nie wyst ąpi ły zakupy od dostawców. 

Spó łka zależna Cognor Services Sp. z o.o.  

Spółka w 2010r. nie prowadzi ła dzia łalno ści operacyjnej. Nie wyst ąpi ły zakupy od dostawców. 

W Grupie Kapita łowej nie występuje znacz ąca koncentracja zakupów od jednego lub kilku dostawców. 

Udzial żadnego dostawcy nie przekroczy ł  w 2010r. progu 10 % ogó łu zakupów Grupy Kapita łowej. W 

związku z tym Grupa Cognor w swojej dzialalno ści operacyjnej nie jest uzale żniona od jednego lub kilku 

swoich dostawców. 

4.4. G łówni odbiorcy 

Rynek docelowy dla Grupy w 2010r. stanowi ły przedsi ębiorstwa reprezentuj ące bran że przemys łu zużywaj ące 

wyroby hutnicze takie jak: 

przedsi ębiorstwa budowlane - w sk ład tego sektora wchodz ą : 

duże przedsi ębiorstwa realizuj ące inwestycje budowlane 	budowy osiedli mieszkaniowych, 

obiektów przemys łowych, infrastruktury drogowej itp., 

ś rednie przedsi ębiorstwa budowlane budownictwo jednorodzinne, pojedyncze obiekty, 

ma łe przedsi ębiorstwa budowlane podwykonawcy du żych i ś rednich przedsi ębiorstw budowlanych 

wykonuj ący okre ś lone roboty budowlane, instalatorskie, wyko ńczeniowe w ramach wi ększych 

inwestycji oraz prace remontowe. 

przedsi ębiorstwa konstrukcyjne - w sk ład tego sektora wchodz ą  du że i średnie przedsi ębiorstwa, których 

zakresem dzia łalno ści jest budowa i remonty konstrukcji stalowych typu mosty, wiadukty, platformy 

wiertnicze, hale, kontenery, systemy wentylacyjne, zbiorniki, meble, urz ądzenia AGD, srodki transportu, 

blacharka samochodowa, itp. 

• 	przedsi ębiorstwa maszynowe - sektor ten obejmuje ró żnej wielko ści przedsi ębiorstwa, których zakresem 

dzia łalno ści jest produkcja i remonty z ło żonych urządzeń  mechanicznych typu silniki, podzespo ły 

silnikowe, elementy uk ładów napędowych, podzespoly mechaniczne wchodz ące w sk ład wi ększych 

konstrukcji mechanicznych, skomplikowane cz ęści zamienne, narz ędzia ręczne i mechaniczne, 
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przedsi ębiorstwa handlowe - sektor ten obejmuje średnie i ma łe przedsi ębiorstwa, których przedmiot 

dzia łalno ści obejmuje dystrybucj ę  szeroko poj ę tych wyrobów hutniczych. 

przedsi ębiorstwa przemys łu okrę towego - w sk ład tego sektora wchodz ą : 

wielkie przedsi ębiorstwa stoczniowe specjalizuj ące si ę  w budowie jednostek p ływaj ących, 

średnie i ma łe stocznie specjalizuj ące si ę  w budowie i remoncie jednostek p ływaj ących, 

duże przedsi ębiorstwa specjalizuj ące si ę  w remoncie jednostek p ływaj ących (stocznie remontowe), 

przedsi ębiorstwa kooperuj ące ze stoczniami 	producenci maszyn i urz ądze ń  okrę towych 

potrzebnych do budowy i remontów jednostek p ływaj ących, 

przedsi ębiorstwa kooperuj ące ze stoczniami podwykonawcy sekcji statkowych oraz wykonuj ący 

prace remontowe i instalacyjne na rzecz du żych i średnich stoczni, 

Spólka dominuj ąca Co2nor SA  

Spó łka dominuj ąca Cognor SA posiada oko ło 5.000 aktywnych odbiorców i swoj ą  sprzeda ż  realizuje g łównie 

w śród Klientów na terenie ca łej Polski. Ca łkowita sprzeda ż  spó łki Cognor SA w 2010r. wynios ła łącznie 

103.904 ton wyrobów (w tym 96.960 ton poza Grup ę  Kapita łową). 

Spólka zale żna Co2nor Blachy Dachowe SA  

Spó łka zależna Cognor Blachy Dachowe SA posiada kilkudziesi ęciu aktywnych odbiorców, którymi są  

współpracuj ące hurtownie na terenie ca łej Polski oraz inwestorzy prowadz ący inwestycje budowlane. 

Ca łkowita sprzedaz spó łki Cognor Blachy Dachowe SA w 2010r. wynios ła łącznie 7.935 ton wyrobów (w tym 

6.815 ton poza Grup ę  Kapita łową). 

Spólka zale żna Co2nor Stahlhandel GmbH i iei spó łki zależne  

Spó łka Cognor Stahlhandel GmbH wraz ze spó łkami zale żnymi posiadaj ą  oko ło 4.068 aktywnych odbiorców na 

tererne Austrii i innych krajów Europy Ś rodkowej. 

Ca łkowita sprzeda ż  grupy Cognor Stahlhandel GmbH w 2010r. wynios ła łącznie 330.738 ton wyrobów (w tym 

320,551 ton poza Grup ę  Kapita łową). 

Spólka zależna Stalexport Metalzbx t Sp. z o.o.  

Spó łka zale żna Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. prowadzi swoj ą  sprzeda ż  wś ród klientów detalicznych. Sprzeda ż  

w 2010r. wynios ła 2.932 tys. z ł  (w tym 2.923 tys. z ł  przychodów skonsolidowanych poza Grup ę  Kapita łową). 

Spó łka zależna Złomrex Centrum Sp. z o.o.  

Spó łka w 2010r. nie prowadzi ł a dzia łalno ści operacyjnej. 

Spólka zależna Co2nor Services Sp. z o.o.  

Spó łka w 2010r. nie prowadzi ła dzia łalności operacyjnej. 

W Grupie Kapitalowej nie wyst ępuje znacz ąca koncentracja sprzeda ży na jednym lub kilku odbiorców. 

Udzial żadnego odbiorcy nie przekroczy ł 	2010r. progu 10 % ogó łu sprzeda ży Grupy Kapitalowej. W 

zwi ązku z tym Grupa Cognor w swojej dzialalno ści operacyjnej nie jest uzale żniona od jednego lub kilku 

odbiorców. 
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5 POZOSTAŁE INFORMACJE 

5.1. Informacje o zawartych umowach znacz ących dla dzia łalno ści Grupy, w tym znanych 

Spó łkom Grupy umowach zawartych pomi ędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, 

wspó łpracy lub kooperacji. 

• 	Przedwst ępna umowa sprzeda ży aktywów spó łki Cognor SA w Polsce 

W dniu 26.1 i.2010r. spó łki Grupy Cognor, tj. Cognor SA, Cognor Stahlhandei Sp. z o.o., Z łomrex 

Centrum Spó łka z o.o., Cognor Services Sp. z o.o. zwane łącznie także jako Sprzedaj ący zawar ły 

Przedwst ępną  Umowę  Sprzedaży [Umowa] ze spó łkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal, tj. 
ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. [Kupuj ącyl], ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. 

z o.o. [Kupuj ący2], łącznie zwanymi Kupuj ącymi. Na mocy zawartej Umowy Sprzedaj ący zobowiązali 

się  sprzeda ć  Kupuj ącym swoje Aktywa wykorzystywane do dzia łalno ści obrotu wyrobami hutniczymi 

zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Sprzedawane Aktywa sk ładaj ą  si ę  z: 
1) Nieruchomo ści (Grunt i Budynki); zlokalizowane w Lublinie, Bia łymstoku, Pile, Cz ę stochowie, 

Warszawie, Gda ń sku, S łupsku, Olsztynie, Opolu, Katowicach, Wroc ławiu, 

2) Ruchomo ści (maszyny i urz ądzenia z cz ęściami zamiennymi i zu żywaj ącymi się ) znajduj ących si ę  
na Nieruchomo ściach, 

3) Ruchomo ści (takich jak maszyny i urz ądzenia z cz ęściami zamiennymi i zu żywaj ącymi si ę ) 

znajduj ących się  w pomieszczeniach zlokalizowanych na nieruchomo ści po ł ożonej w Gliwicach, 

przy ul. Portowej 24-26; 
4) Ruchomo ści (takich jak maszyny i urz ądzenia z cz ęściami zamiennymi i zużywającymi si ę ) 

znajduj ących si ę  w magazynach zlokalizowanych na terenach wykorzystywanych na mocy Umów 
Najmu, 

5) Materia łów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych znajduj ących się : 

- na Nieruchomo ściach, 
- w Nieruchomo ści Gliwice 
- w magazynach zlokalizowanych na terenach wykorzystywanych na mocy Umów Najmu [Zapasy], 
przy za łożeniu jednak, że z uwagi na ci ągłość  dzia łalno ści prowadzonej przez Sprzedaj ących, 

Zapasy mog ą  się  ró żnić  w Dacie Zamkni ęcia Ostatecznego po przeprowadzeniu wspólnej 

inwentaryzacji. 

Nabywaj ącym Ruchomo ści i Zapasy będzie Kupuj ącyl, za ś  nabycia Nieruchomo ści dokona Kupuj ący2. 

Łączna cena sprzeda ży za Ruchomo ści (z wyłączeniem Zapasów) i Nieruchomo ści do zap łacenia przez 

Kupuj ących na rzecz Sprzedaj ących b ędzie wynosi ć  148.900.000 PLN netto [Cena Sprzeda ży]. Cena 

Sprzedaży zostanie powi ększona o należny podatek VAT wedlug obowi ązuj ącej stawki, w odniesieniu do 

aktywów obj ę tych opodatkowaniem VAT. Warto ść  księgowa Ruchomo ści (z wyłączeniem Zapasów) i 

Nieruchomo ści b ędących przedmiotem bycia w skonsolidowanych ksi ęgach rachunkowych Cognor na 

dzieri podpisania Przedwst ępnej Umowy Sprzeda ży wynosi 76,575.030,41 z ł . 

Strony ustali ły, że ca ło ść  ceny (z wy łączeniem zapasów) zostanie zap łacona w Dacie Zamkni ęcia 

Ostatecznego z Rachunku Zastrze żonego 1 oraz bezpo średnio przez Kupuj ących, z tym zastrze żeniem, ż e 

15% Ceny Sprzeda ży zostanie wp łacona na Rachunek Zastrzezony 2, tytu łem zabezpieczenia 

ewentualnych roszcze ń  Kupuj ących wobec Sprzedaj ących. Zwolnienie kwot z Rachunku Zastrze żonego 2 

odbywać  si ę  b ędzie na podstawie postanowie ń  stosownej Umowy. 

Strony postanowi ły, że cena sprzeda ży Zapasów [Cena Sprzeda ży Zapasów] zostanie ustalona i zap łacona 

odrębnie od Ceny Sprzeda ży. Warto ść  Zapasów zostanie okre ś lona przez Sprzedaj ących i Kupuj ącego 1 

na podstawie procedury wyceny uzgodnionej przez Strony. Je ś li Sprzedaj ący i Kupuj ący 1 nie będą  w 

stanie porozumie ć  się  w kwestii kwoty Ceny Sprzeda ży Zapasów przed Dat ą  Zamkni ęcia Ostatecznego 

Sprzedaj ący i Kupuj ący 1 w ci ągu 10 Dni Roboczych powierz ą  wycen ę  Zapasów oraz obliczenie Ceny 

Sprzeda ży Zapasów niezale żnemu rzeczoznawcy SGS Polska sp. z o.o. z siedzib ą  w Warszawie. 

Warto ść  księgowa Zapasów b ędących przedmiotem zbycia w skonsolidowanych ksi ęgach rachunkowych 

Cognor SA na dzie ń  podpisania Przedwst ępnej Urnowy Sprzeda ży wynosi 28.721.230,94 z ł . 

Z uwagi na skomplikowany charakter tej Umowy zawiera ona wiele warunków zawieszaj ących 

zamkni ęcie transakcji (zbycie Aktywów). Podstawowe warunki to: 
1) Kupuj ący i/lub ich spó łka macierzysta uzyska bezwarunkow ą  decyzj ę  Prezesa Urz ędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, pozwalaj ącą  na koncentracj ę  zgodnie z postanowieniami Ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331) w 
zwi ązku z nabyciem Aktywów od któregokolwiek z podmiotów, b ędących Sprzedaj ącymi; 
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2) W łaściwy organ skarbowy wyda interpretacje podatkowe odr ębnie dla Sprzedaj ących i Kupuj ących, 

potwierdzaj ące, bezpo średnio lub po średnio, klasyfikacj ę  transakcji jako sprzeda ż  aktywów; 

3) Uchwa ła walnego zgromadzenia Emitenta wyra żaj ąca zgod ę  na wniesienie przedsi ębiorstwa do 

Z łomrex Centrum Spó łka z o.o. zostanie dostarczona Kupuj ącemu 1 i Kupuj ącemu 2 najpó źniej w 

ciągu 1 (jednego) miesi ąca od daty zawarcia Umowy; 
4) Zostanie prawid łowo zawarta umowa Rachunku Zastrze żonego 1; 

5) Zostanic prawid łowo zawarta umowa Rachunku Zastrze żonego 2; 

6) Kupuj ący wp łacą  kwotę  100.000.000 PLN (s łownie: sto milionów) na Rachunek Zastrze żony 1 

7) Sprzedaj ący przed ł ożą  Kupuj ącym Zgody Wierzycieli zabezpieczonych na Aktywach na zwolnienie 

tych zabezpiecze ń ; 
8) Zostanie przed ł ożona Promesa Ubezpieczenia Tytu łu Prawnego; 

9) Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. i Cognor Services zostan ą  należycie wpisane do ksi ąg wieczystych 

prowadzonych dla Nieruchomo ści jako użytkownicy wieczy ści albo w łaściciele Gruntu i w ła ściciele 

Budynków na nim posadowionych; 
10) Nie wystąpi żadna Istotna Negatywna Zmiana tj. nie nast ąpi jakiekolwiek pogorszenie dzia łalno ści, 

aktywów, pasywów, sytuacji (finansowej lub innej), perspektyw illub wyników dzia łalno ści 

Sprzedaj ących powoduj ące obni żenie warto ści Aktywów o ponad 15% w stosunku do Ceny 

Sprzeda ży; 
11) Nie zosta ło zg ł oszone żadne istotne roszczenie ani nie jest prowadzone żadne post ępowanie przed 

jakimikolwiek Organami W ładzy, włączaj ąc postępowanie skarbowe dotycz ące Sprzedaj ących lub 

w odniesieniu do Aktywów, które mog łoby zasadnie spowodowa ć  zawieszenie lub niemo żność  
realizacji Transakcji przewidywanej Urnow ą; 

12) Z wyj ątkiem Dozwolonych Obci ążeń , nie będzie żadnych Obci ążeń  w odniesieniu do Aktywów i 

Sprzedaj ący dysponowa ć  będą  pełnym, nieograniczonym i nieobci ążonym oraz wa żnym tytu łem 

prawnym (prawo w łasno ści i/lub prawo u żytkowania wieczystego) do Aktywów oraz s ą  będą  w ich 

posiadaniu. 

Zamkni ęcie Ostateczne nast ąpi 15 Dnia Roboczego od ziszezenia si ę  lub zrzeczenia si ę  przez 

uprawnionego żądania spe łnienia ostatniego z Warunków Zawieszaj ących Zamkni ęcia Ostatecznego, 

jednak nie pó źniej ni ż  w terminie 75 (siedemdziesi ąt pięć ) dni kalendarzowych pocz ąwszy od ziszczenia 

się  lub zrzeczenia si ę  spe łnienia żądania ostatniego z Warunków Zawieszaj ących z wyj ątkiem Warunku 

Zawieszaj ącego wpisania Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. i Cognor Services do ksi ąg wieczystych 

prowadzonych dla Nieruchomo ści jako u żytkowników wieczystych lub w ła ścicieli Gruntu i wla ścicieli 

Budynków posadowionych tam że (Data Zamkni ęcia Ostatecznego). 

Nadto strony ustali ły, że w Dacie Zamkni ęcia Os ła łecznego Cognor SA oraz Cognor Blachy Dachowe 

SA i Kupujący 1 podpiszą  dwie Ramowe Umowy Dystrybucji, na mocy których Cognor SA i spó ł ka 

zale żna COGNOR Blachy Dachowe SA uzyskaj ą  dostęp do sieci sprzeda ży Kupuj ących. Ustalono także, 

że Sprzedaj ący zawrą  w Dacie Zamkni ęcia Ostatecznego umow ę  podnajmu obejmuj ąc ą  calo ść  
Nieruchomo ści w Gliwicach (obecnie najmowana przez Cognor Stahlhandel Sp. z o.o.) z Kupuj ącym 2. 

Nadto w umowie postanowiono, że Strona naruszaj ąca postanowienia Umowy b ędzie odpowiedzialna 

wobec Strony drugiej z tytu łu szkody rzeczywistej (darnnum emergens) poniesionej przez tak ą  Stron ę  z 

powodu naruszenia Umowy, Przyrzeczonej Umowy Sprzeda ży, Warunkowej Umowy Sprzeda ży, na 

zasadach kre ś lonych w, odpowiednio, art. 390 i art. 471 k.c. 

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszcze ń  Kupuj ących wobec Sprzedaj ących w zwi ązku z 

naruszeniem o świadcze ń  i zapewnie ń  na mocy Przyrzeczonej Umowy Sprzeda ży iilub Warunkowej 

Umowy Sprzeda ży, cz ęść  Ceny Sprzeda ży zostanie wp łacona na Rachunek Zastrze żony 2. 

Strony ustali ły, iż  w przypadku zawarcia Przyrzeczonej Urnowy zawr ą  umowę  o zakazie konkurencj , na 

mocy której Cognor SA oraz spó łki zale żne od Cognor SA nie b ędą  prowadzi ć  na terytorium 

Rzeczpospolitei Polskiej dzia łalno ści konkurencyjnei wobec kupujacych w zakresie obrotu wyrobami 

hutniczymi z wy łączeniem produktów Grupy Z łomrex oraz produkowanych przez Cognor Blachy 

Dachowe SA przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej. 

Warunkowa umowa sprzeda ży udzialów w Cognor Stahlhandel GmbH 

W dniu 09.12.2010r. Cognor SA roku zawar ł  Warunkową  Umowę  Sprzeda ży [Umowa] z Eff eins 

Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzib ą  w Wiedniu [Kupuj ącyl], Eff zwei Beteiligungsverwaltung 

GmbH [Kupuj ący2] z siedzib ą  w Wiedniu łącznie zwanymi Kupuj ącymi. Umowa dotyczy zbycia przez 

Emitenta na rzecz Kupuj ącegol udzia łu wynoszącego 74,9% udziatu w kapitale Cognor Stalhlhandel 

GmbH z siedzibą  w Linz (Austria) [Spó łka] oraz Cognor SA zobowi ąza ł  się  zby ć  na rzecz Kupuj ącego2 

udzia ł  wynoszący 25% w kapitale Spó ł ki. 
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Łączna wst ępna cena za zbywane udzia ły (99,9% udzia łów w Spó łce) ustalona w oparciu o dane 

finansowe Spó łki na koniec 2009r. wynosi 32.739.000 EUR (Wst ępna Łączna Cena Sprzeda ży) co 

stanowi kwotę  132.036.387 z ł  wyliczoną  w oparciu o kurs średni EUR z dnia zawarcia umowy. 

Ostateczna cena sprzeda ży zostanie okre ś lona na podstawie sporz ądzonego przez Spó ł kę  Raportu 

Konsolidacyjnego MSFF sporządzonego w ci ągu o śmiu tygodniu od Daty Zamkni ęcia przy czym suma: 

1) Ewentualnej Podwy żki Ceny Sprzedaży 

2) Ewentualnej obni żki Ceny Sprzedaży 

3) Ewentualnej Uzgodnionej Zmiany Ceny Sprzeda ży 

będzie ograniczona do wysoko ści łącznej kwoty odpowiadaj ącej 25% (dwadzie ścia procent) Wst ępnej 

Łącznej Ceny Sprzeda ży. 

Z uwagi na skomplikowany charakter tej Umowy zawiera ona wiele warunków zawieszaj ących 

zamkni ęcie transakcji. Podstawowe warunki to: 
1) Brak Negatywnej Istotnej Zmiany rozumianej jako obni żenie warto ści przedmiotu u owy o wi ęcej 

ni ż  25% w stosunku do warto ści wed ług stanu na koniec 2009r. 

2) Przekazanie przez kupuj ących Wstępnej Ca ł kowitej Ceny Sprzeda ży na Konto Escrow, 

3) Uzyskanie przez Emitenta zgody Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przz.7 Z łomrex 

International Finance SA na przeprowadzenie transakcji 

4) Uzyskanie potwierdzenia od Bank of New York, że udzia ł  wynosz ący 74,9% w kapitale Spó łki 

zostanie zwolniony z zastawu, 
5) Zawarcie Warunkowej umowy nabycia przez Ernitenta udziatu wynosz ącego 25% kapitatu 

zak ładowego Spó łki, 
Uzyskanie przez Sprzedaj ącego pisemnych potwierdze ń  banków finansuj ących Spó łkę  i spó łki od 

niej zalezne na nie wi ęcej niż  pięć  dni roboczych przed Dat ą  Zamkni ęcia, że Spó łka i spó ł ki od niej 

zale żne nie maj ą  żadnych zaleg łych p łatno ści do uregulowania. 

Warto ść  ksi ęgowa udziatu wynoszącego 99,9% udziatu w kapitale zak ładowym Spó łki wg Stanu na dzie ń  

zawarcia umowy wynosi 198.537.559,25 z ł . 

Realizacja warunkowej umowy sprzeda ży udzialów w Cognor Stahlhandel GmbH 

W dniu 04.02.2011r. zosta ła zrealizowana, podpisana w dniu 09.12.2010r. Warunkowa Umowa 

Sprzeda ży, która dotyczy zbycia przez Cognor SA na rzecz Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH z 

siedzibą  w Wiedniu [Kupuj ący 1] udzia łu wynoszącego 74,9 % udziatu w kapitale zak ładowym Cognor 

Stahlhandel GmbH z siedzib ą  w Linz [Spó łka] oraz zobowi ązania Cognor SA co do zbycia na rzecz Eff 

zwei Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzib ą  w Wiedniu [Kupuj ący 2] pozosta łych 25 % udziatu w 

kapitale Cognor Stahlhanel GmbH [Spó łka]. 

Łączna wst ępna cena za zbywane udzia ły (99,9 % udzia łu w kapitale zak ładowym Spó łki) ustalona w 

Warunkowej limowie Sprzeda ży w oparciu o dane finansowe Spó łki na koniec 2009 roku wynosi 

32.739.000.00 EUR [Wstępna Łączna Cena Sprzeda ży] co stanowi kwot ę  127.927.642,50 z ł  w oparciu o 

kurs średni EUR z dnia 04.02.2011 roku, w tym cena za 74,9 % udzia ł u w kapitale zak ładowym Spó ł ki 

wynosi 24.545.479 EUR (95.911.459,19 z ł  w oparciu o kurs średni EUR z dnia 04.02.2011 roku) 

[Wstępna Cena Sprzeda ży 1] natomiast cena za 25 % udzialu w kapitale zak ładowym Spó łki wynosi 

8193.521,00 EUR (32.016.183,31 z ł  w oparciu o kurs średni EUR z dnia 04.02.2011 roku) [Wst ępna 

Cena Sprzeda ży 2], 

Warunkowa Umowa Sprzedaży zosta ła wykonana po spe łnieniu warunków zawieszaj ących, zarówno w 

części dotyczącej sprzeda ży przez Cognor SA na rzecz Kupuj ącego 1 udziatu wynoszącego 74.9 % 

udzia łu w kapitale zak ładowym Cognor Stahlhandel GmbH z siedzib ą  w Linz, jak i w cz ęści dotyczącej 

zobowi ązania Cognor SA co do zbycia na rzecz Kupuj ącego 2 pozosta łych 25 % udzialu w kapitale 

zak ładowym Cognor Stahlhanel GmbH. 

Realizacja umowy polega ła na: 
) przeniesieniu przez podmiot zale żny w 100 % od Cognor SA: Centrostal Sp. z o.o. w łasno ści 74,9 % 

udzia łu w kapitale zak ładowym Spó łki na Kupuj ącego 1 po uiszczeniu przez Kupuj ącego 1 p łatno ści 

kwoty 18.409.100,00 EUR, stanowi ącej zgodnie z Warunkow ą  Umową  Sprzeda ży 75 % Wst ępnej 

Ceny Sprzeda ży 1. Bezpo średniego zbycia Udzialu stanowi ącego 74,9% udzia łu w kapitale 

zakładowym Spó łki dokona ła spó łka w 100% zale żna od Cognor SA tj. Centrostal Spó łka z o.o. z 

siedzibą  w Szczecinie, na której rzecz Cognor S.A. przeniós ł  tytułem obj ęcia udzia łów w 

podwyższonym kapitale zak ładowym ww. Udzia ł  w spó łce Cognor Stahlhandel GmbH. Powy ż sza 

struktura transakcji wynik ła z konieczno ści utrzymania okre ś lonej przepisami prawa austryjackiego 

ilo ści wspólników niezb ędnej dla utrzymania przez Cognor Stahlhandel GmbH przys ługuj ących tej 

Spó łce preferencji. 
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2) przeniesieniu przez Cognor SA w łasno ści 25 % udzialu w kapitale zak ładowym Spó łki na 

Kupuj ącego 2 w momencie dokonanej przez Kupuj ącego 2 w dniu 04.02.2011r. p łatno ści kwoty 

6.145.140,75 EUR, stanowi ącej zgodnie z Warunkow ą  Umową  Sprzeda ży 75 % Wstępnej Ceny 

Sprzedaży 2. 

Ostateczna cena sprzeda ży za zbywane udzia ły (99,9 % udzia łu w kapitale zak ładowym Spó łki) zostanie 

okre ś lona na podstawie sporz ądzonego przez Spó łkę  Raportu Konsolidacyjnego MSFF, przy czym suma: 

1) Ewentualnej Podwy żki Ceny Sprzeda ży 

2) Ewentualnej obnikki Ceny Sprzeda ży 
3) Ewentualnej Uzgodnionej Zmiany Ceny Sprzeda ży będzie ograniczona do wysoko ści łącznej kwoty 

odpowiadaj ącej 25 % Wstępnej Łącznej Ceny Sprzeda ży 

Warto ść  księgowa udzia łów stanowi ących 99,9 % udzialu w kapitale zak ładowym Spó łki w 

jednostkowych ksi ęgach Cognor SA na dzie ń  04.02.2011r. wynosi 129.526.605,44 z ł , w tym warto ść  

księgowa udzia łu stanowiącego 74,9 % udzia łu w kapitale zak ładowym Spó łki na dzien 04.02.2011r. 

wynosi 97.112.540,01 z ł , natomiast warto ść  ksi ęgowa udzia łu stanowi ącego 25 °/0 udzia łu w kapitale 

zakładowym Spó łki na dzien 04.02.2011r. wynosi 32.414.065,43 z ł . 

Oferta nabycia aktywów produkcyjnych od Zlomrex SA 

W dniu 03.12.2010r. do Cognor SA wp łyn ęła niewiążąca oferta akcjonariusza spó łki Z łomrex SA w 

Poraju nabycia przez spó łkę  wszystkich posiadanych przez Z łomrex SA akcji i udzia łów w spó łkach: 

1) Z łomrex Metal Sp. z o.o. 
2) Ferrostal Łab ędy Spó łka z o.o. 
3) HSW Huta Stali Jako ściowych SA 
za łączną  cen ę  703.000.000 z ł . 

Ś rodki jakie pozyska Spó łka ze zbycia jej aktywów zwi ązanych z prowadzeniem dzia łalno ści w zakresie 

obrotu wyrobami hutniczymi (sprzeda ż  aktywów wykorzystywanych do dzia łalno ści obrotu wyrobami 

hutniczymi zlokalizowane na terenie Polski na rzecz ArcelorMittal oraz sprzeda ż  udziałów w Cognor 

Stahlhandel GmbH) zdaniem Zarz ądu winny zosta ć  przeznaczone na zakup aktywów umo ż liwiaj ących 

Spó łce osiąganie pozytywnych wyników finansowych. 

Wobec postanowień  Umowy zawartej ze spó łkami Grupy ArcelorMittal nak ładaj ącymi na Spó ł kę  

obowiązek powstrzymania si ę  od dzia łalno ści w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi z wy łączeniem 

produktów dotychczas wytwarzanych przez spó ł ki produkcyjne Grupy Z łomrex nabycie akcji i udzia łów 

w wyżej wspomnianych spó łkach pozwoli spó łce prowadzi ć  dzia ł alno ść , która jest dzia łalno ś ci ą  w 

sektorze, z którym Spó łka zwi ązana jest od kilkudziesi ęciu lat. 

Poniewa ż  podmiotem, który zaoferowa ł  nabycie swoich aktywów produkcyjnych i surowcowych jest 

spó łka dominuj ąca wobec Cognor SA zdaniem Zarz ądu Cognor SA jak i samego oferenta zgod ę  na 

ewentualne nabycie winno udzieli ć  Walne Zgromadzenie Cognor SA, pomimo braku ustawowego jak i 

statutowego wymogu. Zgodnie z deklaracj ą  z łożoną  przez Z łomrex SA spó łka ta oraz spó łki od niej 

zale żne nie wezmą  udzia łu w g łosowaniu nad wyrazeniem zgody na przeprowadzenie powy ż szej 

transakcji. 

W dniu 29.12.2010r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki Cognor SA 

uchwa ła wyra ż aj ąca zgodę  na nabycie od Z łomrex SA aktywów produkcyjnych nie zosta ła podj ę ta. W 

głosowaniu wzi ę li udzia ł  wyłącznie mniejszo ściowi akcjonariusze, których wi ększo ść  zag łosowa ła 

przeciw zgodzie na nabycie. 

Po dacie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do spó łki Cognor SA wp ł yn ęły od 

Inwestorów Indywidualnych ustne i pisemne wnioski o zwo łanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i ponownego postawienia na porz ądku obrad sprawy naoycia od akcjonariusza Cognor SA, 

tj. Z łomrex SA w Poraju wszystkich posiadanych przez Z łomrex SA akcji i udzia łów w spó ł kach: 

Zlomrex Metal Sp. z o.o., Ferrostal Łab ędy Spó łka z o.o., HSW Huta Stali Jako ściowych SA za łączną  

cenę  nie wyż szą  niż  703.000.000 z ł . Zdaniem wnioskuj ących sprawa ww. nabycia by ła przedmiotem 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.122010r. przy do ść  niskiej frekwencji Inwestorów 

Indywidualnych co by ło spowodowane między innymi niedogodno ścią  terminu. Dlatego te ż  wnioskuj ący 

Inwestorzy Indywidualni uwa żali wynik grudniowego Walnego Zgromadzenia w ww. zakresie za 

niemiarodajny. Wyra żali także przekonanie, że nowy termin pozwoli na ich szersz ą  reprezentacj ę  na 

Walnym Zgromadzeniu. Pomimo, i ż  ilo ść  posiadanych akcji przez Inwestorów Indywidualnych 

wnioskuj ących o zwo łanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie spe łnia warunków ustawowych i 

statutowych (z żądaniem o zwo łanie Walnego Zgromadzenia mo że wystąpi ć  akcjonariusz lub 

akcjonariusze posiadaj ący łącznie minimum 5% udzia łu w kapitale zak ładowym Emitenta), Zarz ąd 

Cognor SA postanowi ł  przychyli ć  się  do zgłaszanych wniosków i zwo łać  Nadzwyczajne Walne 
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Zgromadzenie. Decyduj ąc si ę  na ponowne zwo łanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarz ąd 

kierowa ł  si ę  przed wszystkim realizowan ą  zasadą  równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Cognor 

SA, interesem spó łki i moż liwo ścią  uzyskania wi ążącej decyzji co do dalszej strategii i kierunku 

prowadzenia dzia łalno ści biznesowej po zbyciu aktywów dystrybucyjnych od szerokiego spektrum 

akcjonariuszy. 

W dniu 02.02.2011r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki Cognor S.A. 

zosta ła podj ęta uchwa ła wyrazaj ąca zgod ę  na nabycie od Z łomrex SA w/w aktywów produkcyjnych za 

cenę  nie wyższą  niż  703.000.000 z ł . 

Realizacja wy żej wymienionych w pkt. 5.1 umów, spowoduje, że Grupa Cognor zmieni profil swojej 

dzialalno ści z handlu wyrobami stalowymi i stanie si ę  producentem wyrobów hutniczych. Szerszy opis 

celowo ści i oczekiwanych efektów takiej zmiany znajduje si ę  w pkt. 6.2 niniejszego sprawozdania. 

5.2. Informcja o zmianach w powi ązaniach organizacyjnych lub kapita łowych Spó łek Grupy 

z innymi podmiotami oraz okre ś lenie jej g łównych inwestycji krajowych i zagranicznych 
oraz opis metod ich finansowania. 

W dniu 03.12.2010r. do Cognor SA wp łynęła niewi ążąca oferta akcjonariusza spó łki Z ł omrex SA w Poraju 

nabycia przez spó łkę  wszystkich posiadanych przez Zlomrex SA akcji i udzia łów w spó łkach: Z łomrex Metal 

Sp. z o.o., Ferrostal Lab ędy Spó łka z o.o., HSW Huta Stali Jako ściowych SA za łączną  cen ę  703.000.000 z ł . 

W dniu 03.02.2011r. pomi ędzy Cognor SA, Z łomrex SA oraz Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. zosta ła podpisana 

Umowa Zaliczki na mocy której Cognor SA ui ści do dnia 30.04.2011r. na  rzecz Z łomrex SA zaliczk ę  w kwocie 

50.000.000 z ł  na poczet ceny za aktywa produkcyjne: Z łomrex Metal Sp. z o.o., Ferrostal Łabędy Sp. z o.o., 

HSW Huta Stali Jako ściowych SA. 

Szczegó łowy opis oferty nabycia aktywów produkcyjnych oraz podpisanej umowy zaliczki znajduje si ę  w pkt. 

5.1 niniejszego sprawozdania. 

Szczegó łowy opis inwestycji w postaci zakupu aktywów prod kcyjnych od Z łomrex SA oraz sposobu jej  

finansowania znajduje si ę  w pkt. 6.2 niniejszego sprawozdania. 

5.3. Informacja o zaci ągniętych kredytach, umowach po życzek z uwzgl ędnieniem terminów ich 

wymagalno ści oraz o udzielonych por ęczeniach i gwarancjach. 

Łączne zobowiązania Grupy Kapita łowej z tytutu zaci ągni ętych kredytow i pozyczek na koniec 2010r. wynosi ły 

21.670 tys. z ł , w tym: 
• Zadtuzenie d ługoierminowe 1.004 tys. z ł  
• Zadiużenie krótkoterminowe 20.666 tys. z ł  

Spólka dominui ąca Co2nor SA  

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 30.06.2010 roku aneks do umowy o kredyt w rachunku 

bieżącym nr 3512009/DDF/K w wysoko ści 14.700.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wyd łużaj ący termin 

obowiązywania umowy do 31.10.2010 roku. 

Spółka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 26.10.2010 roku aneks do umowy o kredyt w rachunku 

bieżącym nr 35 , 2009fDDFIK w wysoko ści 14 700.000 z ł  w Banku Polska Kaca Opieki SA, wyd łu żaj ący termin 

obowi ązywania umowy do 31.03.2011 roku. 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 30.06.2010 roku aneks do urnowy o lini ę  na gwarancje i 

akredytywy nr 6/2009/DDFK w wysoko ści 7.000.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wyd łużaj ący termin 

obowiązywania umowy do 31.10.2010 roku. 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 26.10.2010 roku aneks do umowy o lini ę  na gwarancje i 

akredytywy nr 6/2009 1DDF/K w wysoko ści 7.000.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wyd łużaj ący termin 

obowiązywania urnowy do 31.03.2011 roku. 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 30.06.2010 roku aneks do umow.y factoringowej nr 

DBT[BSH/035/09 w wysoko ści 15.000.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wyd łużaj ący termin 

obowiązywania umowy do 29.10.2010 roku. 
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Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 29.10.2010 roku aneks do umowy factoringowej nr 

DBT/13SH/035/09 w wysoko ści 15.000.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wyd łuż aj ący termin 

obowi ązywania umowy do 31.03.2011 roku. 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 28.05.2010 roku aneks do umowy o kredyt obrotowy 

krótkoterminowy nr CBKI/K3/104/0700000018/99 w wysoko ści 6.000.000 z ł  w ING Banku Ś ląskim SA, 

wydłużający termin obowiązywania umowy do 30.08.2010 roku i jednocze śnie obni żaj ący wysoko ść  limitu 

sukcesywnie do 5.000.000 z ł  

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 30.08.2010 roku aneks do umowy o kredyt obrotowy 

krótkoterminowy nr CBK1/K3/104/0700000018/99 w wysoko ści 5.000.000 z ł  w ING Banku Ś ląskim SA, 

wydlużający termin obowiązywania umowy do 30.10.2010 roku i jednocze śnie obniżaj ący wysoko ść  limitu 

sukcesywnie do 4.000.000 z ł  

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 29.10.2010 roku aneks do umowy o kredyt obrotowy 
krótkoterminowy nr CBK1/K31104/0700000018/99 w wysoko ści 4.000.000 z ł  w ING Banku Ś ląskim SA, 

wyd łużający termin obowi ązywania umowy do 31.03.2011 roku i jednocze śnie obniżaj ący wysoko ść  limitu 

sukcesywnie do 2.000.000 z ł  

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 24.01.2011 roku aneks do umowy o kredyt obro owy 
krótkoterminowy nr CBKUK3/104/0700000018/99 w ING Banku Ś l ąskim SA, podwyż szaj ący wysoko ść  limitu 

do 3.800.000 z ł  

W związku z połączeniem kapita łowym, dokonanym w dniu 0L09.2010r. Cognor SA (spó łka przejmuj ąca) oraz 

Stalexport SA (spó łka przejmowana) poni żej wymienione s ą  wszystkie umowy o charakterze kredytowym spó ł ki 

Cognor SA (w tym jako nast ępcy prawnego przejmowanego Stalexport SA) wed ług stanu na dzie ń  31.12.2010r.: 

• Kredyt w rachunku bie żacym, umowa nr 3512009/DDFIK, zawarta z Bank Polska Kasa Opieki S.A.  
Data zawarcia: 22.06.2009r. 
Kwota: 14.700.000 z ł  

- Data sp łaty: 29.04.2011r. 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 13.581.109 z ł  

• Kredyt w rachunku kredytowym, nr CBK1/K31104/0700000018/99, zawarta z ING Bank Slaski S.A.  
Data zawarcia: 28.06.1999r. 

- Kwota: 3.800.000 z ł  
Data sp łaty: 31.05.201 l r. 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 3.367.627 z ł  

Umowa faktoringowa nr DBT/BSH/035/09, zawarta z Pekao S.A.  
Data zawarcia: 22.06.2009r. 
Kwota: 15.000.000 z ł  
Data sp łaty: 29.04.2011r. 

- Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 4.433.353 z ł  

• Umowa o linię  na gwarancje i akredytywy nr 6/2009IDDF/K, zawarta z Pekao S.A.  
Data zawarcia: 23.01.2009r. 
Kwota: 7.000.000 z ł  
Data sp łaty: 29.04.2011r. 

• Umowa leasingowa, nr 00/ 15310/06, zawarta z BPH Leasing SA 
Data zawarcia: 11.07.2006r. 
Kwota: 170.000 eur 
Data sp łaty: 01.07.20 i lr. 
Zadtu żenie na 31.12.2010r.: 86.338 z ł  

• Umowa leasingowa, nr 40545. zawarta z VB Leasing SA  
Data zawarcia: 29.05.2008r. 
Kwota: 28.227 z ł  
Data sp łaty: 15.08.2011r. 
Zadluzenie na 31.12.2010r.: 9.022 z ł  

• Umowa leasingowa, nr 40546, zawarta z VB Leasing SA  
Data zawarcia: 29.05.2008r. 
Kwota: 28.227 z ł  
Data sp łaty: 15.08.2011r. 
Zadtużenie na 31.12.2010r.: 9.022 z ł  

29 



• Umowa leasingowa, nr 40548, zawarta z VB Leasing SA  
Data zawarcia: 29.05.2008r. 

- Kwota: 28.227 z ł  
- Data sp łaty: 15.08.2011r. 

Zadlu żenie na 31.12.2010r.: 9.022 z ł  

Umowa leasingowa, nr 40549, zawarta z VB Leasing SA  
- Data zawarcia: 29.05.2008r. 

Kwota: 28.227 z ł  
Data sp łaty: 15.08,2011r. 
Zadtuzenie na 31.12.2010r.: 9.022 z ł  

• Umowa leasingowa, nr 19923, zawarta z SG Equipment Leasing Polska SA  

- Data zawarcia: 05.03.2008r. 
Kwota: 148.439 z ł  
Data sp łaty: 25.03.2011r. 

- Zadlu żenie na 31.12.2010r.: 10.334 z ł  

• Umowa leasingowa, nr 41596/2007, zawarta z BRE Leasing Sp. z o.o.  
Data zawarcia: 25.02.2007r. 
Kwota: 155.751 z ł  
Data sp ł aty: 25.02.2012r. 

- Zadlużenie na 31.12.2010r.: 38.922 z ł  

• Umowa leasingowa, nr 40547, zawarta z VB Leasing Polska SA  
Data zawarcia: 29.05.2008r. 
Kwota: 54.056 z ł  
Data sp łaty: 15.08.2011r. 
Zad łużenie na 31.12.2010r.: 11.467 z ł  

Spó łka zale żna Stalexport Matalzbyt Sp. z o.o. nie posiada żadnych umów o charakterze kredytowym. 

Zmiany po dacie bilansowej 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 29.03.2011 roku aneks do umowy o kredyt w rachunku 

bieżącym nr 35/2009/DDF/K w wysoko ści 14.700.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wydtu żaj ący termin 

obowi ązywania umowy do 29.04.2011 roku. 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 29.03.2011 roku aneks do umowy o lini ę  na gwarancje i 

akredytywy nr 6/20091DDE7K w wysoko ści 7.000.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wyd łużaj ący termin 

obowiązywania umowy do 29.04.2011 roku. 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ła w dniu 29.03.2011 roku aneks do umowy factoringowej nr 

DBT/BSH/035109 w wysoko ści 15.000.000 z ł  w Banku Polska Kasa Opieki SA, wyd łużaj ący termin 

obowiązywania umowy do 29.04.2011 roku. 

Spó łka Dominuj ąca Cognor SA podpisa ł a w dniu 31.03.2011 roku aneks do umowy o kredyt obrotowy 

krótkoterminowy nr CBK 1 /K3/10410700000018/99 w wysoko ści 3.800.000 z ł  w ING Banku Ś ląskim SA, 

wyd łużaj ący termin obowi ązywania umowy do 31.05.2011 roku. 

Spó ł ka zależna Counor Blachv Dachowe S.A.  

Spó łka zale żna Cognor Blachy Dachowe SA podpisa ła w dniu 25 sierpnia 2010 roku umowę  o kredyt obrotowy, 

w rachunku bie żącym w Banku Gospodarki Żywno ściowej SA. Sp łacany b ędzie w 12 ratach miesi ęcznych. 

Kredyt w rachunku bie żacym, zawarty z Bankiem Gospodarki Żywno ściowej SA  
Data zawarcia: 25.08.2010r. 
Kwota: 4.000.000 z ł  
Data sp łaty: 25.08,2011r. 

Spó łka zale żna Co ,  nor Stahlhandel GmbH  

• Kredyt obrotowy na finansowanie eksportu, zawarty z Raiffeisen Landesbank 
Data zawarcia: 20.06.2007r. 
Kwota: 17.821.350 z ł  
Data sp łaty: 31.12.2011r. 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 17.821.350 z1 
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• Kredyt obrotowy rewolwingowy, zawarty z Raiffeisen Landesbank 
Data zawarcia: 10.06.2009r. 
Kwota: 19.801.500 z ł  

- Data sp łaty: 31.10.2012r. 
- Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 10.729.054 z ł  

• Kredyt obrotowy rewolwinRowy, zawarty z Raiffeisen Landesbank  

- Data zawarcia: 10.06.2009r. 
- Kwota: 16.831.275 z ł  
- Data sp łaty: 31.10.2011r. 
- Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 16.757.687 z ł  

• Umowa faktoringu, zawarta z Coface Austria KreditversicherunQ AG  
Data zawarcia: 16.06.2008r. 
Kwota: 20.317.619 z ł  
Data sp łaty: 16.06.2013r. 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 20.317.619 z ł  

Spólka zależna Coanor Stahlhandel Czech Republic s.r.o.  

• Umowa factoringu, zawarta z KB Factoring 
Data zawarcia: 04.12.2006r. 
Kwota: 4.664.621 z ł  
Data sp łaty: nieokre ś lona 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 4.664.621 z ł  

Spólka zależna Coznor Vetinu Stahlhandel d.o.o  

▪ Kredyt inwestycyjny, zawarty z Raiffeisen Bank Austria d.d Zagreb  
Data zawarcia: 01.06.2002r. 
Data sp łaty: 30.06.2013r. 
Zadluzenie na 31.12.2010r.: 5.742.435 z ł  

• Kredyt rewolwingowy, zawarty z Raiffeisen Bank Austria d.d Zagreb  
Data zawarcia: 19.11.2007r, 

- Data sp łaty: 28.06.2011r. 
- Zadlużenie na 31.12.2010r.: 3.920.697 z ł  

• Linia na akredytywy i gwarancie, zawarta z Raiffeisen Bank Austria d.d Zagreb 
Data zawarcia: 19.12.2007r. 
Data sp łaty: 31.05.2011r. 

- Zad łużenie na 31.12.2010r.: 4,526.038 z ł  

• Kredyt rewolwingowy, zawarty z Societe Generale Splitska Banka d.d.  
Data zawarcia: 30.06.2007r. 
Data sp łaty: 30.11.2013r. 

- Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 2.695.204 z ł  

• Kredyt rewolwingowy, zawarty z Societe Generale Splitska Banka d.d.  
Data zawarcia: 26.11.2007r. 
Data sp łaty: 02.09.2011r. 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 4.356.330 z ł  

• Kredyt rewobvingewy, zawarty z Societe Generale Splitska Banka d d.  
Data zawarcia: 26.11.2007r. 
Data sp łaty: 02.09.2011r, 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 750.971 z ł  

• Umowa leasingu operacyjnego, zawarta z Raiffeisen Leasing 
Data zawarcia: 06.06.2007r. 
Data sp łaty: 30.05.2012r. 
Zadluzenie na 31.12.2010r.: 90.255 z ł  

• Umowa leasingu operacyjnego, zawarta z Raiffeisen Leasirm 
Data zawarcia: 17.12.2007r. 
Data sp łaty: 30.11.2012r. 
Zadlużenie na 31.12.2010r.: 126.429 z ł  
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• Umowa leasingu operacyjnego, zawarta z Raiffeisen Leasing 
Data zawarcia: 30.01.2008r. 
Data sp łaty: 30.12.2012r. 
Zad łużenie na 31.12.2010r.: 85.463 z ł  

Spóika zale żna Co2nor Ambient Stahlhandel s.r.I  

Kredyt inwestycyjny, zawarty z Ersted Bank AG  
Data zawarcia: 26.02.2007r. 
Data sp łaty: 31.12.2014r. 
Wykorzystanie na 31.12.2010r.:7.040.519 z ł  

Kredyt rewolwingowy, zawarty z Ersted Bank AG  
- Data zawarcia: 26.02.2007r. 

Data sp łaty: 31.10.2010r. 
- Wykorzystanie na 31.12.2010r.: 11.880.900 z ł  

Spólka zale żna Co2nor Stahlhandel Sp. z o.o.  

• Umowa leasingowa, zawarta z BRE Leasing Sp. z o.o. 
- Data zawarcia: 25.05.2008r. 
- Data sp łaty: 28.12.2013r. 
- Zadłużenie na 31.12.2010r.: 1.197.440 z ł  

5.4. Informacja o udzielonych po życzkach, por ęczeniach i gwarancjach, ze szczególnym 

uwzględnieniem po życzek, por ęczeń  i gwarancji udzielonym jednostkom powi ązanym ze 

Spó łkami Grupy 

W dniu 30.07.2010r. zosta ła podpisana umowa po życzki pomiędzy Cognor SA (jako Pożyczkodawca) z Cognor 

Stahlhandel GmbH (jako Po życzkobiorca) na kwot ę  3.516.468,79 EUR z przeznaczeniem na zap łatę  zobowiązań  

wobec Ferrostal Lab ędy Sp. z o.o. oraz EISW Huta Stali Jako ściowych SA. Pożyczka sp łacana jest w ratach 

miesięcznych, łermin ostatecznej sp łaty po życzki up ływa w dniu 30.06.2012r. 

Spółka Cognor SA w dniu 24.04.2009r. wystawi ła gwarancj ę , na rzecz Voestalpine Stahl GmbH, na mocy której 

zobowi ąza ła si ę  do zap łaty wszelkich nie uiszczonych w terminie kwot nale żnych od Z łomrex SA, w zwi ązku z 

zakupem 74,9 % udzia łów w kapitale zak ładowym Cognor Stahlhandel GmbH. Gwarancja zosta ła wystawiona 

do kwoty 6,1 mln EUR plus odsetki w wysoko ści 9.2 % w stosunku rocznym liczonymi od 1 kwietnia 2009 

roku. Spó łka podda ła się  egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 ust. 5 pkt. 1 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego do kwoty 6,1 mln EUR. W dniu 03.02.2011r. w wyrńku uregulowania wszystkich 

zobowiązań  przez Z łomrex SA gwarancja wygas ł a. 

Spó łka Cognor SA w dniu 20.12.2010r. podda ła się  na rzecz Voestalpine Stahl GmbH z siedzib ą  w Linz 

egzekucji na podstawie art. 777 ust. 5 pkt. 1 Kodeksu Post ępowania Cywilnego do kwoty 6,1 mln EUR na 

zabezpieczenie swoich zobowi ązań  wynik łych z podpisanej z Voestalpine Stahl GmbH w dniu 06.12.2010r, 

warunkowej umowy kupna 25 % udzia łu w Cognor Stahlhandel GmbH. Zobowi ązania z tego tyru łu zosta ły 

uregulowane w dniu 04.02.2011r. 

Zdarzenia po dacie bilansowej 

W dniu 03.02.2011r. zosta ła podpisana umowa po życzki pomi ędzy Centrostal SA (jako Po życzkodawca) z 

Cognor SA (jako Pożyczkobiorca) na kwot ę  50.000.000 z ł  z przeznaczeniem na finansowanie bie żącej 

dzia łalno ści gospodarczej. Po życzka ma charakter odnawialny tzn. ka żda sp łata ca ło ści lub cz ęści zadlużenia 

powoduje w okresie obowi ązywania umowy mo ż liwo ść  ponownego zaci ągania zad łużenia do wysoko ści limiru. 

Termin sp łaty po życzki up ływa w dniu 31.12.2011r. Zabezpieczeniem po życzki jest weksel w łasny in blanco 

wraz z deklaracj ą  wekslową  oraz notarialne o świadczenie Cognor SA o poddaniu si ę  egzekucji zgodnie z art. 

777 § 1 pkt. 5 kodeksu post ępowania cywilnego do kwoty stanowi ącej 150% kwoty udzielonej po życzki. 

W dniu 30.03.2011r. zosta ła podpisana umowa po życzki pomi ędzy Cognor SA (jako Po życzkodawca) z 

Złomrex Centrum Sp. z o.o. (jako Po życzkobiorca) na kwot ę  450.000 z ł  z przeznaczeniem na finansowanie 

bieżącej dzia łalno ści gospodarczej. Termin sp łaty pozyczki up ływa w dniu 31.12.2011r. Zabezpieczeniem 

pożyczki jest weksel w łasny in blanco wraz z deklaracj ą  wekslową  Złomrex Centrum Sp. z o.o. 
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5.5. Informacja o emisji papierów warto ściowych wraz z opisem wykorzystania przez Grup ę  
wp ływów z emisji 

W dniu 24.08.2010r. Z łomrex SA zawar ł  z Cognor SA umow ę  subskrypcji prywatnej dotycz ącą  konwersji 

16.000.000 szt. warrantów subskrybcyjnych serii A, wyemitowanych w 2009r. i obj ęcia 16.000.000 szt. akcji 

zwyk łych na okaziciela emisji nr 8 o warto ści nominalnej 2 z ł  każda. Obj ęcie akcji nast ąpi ło po cenie emisyjnej 

2 z ł  za każdą  akcj ę  na łączn ą  wysoko ść  32.000.000 z ł . Podwyższenie kapita łu zak ładowego w KRS zosta ło 

zarejestrowane w dniu 0l.09.2009r. 

W dniu 27.04.2010r. podmioty posiadaj ące pozosta łą  ilość  warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych 

w 2009r., z łożyły zapisy na akcje emisji nr 8 w łącznej ilo ści 15.035.081 szt. wyniku czego Z łomrex SA obj ął  

5.035.081 szt., Z łomrex Metal Sp. z o.o. obj ął  5.000.000 szt., Ferrostal Lab ędy obj ął  5.000.000 szt. akcji 

zwyk łych na okaziciela emisji nr 8 o warto ści nominalnej 2 zł  każda. Obj ęcie akcji nast ąpi ło po cenie emisyjnej 

2 z ł  za każdą  akcj ę  na łączną  wysoko ść  30.070.162 z ł . 

Z tytu łu w/w konwersji warrantów na akcje w 2010r. nie wyst ąpi ły wp ływy z emisji do spó łki Cognor SA. 

Zdarzenia po dacie bilansowej 

W dniu 14.03.2011r. WZA spó łki Cognor SA podj ęło uchwałę  o warunkowym podwy ższeniu kapita łu poprzez 

emisj ę  ilo ści 6.622 szt. warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do obj ęcia ilo ści 66.220.000 szt. akcji 

zwykłych na okaziciela emisji nr 9 o warto ści nominalnej 2 z ł  każda po cenie emisyjnej 4 z ł  ka żda. Emisja nr 9 

zosta ła przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do akcjonariuszy zarejestrowanych na 
WZA w dniu 14.03.2011r. Do dnia sporz ądzenia niniejszego sprawozdania zarejestrowanie warunkowego 

podwyższenia kapita łu w KRS nie zosta ło dokonane. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych b ędą  mogli 

obejmować  akcje emisji nr 9 w terminie 10 lat od dnia emisji warrantów serii B. 

5.6. Ocena wraz z uzasadnieniem zarz ądzania zasobami finansow mi, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdolno ści wywiązywania się  z zaci ągniętych zobowiązań  oraz okre ś lenie 

ewentualnych zagro żeń  i dziala ń  jakie Grupa Cognor podj ęła lub zamierza podj ąć  w celu 

przeciwdzia łania tym zagro żeniom 

Zważywszy na wielko ść  posiadanego obecnie przez Grup ę  Kapitałową  kapita łu obrotowego, niewielki stopie ń  

zadtuzenia Spó łek Grupy oraz wysok ą  wiarygodno ść  kredytową, nie ma zagro żenia utraty p łynno ści finansowej 

lub utraty zdolno ści do bieżącego regulowania zobowi ązan Grupy Kapita ł owej. 

5.7. Ocena mo ż liwo ści realizacji zada ń  inwestycyjnych 

W 2011 roku Grupa Cognor nie planuje inwestycji. 

5.8. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w uj ęciu podmiotowym, przedmiotowym i 

warto ściowym 

Szczegó łowe zestawienie pozycji pozabilansowych znajduje si ę  w pkt. 39 skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego 

5.9. Charakterystyka zewn ętrznych i wewn ętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy 
oraz opis perspektyw rozwoju dzia łalno ści gospodarczej 

5.9.1. Sytuacja w hutnictwie europejskim i światowym 

Na świecie w 2010r. wytworzono 1.395,5 mln ton stali (wzrost o 15,2 % w stosunku do 2009r.). 

Zarówno w krajach UE jak i by łych WNP oraz Ameryki P łn i Ameryki P łd. oraz Azji zanotowano wzrost w 

stosunku do roku 2009. Najwi ększy w krajach Ameryki P łn (wzrost o 35,7%) i UE (wzrost o 24,5 %). Najni ż szy 

wzrost odnotowano w krajach WNP i Azji o 11,2 i 11,8 %. 
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Produkcj ę  stali w 2010 r. i jej dynamik ę  w porównaniu do 2009 r. przedstawia pon ż sza tabela: 

PRODUKCJA STALI 
Surowka Stal surowa 

mln ton % mln ton % 

A. Kraje UE (27), w tym: 94,2 +29,6% 172,9 +24,5 

1. Czechy 4,0 +14,5% 5,2 +12,8 

2. Francja 10,1 +25,1% 15,4 +20,1 

3. Niemcy 28,3 +40,8% 43,8 +34,1 

4. Polska 3,6 +21,9% 8,0 +12,2 

B. Kraje WNP, w tym: 79,4 +10,2% 108,4 +1 1,2 

1. Rosja 48,4 +10,2% 67,0 +11,7 

2. Ckraina 28,4 +10,5% 33,6 +12,4 

C. Kraje Ameryki P łn, w tym: 39,2 +38,8% 111,8 +35,7 

1. USA 26,8 +41,0% 80,6 +38,5 

D. Kraje Ameryki P łd, w tym: 35,1 +22,9% 43,8 i-15,9 

1. Brazylia 31,5 +25,1% 32,8 -r23,8 

E. Kraje Azji, w tym: 755,6 +9,5% 881,2 11,8 

1. Chiny 590,2 +7,4% 626,7 +9,3 

2. Indie 38,7 +1,2% 66,8 +6,4 

3. Japonia 82,3 +22,9% 109,6 +25,2 

4. Korea 35,1 +28,5% 58,5 +20,3 

Swiat ogó łem 1 031 +13,0% 1 395,5 +15,2 
Dane Word Steel Associa on, CUI CIBEH S.A., opracowanie H 

5.9.2. Sytuacja w sektorach konsumuj ących stal w Polsce 

Produkcja sprzedana przemys ł u ogó łem w okresie 2010 roku wzros ła o 9,8% w porównaniu do 2009 r. 

W przetwórstwie przemys łowym wzrost wyniós ł  11%. 

Produkcja sprzedana wyrobów z metali w 2010 r. wzros ła o 14% 

Produkcja sprzedana maszyn i urz ądzeń  spad ła o 1.5%. 

W sektorze AGD w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. produkcja pralek wzros ła o 2 %, kuchenek spad ła o 0,3% 

a ch łodziarek i zamra żarek spad ła o 1%. 

W sektorze przemys łu samochodowego w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. produkcja samochodów osobowych 

spadła o 4,1%, samochodów ci ężarowych wzros ła o 58%. 

W sektorze pozosta ł ego sprzę tu transportowego w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. spadek wy 	112%. 

Produkcj ę  i jej dynamikę  w niektórych sektorach konsumuj ących stal w 2010 r. przedstawia poni ż sza tabela: 

PRODUKCJA Jednostka 2010 
Dynamika 

2010/ 
2009 

1. Mieszkania oddane do u żytku szt. 135 715 -3,1% 

2. Samochody osobowe tys. szt. 785 -2,7% 

. Pojazdy tiansportu publicznego szt. 4 487 6.9% 

4. Samochody ci ężarowe i ci ągniki drogowe szt. 79 899 -44,2% 

5. Wagony kolejowe towarowe szt. 2 627 -18,0% 

6. Rowery tys. szt. 742 -28,1% 

7. Chłodziarki i zamra żarki tys. szt. 1 867 -16.3% 

8. Pralki tys. szt. 4 046 30,1% 

9. Kuchnie gazowe i gazowo-elektryczne tys. szt. 1 211 -28,5% 
Dane GUS, opracowanie HIPH 

Produkcja budowlano - monta żowa wzros ła w 2010 r. o 3,5% w porównaniu do 2009 r. W firmach realizuj ących 

budynki odnotowano wzrost produkcji o 2,8%, buduj ących obiekty inżynierii l ądowej i wodnej wzrost wyniós ł  
1,8%, natomiast produkcja fIrm zajmuj ących si ę  robotami budowlanymi specjalistycznymi spad ła o 7,7%. 

niós 
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Ilość  mieszkań  oddanych do u żytkowania w 2010 r. spad ła o 15,2% w porównaniu do 2009 r. (w budownictwie 

indywidualnym spadek o 2,1%, u developerów spadek o 26,4%). Jednocze śnie ilo ść  pozwoleń  na budowę  spad ła 

o 2,2% (w budownictwie indywidualnym spadek o 3,9%, u developerów spadek o 8,2%) a ilo ść  mieszkań , 

których budowę  rozpocz ę to wzros ła o 10,6%. 

Wedlug wst ępnych szacunków PKB w 2010 r. wzrós ł  o 3,8% w porównaniu do 2009 r. 

5.9.3. Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie 

Krajowe huty w 2010 r. wytworzy ły 3 638 tys. ton surówki żelaza (22% wzrost w stosunku do 2009 r.). 

Stali surowej wytworzono w 2010 r. 7 996 tys. ton (o 12% wi ęcej niż  w 2009 r.). 

Produkcja wyrobów walcowanych na goraco w 2010 r. wynios ła 6 888 tys. ton (wzrost o 11% w porównaniu do 

2009 r.). 
Wyrobów p łaskich wytworzono w tym okresie 2 349 tys. ton, (o 10% wi ęcej w stosunku do 2009 r.). 

Produkcja wyrobów d ługich wynios ła w 2010 r. 4 539 tys. ton, (tj. o 11% wi ęcej ni ż  w 2009 r.). 

Produkcja blach walcowanych na zimno wynios ła w okresie 2010 r. 851 tys. ton, (wzrost o 49% w porównaniu 

do 2009 r.). 
Blach i ta śm ocynkowanych wyprodukowano w 2010 r. 457 tys. ton, (tj. o 16% wi ęcej ni ż  w 2009 r.). 

Produkcja rur ogó łem w 2010 r. wynios ła 384 tys. ton, (wzrost w stosunku do 2009 r. wyniós ł  11%). 

Rur bez szwu wyprodukowano 158 tys. ton, (5% wi ęcej ni ż  w 2009) a rur ze szwem 226 tys. ton (wzrost o 16% 

w stosunku do 2009 r.). 
Kszta ł towników zimnogi ętych w 2010r. wyprodukowano 566 tys. ton (wzrost o 3% w porównaniu do 2009 r.). 

Produkcj ę  i jej dynamikę  wybranych wyrobów hutniczych w 2010 r. przedstawia poni ż sza tabela: 

WYROBY 
Produkcja 
tys. Ton 

Dynamika 
2010 / 

2009 

A.  Surówka żelaza 3 638 —21,7% 

B.  Stal surowa 7 996 +12,2% 

C.  Wyroby walcowane, w tym: 6 888 +10,8% 

1.  wyroby g/walcowane d ługie 4 539 +11,2% 

2.  wyroby g/walcowane p łaskie 2 349 +10,2% 

D.  Blachy walcowane na zimno 851 +48,8% 

E.  Rury stalowe, w tym: 384 +10,9% 

1.  rury stalowe bez szwu 158 +4,9% 

2.  rury stalowe ze szwem 226 +15,5% 

F.  Blachy i ta śmy ocynkowane 457 +15,4% 

G. Kszta łtowniki zimno-gi ę te 566 +3,4% 

Zród ło CU1 CIBEH S.A., opracowanie 

Wedlug ilo ści w 2010 r. eksport wyrobów stalowych ogó łem wyniós ł  4.22 mln ton a import 6,68 mln ton. 

Eksport by ł  wy ż szy o 5% w stosunku do 2009 r. a import wzrós ł  o 22%. 

Wedlug warto ści w 2010 r. eksport wyrobów stalowych ogó łem wyniós ł  10.369 mln z ł , a import 20.208 mln z ł . 

Eksport by ł  wy ż szy o 15% w stosunku do 2009 r,. a import wzrós ł  o 22%. 

Saldo obrotów w handlu zagranicznym w uj ęciu ilo ściowym jak i warto ściowym było ujemne, tzn. wi ęcej 

importowali śmy niż  eksportowali śmy (ró żnica 9.839 mln z ł  czyli 2,47 mln ton). 

Zużycie jawne wyrobów stalowych w 2010 r. wynios ło 9,82 mln ton (wzrost o 20% w stosunku do 2009 r.). 

Udział  importu w zu życiu jawnym w 2010 r. wyniós ł  63% (w 2009 r. 58%), dla wyrobów d ługich 39%, dla 

wyrobów p łaskich 80%, dla rur i kszta łtowników 45%. 

Zużycie jawne wyrobów stalowych i jego dynamik ę  przedstawia poni ż sza tabela: 

WYROBY 
Zu życie 
Tys. Ton 

Dynamika 
2010/2009 

A.  Wyroby dlugie 3 362 +16% 

B.  Wyroby p łaskie 5 429 +24% 

C.  Rury i kszta ł towniki zi no gi ęte 1 030 +12% 

Ogółem 9 821 +20% 

ród o CUI CIBEH S.A., GUS, opracowanie HI 
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5.9.4. Podsumowanie i prognoza sytuacji makroekonomicznej w Polsce 

W ostatnich trzech miesi ącach 2010 roku nast ąpi ło przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Okres ten by ł  

trzecim z kolei kwarta łem, w którym dynamika produktu krajowego brutto by ła wy ższa niż  trzy miesi ące 

wcze śniej. Wedlug oceny Instytutu Bada ń  nad Gospodarką  Rynkową, PKB w czwartym kwartale 2010 r. wzrós ł  
o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Uwzgl ędniaj ąc czynniki sezonowe, tempo 

wzrostu PKB wynios ło 1,0% w stosunku do poprzedniego kwarta łu. W efekcie, w ca łym 2010 r. produkt 

krajowy brutto wzrós ł  o 3,8%, a więc o ponad dwa punkty procentowe wi ęcej ni ż  rok wcze śniej. 

G łównym czynnikiem wzrostu gospodarczego zarówno w czwartym kwartale, jak i w ca łym roku, by ł  popyt 

krajowy. Tempo jego wzrostu Instytut szacuje na 5,2% w ostatnim kwartale, przy wzro ście o 3,9% w 2010 r. 

Wysoka dynamika wzrostu popytu w du żej mierze wynika ła z dużego przyrostu stanu zapasów. Tempo wzrostu 

pozostalych sk ładników popytu by ło niż sze. Spożycie indywidualne wzros ło w ostatnich trzech miesi ącach 

roku o 4,2%, a w ca łym 2010 r. o 3,2%. Drugi rok z rz ędu nastąpił  realny spadek nak ładów brutto na środki 

trwa łe, czyli inwestycji. W ca łym 2010 r, nak łady inwestycyjne obni ży ły si ę  o 2%. Zauważyć  nale ży, ż e 

odnotowany w czwartym kwartale wzrost o 1,1%. stanowi ł  najwyższy kwartalny przyrost inwestycji od 

początku 2009 r. Porównuj ąc jednak t ę  liczb ę  z danymi sprzed wybuchu światowego kryzysu gospodarczego 

(kiedy to kwartalne tempa wzrostu inwestycji osi ągały wynik kilkunastoprocentowy) oraz bior ąc pod uwag ę  
potrzeby rozwojowe polskiej gospodarki, trudno wynik ten uzna ć  za zadowalaj ący. 

W uj ęciu sektorowym najszybciej rozwijaj ącą  się  w 2010 r. cz ęś cią  gospodarki by ł  przemysl. Warto ść  dodana w 

przemy ś le wzros ła w tym okresie o 9,2%, a w okresie od pa ździernika do grudnia o 6,5%. Nieco szybciej 

wzrasta ła produkcja sprzedana przemystu: o 9,8%. w ca łym roku i 7,5°/0. w ostatnim kwartale. Wolniejsze tempo 

wzrostu odnotowano w budownictwie. Warto ść  dodana w budownictwie zwi ększy ła si ę  w 2010 r. o 3,8%, a w 

ostatnich trzech miesi ącach roku o 6,5%. Roczne i kwartalne tempa wzrostu produkcji sprzedanej w 

budownictwie wynios ły odpowiednio 3,5 oraz 11,9% W czwartym kwartale zwi ększy ło si ę  tempo wzrostu 

warto ści dodanej w uslugach rynkowych. Wynios ło ono zaledwie 2,9%, co by ło najlepszym wynikiem od 

początku 2009 roku, W calym 2010 roku warto ść  dodana w us ługach rynkowych zwi ększy ła si ę  o 1,5% 

W 2010 roku dynamika importu by ła nieco wy ższa ni ż  dynamika eksportu. Roczne tempo wzrostu importu 
IBnGR szacuje na 10,6%, a eksportu na 10,3% W czwartym kwartale 2010 roku analogiczne tempa wzrostu 

wyniosły odpowiednio 9,3 oraz 6,8% Wzrost ujemnego salda w wymianie handlowej wynika ł  ze wzgl ędnie 

lepszej koniunktury gospodarczej odnotowanej w Polsce, ni ż  u najważniejszych polskich partnerów handlowych. 

Zagraniczny popyt na produkowane w Polsce dobra i us ługi rós ł  wolniej ni ż  polski popyt na dobra i ustugi 

produkowane za granic ą. Szybszemu tempu wzrostu importu w porównaniu z tempem wzrostu eksportu 

sprzyja ła ponadto aprecjacja zlotego wzgl ędem euro i dolara zarówno w czwartym kwartale, jak w ca łym 

2010 roku. 

Stopa bezrobocia na koniec roku wynios ła 12,3% Oznacza to jej wzrost o 0,8 punktu procentowego w 

porównaniu z końcern trzeciego kwarta łu oraz o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z sytuacj ą  z końca 

2009 roku. Wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z sytuacj ą  sprzed trzech miesi ęcy częściowo t łumaczy ć  

można efektem zimowej sezonowo ści. Zauwa żyć  warto, że wzrost w stosunku do stanu sprzed roku jest ni ż szy 

niż  w poprzednich kwarta łach, co świadczy o wyhamowaniu tendencji wzrostu bezrobocia. Wzrostowi stopy 

bezrobocia towarzyszy ł  przyrost liczby zatrudnionych w gospodarce. Wedlug szacunków IBnGR, w czwartym 

kwartale przeci ę tne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzros ło o 1,7%, a w ca łym 2010 roku zwi ększy ło 

si ę  o 0,9% W czwartym kwartale zwi ększy ło się  tempo wzrostu przeci ętnych realnych wynagrodze ń  brutto. 

W ostatnich trzech miesi ącach roku wynios ło ono 2,1%, a w ca łym roku 1,4% 

Ś rednie tempo wzrostu cen dóbr i us ług konsumpcyjnych, czyli inflacj a, wynios ło w okresie od paździemika do 

grudnia 2,9%. a na koniec grudnia ukszta ł towa ło si ę  na poziomie 3,1% W czwartym kwartale najbardziej 

podro żaly odzie ż  i obuwie (o 2,7%) oraz żywno ść  (o 2,1%). W ca łym 2010 roku ś rednie tempo wzrostu cen dobr 

i us ług konsumpcyjnych wynios ło 2,6%, a najszybciej ros ły ceny us ług transportowych (o 6,2%) oraz ceny 

związane z użytkowaniem mieszka ń  (o 3,3%), 

Prognoza na lata 2011 — 2012 
Prezentowana prognoza zosta ła opracowana przy nast ępuj ących za łożeniach: 

stopy procentowe w Polsce wzrosn ą  w 2011 roku łącznie o 100 pb, 

złoty w latach 2011 2012 ulegnie nieznacznej aprecjacji, 
• 	w latach 2011 - 2012 sytuacja finansowa w strefie euro b ędzie si ę  stopniowo stab lizowa ć . 

Wedhig prognozy Instytutu Bada ń  nad Gospodark ą  Rynkową. tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 

2011 roku wyniesie 3,7%, a wi ęc b ędzie niemal identyczne jak w roku poprzednim. W uj ęciu kwartalnym, 

wzrost PKB b ędzie si ę  obniżał  od 4,1% w pierwszym kwartale do 3,3% w czwartym. Malej ące tempo wzrostu w 

kwarta łach b ędzie, przy ogólnej stabilizacji koniunktury, w du żej mierze efektem statystycznym wynikaj ącym ze 

zwi ększaj ącej si ę  w każdym kolejnym kwartale bazy odniesienia. W 2012 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 

4,1%, co b ędzie mo ż liwe między innymi dzięki rosnącym inwestycjom oraz poprawie sytuacji na rynku pracy. 
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W latach 2011 2012 sytuacja w przemy ś le będzie stabilna p ognozowany wzrost warto ści dodanej w tym 

sektorze wynosi rocznie oko ło 7,5% Wyraznie lepsza ni ż  w 2010 roku będzie natomiast koniunktura w 

budownictwie, gdzie wzrost warto ści dodanej w tym czasie wyniesie odpowiednio 8,6 oraz 11,8% Koricowy 
etap przygotowan do organizacji EURO 2012 oraz realizacja inwestycji infrastrukturalnych to najwa żniejsze 

czynniki wzrostu w sektorze budowlanym. Sytuacja b ędzie stopniowo poprawia ć  się  w najważniejszym z punktu 

widzenia wzrostu gospodarczego sektorze, jakim s ą  us ługi rynkowe. Warto ść  dodana wzro śnie w tym przypadku 

o 2,5% w 2011 roku i o 2,9% rok pó źniej. 

Tempo wzrostu popytu krajowego w 2011 roku wyniesie 3,9%, czyli tyle samo co w ubieg łym roku. 

Najszybszego wzrostu oczekiwa ć  należy w pierwszym kwartale, kiedy to popyt krajowy wzro śnie o 4,2% W 

roku 2012 tempo wzrostu popytu krajowego b ędzie nieco ni ższe i wyniesie 3,8% Najistotniejsz ą  zmianą  w 

strukturze wzrostu popytu krajowego w latach 2011 - 2012 b ędzie odrodzenie si ę  po dwóch latach popytu 

inwestycyjnego. Wed ług prognozy 1BnGR, w 2011 roku nakłady brutto na ś rodki trwale wzrosną  o 7,4%, a 

rok później wzrost ten wyniesie 8.1% W 2011 roku spożycie ogó łem wzro śnie o 3,0%, natomiast rok pó źniej 

wzrost ten wyniesie 3,8% W ocenie 1BnGR, w latach 2011 2012 nale ży spodziewa ć  się  znacznie ni ższego ni ż  
w roku 2010 przyrostu zapasów w przedsi ębiorstwach, który to przyrost by ł  w ubieg łym roku wa żnym 

czynnikiem wzrostu PKB. 

W ocenie IBnGR, sytuacja na rynku pracy b ędzie się  poprawiać , a stopa bezrobocia na koniec grudnia 2011 

roku wyniesie 10,8%, a wi ęc o 1,5 punktu procentowego mniej ni ż  na koniec ubieg łego roku. Prognozowana 

poprawa jest wi ęc mniejsza niż  w projekcji rz ądowej, która zak łada bezrobocie na koniec roku na poziomie 

9,9% Jednocyfrowy poziom stopy bezrobocia b ędzie mo ż liwy do osi ągnięcia dopiero w 2012 roku, kiedy to 
bezrobocie, wedlug IBnGR, spadnie do 9,6% W latach 2011 2012 spodziewany jest szybszy wzrost 

zatrudnienia w polskiej gospodarce, który wyniesie odpowiednio 1,7 oraz 2,5% Poprawa sytuacji na rynku 

pracy skutkowa ła będzie wzrostem presji p łacowej. W ocenie IBnGR, w 2011 roku wynagrodzenia brutto 

wzrosną  realnie 03,3 proc, a w 2012 roku wzrost ten wyniesie 3,5% 

Inflacja na koniec grudnia 2011 roku wyniesie w ocenie IBnGR 3,0%, a jej średni poziom w tym roku wyniesie 

3,2% W pierwszej po łowie 2011 roku presja inflacyjna mo że jeszcze wzrasta ć , ale w drugiej po łowie roku 

tempo wzrostu cen powinno ju ż  male ć  za sprawą  zaostrzenia polityki monetarnej banku centralnego. Presj ę  

inflacyjną  będzie także łagodzi ła aprecjacja z łotego. Wedtug prognozy IBnGR, wska źnik inflacji na koniec 

grudnia 2012 roku wyniesie 2,8% 

W roku 2011 oczekiwa ć  nale ży nieco szybszego wzrostu importu ni ż  eksportu, co spowoduje, że wk ład handlu 

zagranicznego w tworzenie PKB b ędzie ujemny. Wed ług prognozy IBnGR, import wzro śnie w tym roku o 

6,7%, natomiast eksport o 6,2% W 2012 roku sytuacja powinna si ę  odwróci ć  eksport rós ł  będzie nieznacznie 

szybciej ni ż  import. Prognozowany wzrost eksportu wynosi 6,7%, wobec wzrostu importu o 6,3% W ocenie 
IBnGR, w 2012 roku gospodarka europejska ma szans ę  rozwijać  si ę  szybciej ni ż  w roku 2011, co b ędzie 

podstawow ą  przyczyn ą  prognozowanej poprawy w handlu zagranicznym. W prezentowanym scenariuszu 

przyj ę to za łożenie, że sytuacja finansowa w strefie euro b ędzie si ę  stabilizowa ła. 

W latach 2011 2012 wyst ąpi aprecjacja z łotego. Wediug prognozy IBnGR, w 2011 roku średnioroczne kursy 

euro i dolara wynios ą  odpowiednio 3,8 oraz 2,8 z łotego, natomiast w 2012 roku ś redni kurs euro wyniesie 3,7, a 

ś redni kurs dolara 2,7 z łotego. 

5.10. Zmiany w skladzie osób zarz ądzaj ących i nadzoruj ących Spó łkę  w ciągu ostatniego roku 

obrotowego, zasady dotycz ące powolywania i odwo ływania osób zarz ądzaj ących, w 

szczególno ści prawo do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

5.10.1 Rada Nadzorcza 

Od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r. sk ład Rady Nadzorczej by ł  następuj ący: 

• Przemys ław Sztuczkowski Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 

• Przemys ław Grzesiak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
• Krzysztof Zo ła - Cz łonek Rady Nadzorczej 
• Dominik Barszcz - Cz łonek Rady Nadzorczej 
• Anna Kie łdanowicz - Cz łonek Rady Nadzorczej 
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W dniu 14.03.2011r. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odwo łało dotychczasowych cz łonków Rady 

Nadzorczej i jednocze śnie powołało nowych Cz łonków, którzy pozostaj ą  Cz łonkami Rady Nadzorczej na dzien 

sporz ądzenia niniejszego sprawozdania: 
• Hubert Janiszewski -- Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 

• Jerzy Kak — Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej 

• Piotr Freyberg - Cz łonek Rady Nadzorczej 
• Zbigniew Lapiński - Cz łonek Rady Nadzorczej 

• Marek Rocki - Cz łonek Rady Nadzorczej 

5.10.2 Zarząd 

Spólka dominuj ąca Counor S.A.  

Od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. Zarz ąd spó łki Cognor SA tworzyli: 

• Pan Krzysztof Walarowski 
• Pan Dariusz Maszczyk 

W dniu 01.02.2011r. Pan Dariusz Maszczyk z łoży ł  rezygnacj ę  z funkcji Cz łonka Zarz ądu. 

W dniu 16.02.2011r. Pan Krzysztof Walarowski z łożył  rezygnacj ę  z funkcji Prezesa Zarz ądu. 

dniu Rada Nadzorcza spó łki delegowa ła Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej Pana 

Szruczkowskiego do czasowego, tj. na okres 3 miesi ęcy pe łnienia funkcji Prezesa Zarz ądu. 

W dniu 13.03.2011r. Pan Przemys ław Sztuczkowski zosta ł  powo łany przez Rad ę  Nadzorczą  

Prezesa Zarz ądu. 

W tym samym 
Przemys ława 

na stanowisko 

Spó łka zależna Counor Blachy Dachowe SA  

Od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r. oraz na dzie ń  sporządzenia nin ejszego sprawozdania Prezesem Zarz ądu 

jest Pan Krzysztof Stanis ławski. 

Spólka zale żna Counor Stahlhandel GmbH i jej spó łki zależne 

Od dnia 01.01.2010r. do dn a 31.12.2010r. oraz na dzien sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarz ąd spó łki 

Cognor Stahlhandel GmbH tworz ą : 
• Pan Helmut Hartl 
• Pan Jurgen Gluck 

Pan Grzegorz Koz e ń  

Spó łka zależna Stalexpor ł  Metalzbyt Sp. z o.o.  

Od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 oraz na dzie ń  sporządzenia niniejszego sprawozdania Prezesem Zarz ądu 

spó łki jest Pani Gra żyna Skrzymowska. 

Spólka zale żna Złomrex Centrum Sp. z o.o.  

Od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 oraz na dzien sporz ądzenia niniejszego sprawozdania Prezesem Zarz ądu 

spó łki jest Pan Domini Barszcz. 

Spó łka zależna Counor Services Sp. z o.o.  

Od dnia 13.10.2010 (podpisanie aktu za łożycielskiego spó łki) do 31.12.2010 oraz na dzie ń  sporz ądzenia 

niniejszego sprawozdania Prezesem Zarz ądu spó łki jest Pan Maciej Sularz. 

5.11 Informacja o umowach zawartych pomi ędzy Spó łkami Grupy a osobami zarz ądzaj ącymi, 

przewiduj ące rekompensat ę  w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwo łanie lub zwolnienie nast ępuje z 

powodu połączenia Spó łki przez przej ęcie. 

W 2010r. Spó łki Grupy Kapita łowej nie zawar ły z osobami zarz ądzaj ącymi umów przewiduj ących 

rekompensat ę  w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa żnej przyczyny lub 

gdy ich odwo łanie lub zwolnienie nast ępuje z powodu połączenia Spó łki przez przej ęcie. 
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5.12. Struktura akcjonariuszy spó łek Grupy 

Spólka dominuiaca Co2nor SA  

W dniu 23.04.2009r. Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki Cognor SA podj ęło uchwa łę  o warunkowym 

podwyższeniu kapita łu poprzez emisj ę  ilo ści 31.035.081 szt. warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do 

obj ęcia ilo ści 31.035.081 szt. akcji zwyk łych na okaziciela emisji nr 8. Emisja nr 8 zosta ła przeprowadzona w 

drodze subskrypcji prywatnej, w trybie warunkowego podwy ższenia kapita łu zak ładowego w zamian za wk ład 

niepieni ężny w postaci 33.621.338 szt. akcji zwyk łych, serii B na okaziciela spó łki Z łomrex Steel Services SA, 

stanowi ących 49 % kapita łu zak ładowego tej spó łki (wcze śniej w dniu 10 marca 2009r. Cognor SA naby ła od 

Złomrex SA 51% akcji Z łomrex Steel Services SA). Warranty subskrypcyjne serii A zosta ły wyemitowane w 

dniu 27.05.2009r. i zosta ły w ca ło ści obj ę te przez Z łomrex SA W dniu 05.05.2009r. nast ąpi ła rejestracja tego 

podwyż szenia w KRS. 

W dniu 24.08.2010r. Z łonirex SA zawar ł  z Cognor SA umow ę  subskiypcji prywatnej dotycz ąc ą  konwersji 

16.000.000 szt. warrantów subskrybcyjnych serii A i obj ęcia 16.000.000 szt. akcji zwyk łych na okaziciela 

emisji nr 8 o warto ści nominalnej 2 z ł  kazda. Obj ęcie akcji nast ąpi ło po cenie emisyjnej 2 z ł  za każdą  akcj ę  na 

łączną  wysoko ść  32.000.000 z ł . Podwyższenie kapita łu zak ładowego w KRS zosta ło zarejestrowane w dniu 

01.09.2009r, 

W dniu 11.03.2011r. GPW dopu ściła do obrotu gie łdowego na rynku podstawowym 16.000.000 szt. akcji 

zwykłych na okaziciela emisji nr 8 o warto ści nominalnej 2 z ł  każda, natomiast w dniu 16.03.20 l 1r. nast ąpi ła 

rejestracja tych akcji w KDPW. Od tego dnia łączna liczba akcji zarejestrowanych w KDPW wynosi ła 

51.187.167 szt. 

W dniu 15 kwietnia 2010r. Z łomrex SA zby ł  łącznie 6.000.000 sztuk akcji Spó łki Cognor S.A. Przed 

dokonaniem transakcji Z łomrex SA posiada ł  łącznie 33.628.623 sztuk akcji Coanor SA, co stanowi ło 65,7 % 

udzialu w kapitale Cognor SA oraz uprawnia ło do wykonywania 33.628.623 g łosów, co stanowi ło 65,7 % ogóhi 

g łosów na Walnym Zgromadzeniu Cognor S.A. Po sprzeda ży Z łomrex SA posiada ł  łącznie 27.628,623 sztuk 

akcji Cognor SA, co stanowi 53,9 % udzialu w kapitale tej że Spó łki oraz uprawnia do wykonywania 27.628.623 

g łosów, co stanowi 53,9 % ogó łu głosów na Walnym Zgromadzeniu Cognor SA. 

W dniu 27.04.2010r. podmioty posiadaj ące pozosta łą  ilość  warrantów subskrypcyjnych serii A z łoży ł y zapisy na 

akcje emisji nr 8 w łącznej ilo ści 15.035.081 szt. wyniku czego Z łomrex SA obj ął  5.035.081 szt., Z łomrex Metal 

Sp. z o.o. obj ął  5.000.000 szt., Ferrostal Łab ędy obj ął  5.000.000 szt. akcji zwyk łych na okaziciela emisji nr 8 o 

warto ści nominalnej 2 z ł  ka żda. Obj ęcie akcji nast ąpi ło po cenie emisyjnej 2 z ł  za każdą  akcj ę  na lączną  

wysoko ść  30.070.162 z ł . 

W dniu 07.05.2010r. GPW dopu ści ła do obrotu gie łdowego na rynku podstawowym 15.035.081 szt. akcji 

zwyk łych na okaziciela emisji nr 8 o warto ści nominalnej 2 z ł  kazda. W dniu 11.05.2010r. nast ąpi ła rejestracja 

tych akcji w KDPW. Od tego dnia łączna liczba akcji zarejestrowanych w KDPW wynosi 66.222.248 szt. 

W dniu 30.06.2010r. przez Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki zosta ła podj ę ta uchwa ła o połączeniu Cognor 

SA z Stalexport SA, Po łączenie zosta ło dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie ca łego 

maj ątku spó łki przejmowanej Stalexport SA na spó ł kę  przejmuj ącą  - Cognor SA. Z uwagi na fakt, że spó ł ka 

przejmuj ąca posiada 100% udzia łów w spó łce przejmowanej, po łączenie zosta ło przeprowadzone stosownie do 

art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwy ższenia kapita łu zakładowego spó łki przejmuj ącej. Rejestracja po łączenia 

Cognor SA z Stalexport SA w KRS nast ąpi ła w dniu 01.09.2010r. 

W wyniku powy ższych operacji struktura w łasno ściowa na dzie ń  31.12.2010r. przedstawia si ę  następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia ł  w kapitale 
zakladowym (%) Liczba glosów 

Udzia ł  g łosów na 
WZA (%) 

Z łomrex S.A.  32.663.704 49,33 % 32.663.704 49,33 % 

Z łomrex Metal Sp. z o.o. 5.000.000 7,55 % 5.000.000 7,55 % 

Ferrostal Łab ędy Sp. z o.o. 5.000.000 7,55 % 5.000.000 7,55 % 

Pozostali akcjonariusze 23.558.544 35,58 % 23.558.544 35,58 % 

Razem 66.222.248 100,00 % 66.222.248 100,00 % 
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Zdarzenia po dniu bilansowym: 

W dniu 14.03.2011r. WZA spó łki Cognor SA podj ęło uchwałę  o warunkowym podwy ższeniu kapitalu poprzez 

emisj ę  ilo ści 6.622 szt. warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do obj ęcia ilo ści 66.220.000 szt. akcji 

zwyk łych na okaziciela emisji nr 9 o warto ści nominalnej 2 z ł  każda po cenie emisyjnej 4 z ł  każda. Emisja nr 9 

została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do akcjonariuszy zarejestrowanych na 
WZA w dniu 14.03.2011r. Do dnia sporz ądzenia niniejszego sprawozdania zarejestrowanie warunkowego 

podwyższenia kapita łu w KRS nie zosta ło dokonane. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych b ędą  mogli 

obejmować  akcje emisji nr 9 w terminie 10 lat od dnia emisji warrantów serii B, przy czy pierwszy zapis na 

akcje emisji nr 9 nastąpi nie wcze śniej niż  12 i nie pó źniej niż  13 miesi ęcy od dnia przydziatu warrantów. 

Spó łka zale żna Counor Blachy Dachowe SA  

Struktura w łasno ściowa Cognor Blachy Dachowe SA na dzie ń  31.12.2010r. przedstawia si ę  nast ępuj ąco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia ł  w kapitale 
zak ładowym (%)  

77,44% 
Liczba glosów  

3 398 

Udzia ł  głosów na 
WZA (%)  

77,44% 
Cognor S.A.  3 398 
PW Enpol Sp. z o.o. 990 22,56% 990 22,56% 

Razem 4 388 100,00 % 4 388 100,00 % 

Spólka zależna Counor Stahlhandel GmbH i iej spólki zale żne  

Struktura w łasno ściowa Cognor Stahlhandel GmbH na dzie ń  31.12.2010r. przedstawia si ę  nast ępująco: 

Akcjonariusz Kapital zakładowy 
eur 

Udzia ł  w kapitale 
zakładowym (%) 

Udzial g łosów na 
WZA (%) 

Voestalpine Stahl GmbH  1.277.590 25,10 % 25,10 % 

Cognor SA  3.812.410 74,90 % 74,90 % 

Razem 5.090.000 100,00 % 100,00 % 

Jak opisano w pkt. 2 oraz 5.1 niniejszego sprawozdania ca ł ość  udzia łów w Cognor Stahlhandel GmbH zosta ła 

zbyta przez Cognor SA w dniu 04.02.2011r. 

Spólka zależna Stalexport Nietalzbyt Sp. z o.o.  

Struktura w łasno ściowa Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. na dzie ń  31.12.2010r. przedstawia si ę  nast ępuj ąco: 

Udzia łowiec  
Liczba 

udzialów 
Udzia ł  w kapitale 
zakładowym (%) Liczba glosów 

Udzia ł  głosów na 
WZA (%) 

Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. 58.867 98,76 % 58.867 98,76 % 

TLK SA Katowice  470 0,79 % 470 0,79 % 

Akcjonariusze indywidualni  271 0,45 % 271 0,45 % 

Razem 59.608 100,00 % 59.608 100,00 % 

Spó ł ka zaleina ZAomrex Centrum Sp. z o.o.  

Struktura w ł asno ściowa Z łomrex Centrum Sp. z o.o. na dzie ń  31.12.2010r. przedstawia si ę  nast ępuj ąco: 

Udzialowiec 	 
Liczba 

udzialów 
Udzia ł  w kapitale 

I zakladowym (%)  
100,00% 

Liczba  glosów 
200 

Udzia ł  g łosów na 
WZA (%) 

100,00% [Cognor S.A. 200 

• W dniu 30.08.2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Z łomrex Centrum Sp. z o.o. podj ęło 

uchwałę  w sprawie podwy ższenia kapitalu zak ładowego spó łki z kwoty 200.000 z ł  do kwoty 138.200.000 

z ł , tj. o kwot ę  138.000.000 z ł  poprzez utworzenie 138.000 szt. równych i niepodzielnych nowych udzia łów 

o warto ści nominalnej 1.000 z ł  każdy. W wyniku podwy ższenia kapita ł  zakładowy spó łki wynosi 

138.200.000 z ł  i dzieli si ę  na 138.000 szt. udzia łów o warto ści nominalnej 1.000 z ł  każdy. Wszystkie 

nowoutworzone udzia ły w podwy ższonym kapitale zak ładowym spó łki zosta ły obj ę te przez Stalexport SA, 

która obejmie 138.000 nowych udzia łów o warto ści nominalnej 1.000 z ł  każdy, i pokryje je aportem w 

postaci przedsi ębiorstwa spó łki Stalexport SA - zorganizowanego zespolu sk ładników materialnych i 

niematerialnych, przeznaczonych do realizacji zada ń  gospodarczych w rozumieniu art. 55 1  Kodeksu 

cywilnego, wed ług stanu na dzie ń  30.08.2010r. obejmuj ącego w szczególno ści: 
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własno ść  nieruchomo ści i prawo wieczystego użytkowania gruntu w Lublinie, Cz ę stochowie, Pile, 

Bia łymstoku, Warszawie, Katowice-Ligota, Kostrzyn n/Odr ą, Gniezno, Gostyń , Krzyż , Chorzów 

- wszystkie urządzenia, maszyny i inne ruchomo ści związane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

- wszystkie środki transportu, zgodnie ze specyfikacj ą  
wierzytelno ści, z wyłączeniem Wierzytelno ści Wyłączonych, prawa z tytutu przedp łat, ś rodki pieni ężne 

w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne aktywa obrotowe zwi ązane z prowadzeniem 

przedsi ębiorstwa 
- wszelkie materia ły, produkty, pó łprodukty, produkty w toku, produkty gotowe i inne materia ły, 

związane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 
ksi ęgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

prawa, wynikaj ące z wszelkich umów, porozumie ń , ofert, zlece ń  i innych czynno ści prawnych 

związanych z przedsi ębiorstwem 
prawa wynikaj ące z wszelkich umów o prac ę  
prawa, wynikaj ące z wszelkich licencji, wchodz ących w sk ład przedsi ębiorstwa 

wszelkie udzia ły i akcje, które na dzie ń  zawarcia umowy posiada Stalexport S.A. 

wszelkie prawa w łasno ści przemys łowej Stalexport SA oraz know-how i wszelkie licencje, wynalazki, 

odkrycia, techniki produkcyjne i formu ły, wchodzące w sk ład przedsi ębiorstwa Stalexport SA. 

Następuj ące sk ładniki zostaj ą  wyłączone z Przedsi ębiorstwa i nie podlegaj ą  niniejszemu transferowi 

Przedsi ębiorstwa (w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego) na Z łomrex Centrum Sp. z o.o.: 

- 	nieściągalne, zaleg łe oraz dochodzone na drodze s ądowej wierzytelno ści 

prawo własno ści nieruchomo ści w Ostro łęce 

W wykonaniu powyższej uchwa ły w dniu 30.08.2010r. zosta ła podpisana u o a przenosz ąca 

przedsi ębiorstwo Stalexport tytu łem aportu, obejmuj ąca wyżej wymienione sk ładniki. 

W związku z pol ączeniem kapita łowym Stalexport SA z Cognor SA w dniu 01.09.2010r. spólka 

Cognor SA weszla we wszystkie prawa Stalexport SA zwi ązane z wy żej wymienionym podwy ższeniem 

kapita łu w spó łce Zlomrex Centrum Sp. z o.o. 

Do dnia sporz ądzenia niniejszego sprawozdania wy żej opisane podwy ższenie kapita łu w spólce 

Złomrex Centrum Sp. z o.o. nie zosta ło zarejestrowane w KRS. 

Wyżej wymieniony aport zostal dokonany w celu przygotowania do realizacji umowy sprzeda ży 

aktywów Cognor SA w Polsce dla ArcelorMittal, która zostala opisana w pkt. 5.1 niniejszego 

sprawozdania. 

W dniu 20.12.2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Z łomrex Centrum Sp. z o.o. podj ęło 

uchwa łę  w sprawie podwy ższenia kapita ł u zak ładowego spó łki z kwoty 138200.000 z ł  do kwoty 

180.000.000 z ł , łj. o kwo łę  41.800.000 z ł  poprzez utworzenie 41.800 szt. równych i niepodzielnych nowych 

udzia łów o warto ści nominalnej 1.000 z ł  każdy. W wyniku podwy ższenia kapita ł  zak ładowy spó łki wynosi 

180.000.000 z ł  i dzieli si ę  na 180.000 szt. udzia łów o warto ści nominalnej 1.000 z ł  każdy. Wszystkie 

nowoutworzone udzia ły w podwyższonym kapitale zak ładowym spó łki zosta ły obj ę te przez jedynego 

wspólnika spó łki Cognor SA, która obejmie 41.800 nowych udzia ł ów o warto ści nominalnej 1.000 z ł  każdy, 

i pokryje je aportem w postaci przedsi ębiorstwa spó łki Cognor SA - zorganizowanego zespolu sk ładników 

materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji zada ń  gospodarczych w rozumieniu art. 55 1  

Kodeksu cywilnego, wed ług stanu na dzień  20.12.2010r, obejmuj ącego w szczególno ś ci: 

- w łasno ść  nieruchomo ści i prawo wieczystego u żytkowania gruntu w S łupsku, Wroc ławiu, Gdań sku, 

Olsztyn, Katowice, Opole-Po łwie ś , Elbl ąg, Opole. ul. Odrza ń ska 

wszystkie urządzenia, maszyny i inne ruchomo ści zwi ązane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

wszystkie środki transportu, zgodnie ze specyfikacj ą  
- wierzytelno ści, z wyłączeniem Wierzytelno ści Wyłączonych, prawa z tytu łu przedp łat, środki pieni ężne 

w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne aktywa obrotowe zwi ązane z prowadzeniem 

przedsi ębiorstwa 
wszelkie materia ły, produkty, pó łprodukty, produkty w toku, produkty gotowe i inne materia ły, 

związane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 
księgi i dokumenty zwi ązane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

prawa, wynikaj ące z wszelkich umów, porozumie ń , ofert, zlece ń  i innych czynno ści prawnych 

związanych z przedsi ębiorstwem 
prawa wynikaj ące z wszelkich umów o prac ę  
prawa, wynikaj ące z wszelkich licencji, wchodz ących w sk ład przedsi ębiorstwa 

firma „Cognor" oraz znak towarowy „Cognor" 
wszelkie prawa w łasno ści przemys łowej Cognor SA oraz know-how i wszelkie licencje, wynalazki, 

odkrycia, techniki produkcyjne i formu ły, wchodz ące w skład przedsi ębiorstwa Cognor SA. 
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Następuj ące sk ładniki zostaj ą  wyłączone z Przedsi ębiorstwa i nie podlegaj ą  niniejszemu transferowi 

Przedsi ębiorstwa (w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego) na Z łomrex Centrum Sp. z o.o.: 

nie ściągalne, zaleg łe oraz dochodzone na drodze s ądowej wierzytelno ści 

wszelkie udzia ły i akcje, które na dzie ń  zawarcia umowy posiada Cognor S.A. 

- prawo wieczystego u żytkowania gruntu dla którego S ąd Rejonowy Katowice Wschód prowadzi KW nr 

KA1K100033944/1 (Katowice, ul. Owsiana) 
należno ści o charakterze publicznoprawnym 

W wykonaniu powyższej uchwa ły w dniu 20.12.2010r. zosta ła podpisana umowa przenosz ąca w łasno ść  

nieruchomo ści i prawo wieczystego u żytkowania gruntu w S łupsku, Wroc ławiu, Gdańsku, Olsztyn, 

Katowice, Opole-Po łwie ś , Elbląg, Opole, ul. Odrzańska wchodzących w sk ład przedsi ębiorstwa tytu łem 

aportu oraz zobowi ązuj ąca do przeniesienia pozosta łych składników przedsi ębiorstwa z tego tytu łu umową  

przyrzeczon ą, zawartą  do dnia 19.06.2011r. 

Do dnia sporz ądzenia niniejszego sprawozdania wy żej opisane podwy ższenie kapitalu w spólce 

Domrex Centrum Sp. z o.o. nie zosta ło zarejestrowane w KRS. 

Wy żej wymieniony apoil zostal dokonany w celu przygotowania do realizacji umow ■ sprzeda ży 

aktywów Cognor SA w Polsce dla ArcelorMittal, która zostala opisana w pkt. 5.1 niniejszego 

sprawozdania. 

Spólka zale żna Cognor Services Sp. z o.o.  

Struktura lasno ściowa Cognor Services Sp. z o.o. na dzie ń  31.12.2010r. przedstawia si ę  następuj ąco: 

Udzialowiec  
Liczba 

udzia łów 
Udzial w kapitale 
zakladowym (%) Liczba glosów 

Udzial głosów na 
WZA (%) 

Cognor S.A. 50 100,00% 50 100,00% 

W dniu 25.02.2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cognor Services Sp. z o.o. podj ęło uchwa łę  

w sprawie podwyższenia kapi ł atu zak ładowego spó łki z kwoty 5.000 z ł  do kwoty 50.000.000 z ł , tj. o kwotę  

49.995.000 z ł  poprzez utworzenie 499.950 szt. równych i niepodzielnych nowych udzia łów o warto ści 

nominalnej 100 z ł  każdy. W wyniku podwyższenia kapita ł  zak ładowy spó łki wynosi 50.000.000 z ł  i dzieli 

się  na 500.000 szt. udzia łów o warto ści nominalnej 100 z ł  każdy. Wszystkie nowoutworzone udzia ły w 

podwyższonym kapitale zak ładowym spó łki zosta ły obj ę te przez Z łomrex Centrum Sp. z o,o., która obejmie 

499.950 nowych udzia łów o warto ści nominalnej 100,00 z ł  każdy, w zamian za aport w postaci 

przedsi ębiorstwa Cognor SA - zorganizowanego zespolu sk ładników materialnych i niematerialnych, 

przeznaczonych do realizacji zada ń  gospodarczych w rozumieniu art. 55 1  Kodeksu cywilnego. 

Przedsi ębiorstwo Cognor SA stanowi ło wcze śniej wk ład niepieni ężny Cognor SA do Z łomrex Centrum Sp. 

z o.o. w zamian za obj ęcie w jej kapitale zak ładowym 41.800 szt. udzia łów, zuodnie z uchwałą  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó łki Z łomrex Centrum Sp. z o.o. z dnia 20.12.2010r. i 

obejmuje w szczególno ści: 
- własno ść  nieruchomo ści i prawo wieczystego u żytkowania gruntu w S łupsku, Wroc ławiu, Gdań sku, 

Olsztyn, Katowice, Opole-Po łwie ś  
wszystkie urządzenia. maszyny i inne ruchomo ści zwi ązane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

wszystkie środki transportu, zgodnie ze specyfikacj ą  
wierzytelno ści, z wyłączeniem Wierzytelno ści Wy łączonych, prawa z tytu łu przedp łat, ś rodki pieni ężne 

w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne aktywa obrotowe zwi ązane z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa 
wszelkie materia ły, produkty, pó łprodukty, produkty w toku, produkty goto e i inne materia ły, 

związane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 
księgi i dokumenty zwi ązane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

prawa, wynikaj ące z wszelkich umów, porozumie ń , ofert, zlece ń  i innych czynno ści prawnych 

zwi ązanych z przedsi ębiorstwem 
- prawa wynikaj ące z wszelkich umów o prac ę  

prawa, wynikaj ące z wszelkich licencji, wchodz ących w sk ład przedsi ębiorstwa 

firma „Cognor -  oraz znak towarowy „Cognor" 
wszelkie prawa w łasno ści przemys łowej Cognor SA oraz know-how i wszelkie licencje, wynalazki, 

odkrycia, techniki produkcyjne i formu ły, wchodzące w sk ład przedsiębiorstwa Cognor SA. 

Nast ępuj ące sk ładniki zostaj ą  wyłączone z Przedsi ębiorstwa i nie podlegaj ą  niniejszemu transferowi 

Przedsi ębiorstwa (w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego) na Cognor Services Sp. z o.o.: 

- 	własno ść  nieruchomo ści i prawo wieczystego u żytkowania gruntu w Elbl ągu, Opole, ul. Odrza ń ska 

należno ści publicznoprawne 
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W wykonaniu powyższej uchwa ły w dniu 25.02.2011r. zosta ła podpisana umowa przenosz ąca własno ść  

nieruchomo ści i prawo wieczystego u żytkowania gruntu w S łupsku, Wroc ławiu, Gdańsku, Olsztyn, 

Katowice, Opole-Po łwie ś , wchodz ących w sk ład przedsi ębiorstwa tytu łem aportu oraz zobowi ązuj ąca do 

przeniesienia pozosta łych sk ładników przedsi ębiorstwa z tego tytu łu umową  przyrzeczon ą, zawartą  do dnia 

24.08.2011r. 

Do dnia sporz ądzenia niniejszego sprawozdania wy żej opisane podwy ższenie kapitalu w spólce 

Cognor Services Sp. z o.o. nie zosta ło zarejestrowane w KRS. 

Wy żej wymieniony aport zosta ł  dokonany w celu przygotowania do realizacji umowy sprzeda ży 

aktywów Cognor SA w Polsce dla ArcelorMittal, która zosta ła opisana w pkt. 5.1 niniejszego 

sprawozdania. 

Spólka zale żna Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. — nabvta po dacie bilansowei w dniu 31.01.2011r.  

W dniu 30.08.2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. podj ęło uchwa łę  

w sprawie podwy ższenia kapitatu zak ładowego spó łki z kwoty 1.650.000 z ł  do kwoty 129.150.000 z ł , tj. o kwot ę  

127.500.000 z ł  poprzez utworzenie 255.000 szt. równych i niepodzielnych nowych udzia łów o warto ści 

nominalnej 500 zł  każdy. W wyniku podwyższenia kapita ł  zak ładowy spó łki wynosi 129.150.000 zł  i dzieli się  

na 258.300 szt. udzia łów o warto ści nominalnej 500 z ł  każdy. Wszystkie nowoutworzone udzia ły w 

podwyższonym kapitale zak ładowym spó łki zosta ły obj ę te przez Z łomrex Centrum Sp. z o.o., która obejmie 

255.000 nowych udzia łów o warto ści nominalnej 500 zi każdy, i pokryje je aportem w postaci przedsi ębiorstwa - 

zorganizowanego zespo łu sk ładników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji zada ń  

gospodarczych w rozumieniu art. 55 1  Kodeksu cywilnego, nabytego przez Z łomrex Centrum Sp. z o.o. w dniu 

30.08.2010r. od spó łki Stalexport SA, obejmuj ącego w szczególno ści: 

- własno ść  nieruchomo ści i prawo wieczystego u żytkowania gruntu w Lublinie, Cz ęstochowie, Pile, 

Białymstoku, Warszawie 
• 	 wszystkie urz ądzenia, maszyny i inne ruchomo ści zwi ązane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

wszystkie ś rodki transportu, zgodnie ze specyfikacj ą  
wierzytelno ści, z wyłączeniem Wierzytelno ści Wyłączonych, prawa z tytu łu przedp łat, środki pieniężne w 

kasie i na rachunkach bankowych oraz inne aktywa obrotowe zwi ązane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

wszelkie materia ły, produkty, pó łprodukty, produkty w toku, produkty gotowe i inne materia ły, związane z 

prowadzeniem przedsi ębiorstwa 
- ksi ęgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsi ębiorstwa 

prawa, wynikaj ące z wszelkich umów, porozumie ń , ofert, zlecen i innych czynno ści prawnych zwi ązanych z 

przedsi ębiorstwem 
prawa wynikaj ące z wszelkich umów o prac ę  
prawa, wynikaj ące z wszelkich licencji, wchodz ących w sk ład przedsi ębiorstwa 

wszelkie prawa i roszczenia wynikaj ące z umowy przeniesienia przedsi ębiorstwa, zawartej w dniu 

30.08.2010r. pomi ędzy Stalexport SA a Z łomrex Centrum Sp. z o.o. 

wszelkie udzia ły i akcje, które na dzien zawarcia umowy posiada Z łomrex Centrum Sp. z o.o. 

firma „Stalexport" oraz znak towarowy ,Stalexport" 
wszelkie prawa w łasno ści przemys łowej Stalexport SA oraz know-how i wszelkie licencje, wynalazki, 

odkrycia, techniki produkcyjne i formu ły, wchodz ące w sk ład przedsi ębiorstwa Stalexport SA. 

Następujące sk ładniki zostaj ą  wyłączone z Przedsi ębiorstwa i nie podlegaj ą  niniejszemu transferowi 

Przedsi ębiorstwa (w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego) na Cognor Stahlhandel Sp. z o.o.: 

własno ść  nieruchomo ści i prawo wieczystego u żytkowania gruntu Katowice-Ligota, Kostrzyn n/Odr ą, 

Gniezno, Gosty ń , Krzyż , Chorzów 
wszelkie urządzenia, maszyny, inne ruchomo ści, znajduj ące si ę  na 	nieruchomo śc ach 

ś rodki transportu wymienione w specyfikacji 
prawa wynikaj ące z umów, porozumie ń , ofert, zlece ń  i innych czynno ści prawnych, wymienionych w 

specyfikacji 
wszelka dokumentacja prawna i ksi ęgowa, zwi ązana z w/w nieruchomo ściami 

W wykonaniu powy ższej uchwa ły w dniu 30.08.2010r. zosta ła podpisana umowa przenosz ąca własno ść  

przedsiębiorstwa tytu łem aportu oraz zobowi ązuj ąca do przeniesienia w łasno ści nieruchomo ści i prawo 

wieczystego u żytkowania gruntu w Lublinie, Cz ęstochowie, Pile, Bia łymstoku, Warszawie umow ą  

przyrzeczon ą, zawartą  w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia si ę  wszystkich postanowień  o wpisie 

Z łomrex Centrum Sp. z o.o. jako u żytkownika wieczystego wszystkich w/w nieruchomo ści. 

Do dnia sporz ądzenia niniejszego sprawozdania wy żej opisane podwy ższenie kapita łu w spólce Cognor 

Stahlhandel Sp. z o.o. nie zostalo zarejestrowane w KRS. 

Wyżej wymieniony aport zostal dokonany w celu przygotowania do realizacji umowy sprzeda ży aktywów 

Cognor SA w Polsce dla ArcelorMittal, która zosta ła opisana w pkt. 5.1 niniejszego sprawozdania. 
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5.13. Informacja o znanych Spó łkom Grupy umowach, w wyniku których mog ą  w przysz łości 

nastąpić  zmiany w proporcjach posiadanych udzia łów przez dotychczasowych wspólników 

W dniu 14.03.2011r. WZA spó łki Cognor SA podj ęło uchwałę  o warunkowym podwyższeniu kapitatu poprzez 

emisj ę  ilo ści 6.622 szt. warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do obj ęcia ilo ści 66.220.000 szt. akcji 

zwyk łych na okaziciela emisji nr 9 o warto ści nominalnej 2 z ł  każda po cenie emisyjnej 4 z ł  każda. Emisja nr 9 

zosta ła przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do akcjonariuszy zarejestrowanych na 

WZA w dniu 14.03.2011r. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zarejestrowanie warunkowego 

podwyższenia kapita łu w KRS nie zosta ło dokonane. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych b ędą  mogli 

obejmować  akcje emisji nr 9 w terminie 10 lat od dnia emisji warrantów serii B, przy czy pierwszy zapis na 

akcje emisji nr 9 nast ąpi nie wcze śniej niż  12 i nie pó źniej niż  13 miesi ęcy od dnia przydzialu warrantów. 

Spó łce nie s ą  znane informacje o innych zawartych umowach, w wyniku których mog ą  w przysz ło ści nastąpić  

zmiany w proporcjach posiadanych udzia łów przez dotychczasowych udzia łowców. 

5.14. Udzia ły, które daj ą  specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spólek Grupy, wraz z 

opisem tych uprawnie ń  

W spó łkach Grupy Cognor żadne akcje nie daj ą  specjalnych uprawnie ń  kontrolnych w stosunku do 

jakiejkolwiek Spó łki. 

5.15. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 

W spó łkach Grupy Cognor nie funkcjonuj ą  programy akcji pracowniczych. 

5.16. Informacje dotycz ące wszelkich ogranicze ń  dotyczących przenoszenia prawa w łasno ści 

papierów warto ściowych oraz ogranicze ń  w zakresie wykonywania prawa g łosu 

przypadaj ących na akcje spólek Grupy Cognor 

W spó łkach Grupy Cognor akcje nie podlegaj ą  żadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa w łasno ś ci 

bąd ź  wykonywania prawa g łosu przypadaj ących na udzia ły. 

5.17. Data zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda ń  finansowych 

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, okres na jaki zosta ła zawarta jak 

również  lączna wysokość  wynagrodzenia za badanie jednostkowe i skonsolidowane w 

danym roku obrotowym. 

Umowę  o przegl ąd sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I pó łrocze 

2010 zawarto dnia 09,07.2009r. z firm ą  PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzib ą  w Warszawie, ul. Armii 

Ludowej 14. która jest wpisana na list ę  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń  finansowych, nr 

wpisu 144. 

Łączna warto ść  wynagrodzenia za przegl ąd badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za I pó łrocze 2010 wynosi 91.500 z ł  (z VAT). 

Umow ę  o badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok 2010 zawarto dnia 09.12.2010r. z firm ą  PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzib ą  w 

Warszawie, ul, Armii Ludowej 14, która jest wpisana na list ę  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń  

finansowych, nr wpisu 144. 

Łączna warto ść  wynagrodzenia za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wynosi 123.000 z ł  (z VAT). 

Lączna warto ść  wynagrodzenia za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 wynosi ła 164.700 z ł  (z VAT). Podmiotem 

przeprowadzaj ącym badanie by ła tak że firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., 
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5.18. Informacja o wa żniejszych osiągnięciach w dziedzinie bada ń  i rozwoju 

W spó łkach Grupy Cognor w 2010r. nie odnotowano osi ągnięć  w dziedzinie bada ń  i rozwoju. 

5.19. Informacja o nabyciu akcji (udzia łów) wlasnych, a w szczególno ści celu ich nabycia, liczbie 

i warto ści nominalnej, ze wskazaniem jak ą  część  kapita ł u zakladowego reprezentuj ą, cenie 

nabycia oraz cenie sprzeda ży tych akcji (udzia łów) w przypadku ich zbycia 

W spó łkach Grupy Cognor w 2010r. nie wyst ąpiło nabycie akcj (udzia łów) w łasnych. 

5.20. Informacja o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powi ązanymi na innych 

warunkach ni ż  rynkowe, wraz z ich kwotami oraz z informacjami okre ś laj ącymi charakter 

tych transakcji 

W Grupie Cognor w 2010r, transakcje z podmiotami powi ązanymi zawierane są  na warunkach rynkowych. 

5.21. Obja śnienie ró żnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a 

wcze śniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok (w odniesieniu do prognoz w 

zeszlorocznym sprawozdaniu) 

W spó łkach Grupy Cognor w zesz łorocznych sprawozdaniach nie by ły zawarte prognozy na 2010r. Tak że poza 

sprawozdaniami spó łka nigdzie nie publikowa ła prognoz na 2010r. 

5.22. Postępowania tocz ące się  przed s ądem, organem wla ściwym dla post ępowania 

arbitra żowego lub organem administracji publicznej 

Postępowania s ądowe i egzekucyjne prowadzone przez spó ł kę  dominuj ąc ą  Cognor SA wed ług stanu na dzień  

3 1. 1.2.21)1Ur., MOryCn wautum..: p1LGU1111Utu  

POZWANY 
Siedziba 

Warto ść  przedmiotu 
sporu vs z ł  

B & M Janusz Byszewski Robert Mochocki Zgierz 117 266 

BAUHAUS SP. Z O.O. Sopot 207 792 

	B1TON ZBRO ARNIA SP. Z O.O. Gdań sk 121 975 

4  EDDA-ART INWEST Pio r Pikul Gorzów Wlkp. 122 849 

EUROMINEX SP. Z O.O. Sosnowiec 111 854 E FIDES S.C. Firma Handlowo Us łu•owa Pawe ł  lipinski, Jakub Lipinski Che ł m 159 605 

Firma Handlowo Ushigowa MARSTAL Mariusz Józef Uchacz Kraków 101 252 

HMO OIL TRADE, s.r.o. Frydek-Mistek 303 081 

9  KODAL Centrum Hydrauliki Si łowej SP. Z O.O. Gdynia 187 708 

10  POL - MOT WARFAMA S.A. Dobre Miasto 277 818 

I ł   Przedsi ębiorstwo Budowlane PREFBUD SP. Z O.O. w likw dacji Dzierzgon 1 541 575 

12  Przedsi ębiorstwo Budowlane POLBUD SP. Z O.O. Bielsk Podlaski 192 372 

13  Przedsi ębiorstwo Handlowo Ushigowe KOCH Adam Koch Blachownia 194 670 

14  Przedsi ębiorstwo Kompleksowej Obs ługi Budownietwa MAWIM SP. Z O.O. Brzesko 216 044 

194 670 
15 Przedsi ębiorstwo Produkcji Elementów Bud. HYDROBET Zygmum Sakrura Kociszew 

16  Przedsi ębiorstwo Produkcyjno Handlowe SEMET Tomasz Serwotka Radlin 530 086 

17  PPHU KAMRAT Kazimierz Murat Halina Murat Pu ławy 281 441 

18  PPI-IU O środek Maszyno - - SP. Z O.O. w likwidacji Dąbrowa Bialostocka  124 205  

19  Przedsi ębiorstwo Robót Specjalistycznych SELECT SP. Z 0.0. Warszawa 105 033 

20  Przedsi ębiorstwo Ustugowo Handlowe MLYN Krzyszto Sobelga Kraków 258 406 

21  Przedsi ębiorstwo Wobów Stalowych 'ORO-POLSKA SP. Z O.O. Sosnowtec 156 634 

22  STAL-MEB SP. Z O.O. Leszno 261 068 

23 Zak łady Rernontowo-Montazowe KONIECPOL S.A. w ł ikwodacjt Koniecpol 134 957 

45 



Przeciwko Cognor SA toczy si ę  jedno post ępowanie z powództwa by łego pracownika spó łki o odszkodowanie 

za niezgodne z prawem rozwi ązanie umowy o prac ę . Warto ść  roszczenia na dzie ń  sporządzenia niniejszego 

sprawozdania wynosi 102 tys. z ł . 

Spó łki Grupy Kapita łowej nie są  stroną  żadnego post ępowania tocz ącego si ę  przed sądem, organem w ł aściwym 

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotycz ących zobowi ązań  albo 

wierzytelno ści, którego warto ść  stanowi co najmniej 10 % ich kapita łów w łasnych. 

5.23. Okre ś lenie łącznej liczby i warto ści nominalnej wszystkich akcji jednostki dominuj ącej 

oraz akcji i udzia łów w jednostkach powiązanych z jednostka dominuj ącą, będących w 

posiadaniu osób zarz ądzaj ących i nadzoruj ących 

Łączna liczba akcji spó łki dominuj ącej Cognor S.A. oraz ich warto ść  nominalna, b ędących w posiadaniu osób 

zarządzaj ących, wed ług stanu na dzien 31.12.2010r.: 
• Krzysztof Walarowski - Prezes Zarz ądu: brak akcji 

• Dariusz Maszczyk Cz łonek Zarządu: 22.918 akcji o wartosci nominalnej 2 z ł  każda 

Łączna liczba akcji spó łki dominuj ącej Cognor S.A. oraz ich warto ść  nominalna, b ędąca w posiadaniu osób 

nadzoruj ących, wediug stanu na dzie ń  31.12.2010r.: 

• Przemys ław Sztuczkowski Przewodnicz ący Rady Nadzorczej: brak akcji 

• Przemys ław Grzesiak Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej: brak akcji 

• Krzysztof Zo ła - Cz łonek Rady Nadzorczej: brak akcji 

• Dominik Barszcz - Cz łonek Rady Nadzorczej: brak akcji 

• Anna Kie łdanowicz - Cz łonek Rady Nadzorczej: brak akcji 

Osoby zarz ądzaj ące i nadzoruj ące nie posiadaj ą  akcji i udzia łów w innych jednostkach powi ązanych, nale żących 

do Grupy Kapita ł owej Cognor S.A. 

5.24. Warto ść  wynagrodze ń , nagród i korzy ści, w tym wynikaj ących z programów 

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów 
opartych na obligacjach z prawem pierwsze ństwa, zamiennych, warrantach 

subskrybcyjnych, wyp łaconych, należnych dla ka żdej z osób zarz ądzaj ących i 

nadzoruj ących emitenta 

W spó łkach Grupy Cognor w 2010r. nie by ło w wynagrodzeń , nagród i korzy ści. 
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6. OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK I ZAGROZEN, CHARAKTERYSTYKA 

ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA 
ROZWOJU GRUPY COGNOR ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU 

6.1. Opis podstawowych ryzyk i zagro żeń  oraz przeciwdzia łania tym ryzykom 

6.1.1. Ryzyko zwi ązane z sytuacj ą  makroekonomiczn ą  

W śród czynników makroekonomicznych, maj ących wp ływ na dzia łalno ść  Spó łki i Grupy (tak że po zmianie 

profilu dzia łalno ści z handlowego na produkcyjny), nale ży przede wszystkim wskaza ć  tempo wzrostu produktu 

krajowego brutto (PKB), a w szczególno ści dzia łów przemys łu, będących odbiorcami wyrobów stalowych 

(budownictwo, przemys ł  samochodowy, przemys ł  stoczniowy, przemys ł  maszynowy, producenci sprz ę tu AGD, 

itp.), poziom stóp procentowych oraz stop ę  inflacji, wysoko ść  kursów walutowych, a tak że politykę  celną . 

Negatywne zmiany g łównych wska źników makroekonomicznych, obejmuj ących spadek PKB, tempa wymiany 

handlowej oraz wzrost poz:omu inflacji, mog ą  negatywnie oddzialywa ć  na dynamik ę  przychodów ze sprzeda ży 

oraz wyniki finansowe osi ągane przez Grup ę . 

Spó łki Grupy zapobiegaj ą  i będą  zapobiegać  negatywnym skutkom tych ryzyk poprzez ograniczenie kosztów 

funkcjonowania. 

6.1.2. Ryzyko związane z koncentracj ą  dostawców na rynku wyrobów stalowych 

Dla wszystkich spó łek Grupy Kapita łowej w 2010r. struktura dostawców wykazuje du że rozdrobnienie 

zakupów. Nie wyst ępuje znacząca koncentracja zakupów od jednego lub kilku dostawców i w zwi ązku z tym 

spó łki grupy w swojej dzia łalno ści operacyjnej nie s ą  uzaleznione od jednego lub kilku swoich dostawców. 

Po zmianie profilu dzia łalno ści z handlowego na produkcyjny tak że spó łki operacyjne: Ferrostal Lab ędy Sp. z 

o.o., HSW Huta Stali Jako ściowych S.A. oraz Z łomrex Metal Sp. z o.o. w swojej dzia łalno ści operacyjnej nie s ą  

uzależnione od jednego lub kilku swoich dostawców. Technologia stosowana przez obie huty oparta jest na 

podstawowym surowcu w postaci z łomu, który dostarcza w wi ększo ści trzeci podmiot operacyjny Z łomrex 

Metal Sp. z o.o., który to z kolei prowadzi skup na terenie ca łego kraju g łównie z rynku pierwotnego. 

Trzeba jednak zauwa żyć , i ż  metoda produkcji wyrobów hutniczych za pomoc ą  topienia z łomu v■Taz z dodatkami 

w łuku elektrycznym jest bardzo energoch łonna. Dlatego te ż  wyniki Grupy Cognor będą  wraż liwe na 

uwarunkowania wspó łpracy z dostawcami energii, gdzie rynek jest mocno zmonopolizowany i regulowany 

wieloma przepisami na obszarze UE. 

6.1.3. Ryzyko związane z konkurencj ą  na rynku produkcji wyrobów stalowych 

Analiza konkurencyjno ści na rynku produkcji wyrobów stalowych wskazuje na wzrost poziomu konkurencji co 

skutkować  mo że obniżeniem marz uzyskiwanych przez producentów, w tym Spó łkę  i Grup ę  i wp łynąć  na 

wyniki osi ągane w przysz ło ści. Trzeba jednak podkre ś lić  wysoką  barierę  kapitalową  dla wej ścia do sektora 

producentów wyrobów hutniczych, baza producentów liczy kilkadziesi ąt podmiotów w Polsce i nie b ędzie 

istotnie si ę  zmieniać  w najbli ższym czasie. Dodatkowo podmioty produkcyjne, które maj ą  zosta ć  nabyte przez 

Grup ę  Cognor oferuj ą  wyroby hutnicze stosunkowo wy ższej jako ści i produkuj ą  g łównie pod zamówienia co 

zmniejsza oddzialywanie walki konkurencyjnej na te podmioty. 

6.1.4 - Ryzyko zwil,zane z kztaltowaniern si ę  kursów walutowych. 

Spó łki Grupy Kapita łowej w 2010r, nie prowadzi ły istotnej dzia łalno ści handlowej w walutach innych ni ż  ich 

rodzima waluta. Także podmioty produkcyjne, których zakup jest planowany przez Grup ę  Cognor w 2011r. nie 

prowadz ą  istotnej dzia łalno ści operacyjnej w walutach obcych. Nale ży jednak zauwa żyć , że koncepcja zmiany 

profilu dzia łalno ści Grupy Cognor z handlowego na produkcyjny zawiera za ło żenie, że cz ęściowa zaplata za 

podmioty produkcyjne dokonana b ędzie w formie przej ęcia przez Grup ę  Cognor zadluzenia z tytu łu 

euroobligacji wyemitowanych przez Z łomrex w wysoko ści ca 127 mln EUR i w zakresie tej kwoty Grupa 

Cognor b ędzie narażona na ryzyko walutowe. 
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6.1.5. Ryzyko związane z sezonowo ścią  sprzedaży. 

Dzia łalność  na rynku produkcji wyrobów hutniczych charakteryzuje si ę  sezonowo ścią  popytu a co za tym idzie 

uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, wynikaj ącą  ze zmienno ści warunków atmosferycznych w rocznym 

cyklu pogodowym. Sezonowo ść  ta przejawia si ę  mniejszym popytem na wyroby stalowe w okresie zimowym co 

wynika z ograniczenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych w tym okresie. 

6.2. Zmiana profdu dzia łalno ści Grupy Cognor 

Podsumowanie sytuacji Grupy Cognor na rynku dystrybucji wyrobów stalowych 

• Grupa Cognor w okresie ostatnich 4 lat zbudowa ła i zintegrowa ła rozległą  sie ć  dystrybucji wyrobów 

stalowych w Polsce i Europie Centralnej 

• Wysi łki zmierzaj ące do osi ągnięcia satysfakcjonuj ącej rentowno ści tej sieci nie przynios ły oczekiwanych 

efektów z nast ępuj ących przyczyn: 
- kryzys gospodarczy 
- w pó źniejszym okresie brak kapita łu obrotowego 

• Aby akrualnie osi ągać  pozytywne wyniki finansowe niezb ędne by łoby zaanga żowanie znacznych środków 

finansowych na kapita ł  obrotowy, których spó ł ka nie posiada w wystarczaj ącej wysoko ści 

• Mimo trwaj ącego kryzysu od ko ńca 2008r. przeprowadzono szereg istotnych zmian w obszarze dzia łalno ści 

spó łki, w tym najistotniejsza by ła integracja na poziomie kapita łowym, informatycznym, operacyjnym i 

biznesowym, wskutek której powsta ła organizacja atrakcyjna z punktu widzenia wyceny i perspektyw 

rozwoju 

• Na polskim rynku dystrybucji stali obserwujemy rosn ącą  walkę  konkurencyjn ą  i rozpoczynaj ące się  procesy 

konsolidacyjne, w których z wyżej wymienionych przyczyn Grupa Cognor nie mog ł aby odgrywa ć  wiodącej 

roli 

• Grupa Cognor otrzyma ła dwie korzystne oferty na zbycie aktywów s ł użących do prowadzenia dzia łalno ś ci 

dystrybucyjnej 

• Biorąc powy ższe pod uwag ę  Grupa Cognor uważa za zasadne i korzystne dla dalszego rozwoju spó ł ki 

sprzeda ż  dotychczasowej dzia łalno ści dystrybucyjnej i zaanga żowanie si ę  w bardziej efektywn ą  

ekonomicznie dzia ł alno ść  w sektorze produkcji wyrobów hutniczych 

Transakcja sprzeda ży aktywów w Polsce do ArcelorMittal umowa szczegó łowo opisana w pkt. 5.1 

• Grupa Cognor dokonuje sprzeda ży aktywów, obejmuj ących dzia łalno ść  dystrybucyjn ą  na terenie Polski 

• Transakcja nie ogranicza Grupy Cognor w mo ż liwo ści sprzedaży wyrobów produkowanych przez spó łki 

Grupy Z łomrex 

• Inwestor (kupuj ący): ArcelorMittal 

Parametry sprzeda ży:  
• Cena sprzeda ży za aktywa trwa ł e i warto ści niematerialne: 148,9 mln z ł  

• Warto śc księgowa netto aktywów trwa łych w skonsolidowanych ksi ęgach Cognor: 76,6 mm zi (zysk 

ksi ęgowy 72,3 mln z ł ) 

• Grupę  Cognor obowiązuje zakaz konkurencji na okres 3 lat (za wyj ątkiem wyrobów Grupy Z ło ex 

• Grupa Cognor uzgodni ła z Inwestorem warunki dost ępu do jego sieci dystrybucyjnej 

• Pozostaj ące aktywa w Polsce: Cognor Blachy Dachowe SA i kilka nieruchomo ści o łącznej warto ści oko ł o 

30 mln zł  

Uzasadnienie transakcji:  
• Zbywany biznes historycznie przynosi ł  straty 

• Polski rynek dystrybucji stali czeka okres konsolidacji i wzmo żona walka konkurencyjna 
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• Osiągnięcie satysfakcjonuj ących wyników wymaga znacznych nak ładów finansowych 

• Aktywa są  sprzedawane po atrakcyjnej cenie znacznie powy żej warto ści księgowej 

• Moż liwość  wykorzystania ś rodków finansowych w dzia łalno ści o wyż szej stopie zwrotu 

Transakcja sprzeda ży udziałów w Cognor Stahlhandel GmbH u owa szczegó łowo opisana w pkt. 5.1 

• Grupa Cognor dokonuje sprzeda ży Spółki Cognor Stahlhandel GmbH, obejmuj ącej dzia łalno ść  

dystrybucyjn ą  Grupy Cognor poza granicami Polski 

Inwestor (kupuj ący): Eff eins Beteiligungsyerwaltung GmbH, Eff zwei Beteiligungsyerwaltuflg GmbH 

Parametry sprzeda ży:  
• Cena sprzeda ży udzia łów Cognor Stahlhandel wynosi 32,7 mln EUR (132 mln z ł ) i będzie przedmiotem 

korekty o wynik netto tej grupy od ko ńca 2009 do momentu zamkni ęcia transakcji 

• Warto ść  księgowa netto udzia łów w skonsolidowanych ksi ęgach Cognor: 162,0 mln z ł  

• Niższa cena sprzeda ży w stosunku do kosztu nabycia jest konsekwencj ą  strat poniesionych przez Cognor 

Stahlhandel w tym okresie wynosz ących 78 mln z ł  (od II kw. 2009 do III kw. 2010) 

Uzasadnienie transakcji:  
• Cena za spó łkę  zosta ła uzyskana w procesie konkurencyjnym, skierowanym do 24 najwi ększych 

światowych podmiotów w bran ży dystrybucyjnej i wybrana zosta ła oferta o najwy ższej cenie 

• Uzyskana cena jest zbli żona do skonsolidowanych kapita łów w łasnych Cognor Stahlhandel 

• Wraz ze sprzeda żą  Cognor Stahlhandel zmniejsza si ę  zadtu żenie Cognor SA o kwot ę  128,9 mln z ł  co 

stanowi 78 % aktualnego zad łużenia ca łej Grupy Cognor 

• Ponadto Grupa Cognor uniknie konieczno ści zaanga żowania dodatkowego kapitatu w Cognor Stahlhandel 

na uzupe łnienie jego środków obrotowych 

Oferta nabycia aktywów produkcyjnych od ZAomrex szczegó łowo opisana w pkt. 5.1 

Cognor SA otrzyma ł  niewiążącą  ofert ę  akcjonariusza spó łki Złomrex SA w Poraju nabycia przez spó łkę  

wszystkich posiadanych przez Z łomrex SA akcji i udzia łów w spó łkach: Z łomrex Metal Sp. z o.o., Ferrostal 

Ł ab ędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jako ściowych SA za łączną  cen ę  703.000.000 zł . 

Charakterystyka nabywanych podmiotów produkcyjnych: 

Z łomrex Metal Sp. z o.o.  
• Spó łka prowadząca w ramach Grupy Z łomrex dzia łalno ć  związaną  z obrotem z łomem 

• Z łomrex Metal jest jednym z liderów w obrocie z łomem w Polsce 

• Z łomrex Metal posiada sie ć  18 oddzia łów rozlokowanych na terenie ca łego kraju 

• G ł ównymi odbiorcami Z łomrex Metal s ą  Ferrostal oraz HSW Huta Stali Jako ściowych 

Ferrostal Ł abędy Sp. z o.o.  
• Spó łka koncentruje si ę  na produkcji k ęsów okrąg łych i kwadratowych w piecach elektrycznych 

• Nowy wyrób Ferrostal - k ęsy okrągłe o średnicy 170 mm (jedyny wyrób w Polsce produkowany metod ą  

ci ąg ł ego odlewania stali istotna przewaga konkurencyjna i znaczny potencja ł  rozwoju) 

• Produkty Ferrostal u żywane przez odlewnie, huty, przemys ł  samochodowy i maszynowy oraz przez 

jednostki z Grupy Z łomrex jako surowiec do produkcji wyrobów gotowych 

• Ferrostal posiada 100 % udzia łów w ZW Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. zak ładzie walcowniczym z 

Zawiercia 

Moce produkcyjne: 380 tys. ton 

49 



HSW Huta Stali Jako ściowych SA  

• Spó łka zajmuje si ę  produkcj ą  kęsów i wlewków ze stali jako ściowych 

• Kęsiska są  pó łproduktami wykorzystywanymi do produkcji blach u żywanych w przemy ś le maszynowym, 

budowlanym i zbrojeniowym 

• Kę sy są  pó łproduktami wykorzystywanymi do produkcji prę tów jako ściowych (fi 50-120 	używanych 

w przemy ś le motoryzacyjnym i maszynowym 

• Moce produkcyjne: 240 tys. ton 

Założenia wyceny spó łek produkcyjnych 

• Spó łki produkcyjne EBITDA w 2011: 	 147 mln z ł  

Spó łki produkcyjne EBITDA ś rednia 2012-2014: 	208 mln z ł  

• Spó łki produkcyjne wynik netto w 2011: 	 97 mln z ł  

• Spó ł ki produkcyjne wynik netto średnia 2012-2014: 	136 mln z ł  

• Spółki produkcyjne EV/EBITDA w 2011: 	 5,1 

• Spó łki produkcyjne EV/EBITDA średnia 2012-2014: 	 3,6 

• Spółki produkcyjne P/E w 2011: 	 7,3 

• Spó łki produkcyjne P/E średnia 2012-2014: 	 5,2 

Rozliczenie transakcji nabycia aktywów produkcyjnych (wielko ści szacunkowe w z ł ): 

ź ród ł a:  

Cena sprzeda ży aktywów do ArcelorMittal: 

Cena sprzedaży Cognor Stahlhandel GmbH: 

Rozliczenie kapita ł u obrotowego Cognor SA: 

Korekta ceny sprzedaży Cognor Stahlhandel GmbH o wynik 2010r.: 

Przej ęcie d ługu z tytu łu euroobligacji wyemitowanych przez Z łomrex SA: 

149 mln z ł  
132 mln z ł  

10 mln z ł  
-20 mln z ł  
508 mln z ł  

Razem: 
Zastosowania: 

Zap ł ata części ceny nabycia aktywów produkcyjnych od Z łomrex S.A. w gotówce: 	 195 mln z ł  

Zapłata części ceny nbycia aktywów produkcyjnych od Zlomrex S.A. (przej ęcie euroobligacji): 508 mln z ł  

Cognor SA ureguluje zobowi ązanie z tytu ł u opcji zakupu 25,1 % Cognor Stahlhandel GmbH: 	25 mln z ł  

Cognor SA sp łaci zad ł użenie bankowe na finansowanie działalno ści dys łrybucyjnej: 	 17 mln z ł  

Cognor SA zasili spó łki produkcyjne na kapita ł  obrotowy: 	 22 mln z ł  

----- - -------------- ----- --------- 	--------- - ------------------------------------ --------------------- ----- ------------ 

Razem: 	
767 mln z ł  

Pozosta ł e rozliczenia:  

Z ł omrex SA ureguluje swoje zobowi ązania wobec spó łek produkcyjnych: 

Zlomrex SA odkupi od Z łomrex Metal i Ferrostal Lab ędy akcje Cognor SA: 

Końcowy wynik rozliczeń  po dokonaniu zakupu aktywów produkcyjnych:  

Cognor SA dysponuje kwotą  wolnych ś rodków finansowych: 

Z ł omrex SA dysponuje kwotą  wolnych ś rodków finansowych: 

Spół ki produkcyjne zasilone ś rodkami finansowymi na sp łatę  zad ł użen a i kapita ł  obrotowy: 

60 mln zl 
40 mln z ł  

1 2 mln z ł  
95 mln z ł  

132 mln z ł  

Czynniki wp ływaj ące na poprawe wyników aktywów produkcyjnych: 

• Spó łki produkcyjne b ędą  dysponowa ły odpowiednim kapita łem obrotowym i b ędą  na niskim poziomie 

zadhiżenia 

• Obserwowana poprawa uwarunkowa ń  rynkowych po kryzysie 2008-2009, obecnie wyniki III, IV kwartatu 

2010 pokazuj ą  istotn ą  popraw ę  w spó łkach produkcyjnych 

• Osiągnięcie pe łnego wykorzystania zdolno ści produkcyjnych hut HSW Huta Stali Jako ściowych SA i 

Ferrostal Lab ędy Sp. z o.o. w kolejnych latach (obecnie wykorzystuj ą  2/3 swoich zdolno ści produkcyjnych) 

• Poprawa p łynno ści, zw łaszcza w cz ęści z łomowej (Z łomrex Metal) pozwoli na pow-rót do pe łnej zdolno ści 

zakupu i przerobu z łomu (aktualnie zdolno ści są  wykorzystane w 50 %) 

• Kontynuacja programu redukcji kosztów w spó łkach operacyjnych 

779 mln z1 
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Zdaniem Zarz ądu zmiana profilu dzialalno ści Grupy Cognor z handlu wyrobami stalowymi i poprzez 

zakup aktywów produkcyjnych od Zlomrex SA stanie si ę  producentem wyrobów hutniczych ma swoje 

uzasadnienie gdy ż  jak wskazuj ą  dane z lat poprzednich dzia łalno ść  w zakresie produkcji wyrobów 

hutniczych byla bardziej dochodowa od dzia łalno ści związanej w obrotem tymi wyrobami. Jak wynika ze 

wstępnych danych oferowane do nabycia podmioty odzyskuj ą  swoj ą  pozycj ę  rynkow ą  i rentowność . 

Dlatego te ż  zakup podmiotów prowadz ących dzia łalność  w zakresie produkcji wyrobów hutniczych oraz 

handlu zlomem - surowca niezb ędnego do produkcji wi ększo ści wyrobów hutniczych za ś rodki pozyskane 

ze sprzeda ży aktywów slu żących do dzialalno ści w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi pozwoli Grupie 

Cognor przeorganizowanie swojej dotychczasowej dzialalno ści na dzialalno ść , która jest dzialalno ścią  

bardziej efektywn ą  z finansowego punktu widzenia. 

Harmonogram zmiany profilu dzia łalno ści Grupy Cognor: 

a Podpisanie przedwst ępnej umowy sprzedaży aktywów w Polsce: 26.11.2010r. 

Podpisanie warunkowej umowy sprzeda ży udzia łów Cognor Stahlhandel GmbH: 09.12.2010r. 

• Zgoda NWZ Cognor SA na zakup aktywów produkcyjnych od Z ł omrex SA: 02.02.2011r. 

• Podpisanie umowy zaliczki na zakup aktywów produkcyjnych od Z łomrex SA: 03.02.2011r. 

Realizacja warunkowej umowy sprzeda ży udzia łów Cognor Stahlhandel Gmbfl: 04.02.2011r. 

• Podpisanie przyrzeczonej umowy sprzeda ży aktywów w Polsce: maj 2011r. 

• Podpisanie przyrzeczonej umowy na zakup aktywów produkcyjnych od Z łomrex SA: Il kw.2011r. 

6.3. Charakterystyka zewn ętrznych (szans i zagro żeń) oraz wewn ę trznych (mocne i s łabe 

strony) czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitalowej 

Charakterystyk ę  zewnę trznych i wewn ę trznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapita łowej po 

zmianie profilu dzia łalno ści przedstawiono w formie uproszczonej analizy SWOT: 

A. Szanse 

G łównymi szansami b ędącymi równocze śnie wyzwaniami w dzia łalno ści handlowej ca łej Grupy Kapita łowej s ą : 

• Funkcjonowanie w strukturach Unii Europejskiej 	i związany z tym wzrost otwarto ści rynku, 

a tym samym wzrost mo ż liwo ści biznesowych, 

• Funkcjonuj ący system informatyczny IFS, b ędący bazą  efektywniejszej obs ługi sprzedaży 

produkowanych wyrobów, 

• Podwyższanie jako ści produkowanych wyrobów i sprzeda ż  g łównie pod zamówienia 

• Program optymalizacji kosztów dzia łalno ści w spó łkach produkcyjnych 

• Duża ilo ść  inwestycji infrastrukturalnych, tak że dofinansowanych z funduszu unijnych, na terenie 

Polski: budowa dróg. mostów, stadionów, zwi ększaj ąca zapotrzebowanie na wyroby stalowe. 

B. Zagro żenia 

Do g łównych zagro ż eń  w dzia łalno ści handlowej Grupy Kapita łowej należy zaliczy ć : 

• Wzrost konkurencyjno ści na rynku produkcji wyrobów stalowych co mo że skutkować  obn żeniem mark 

uzyskiwanych przez producentów. 
Skutki kryzysu gospodarczego i powolne odbudowywanie popytu na wyroby stalowe 

Technologia produkcji wyrobów hutniczych za pomoc ą  topienia z łomu w tuku elektrycznym jest 

bardzo energoch łonna co wp ływa na wraż liwo ść  na uwarunkowania rynku dostaw energii, który jest 

mocno zmonopolizowany i regulowany wieloma przepisami na obszarze UE. 

• Wi ększa wra ż liwo ść  podmiotów produkcyjnych na zmiany w przepisach dotycz ących ochrony 

środowiska 
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C. Silne strony 

G łównymi silnymi stronami Grupy Kapita łowej są : 

• Dobra i zaangażowana w prac ę  kadra pracownicza, 

• Funkcjonuj ący system informatyczny IFS, b ędący podstawą  integracji i monitorowania dzia łalno ści 

spó łek i sprawnego sporz ądzania sprawozdan oraz dostarczaj ący niezb ędnych informacji zarz ądczych, 

• Nowoczesna technologia zak ł adów produkcyjnych Ferrostal Łabędy i HSW Huta Stali Jako ściowych 

• Posiadanie zaplecza dostaw podstawowego surowca do produkcji 	spó łka Z łomrex Metal Sp. 

prowadząca skup z łomu 
• Niski poziom zadlu żenia bankowego zmniejszaj ący ryzyko negatywnego wp ływu polityki banków na 

dzia łalno ść  Grupy 
• System Zarz ądzenia Jako ścią  ISO 9001:2000, 

D. S łabe strony 

Najważniejszymi s łabo ściami Grupy Kapita łowej jest: 

• Konieczno ść  odbudowy kapita łów obrotowych w spó łkach produkcyjnych mocno ograniczonych przez 

kryzys gospodarczy w ostatnim okresie 

• Na skutek wysokiej kapita łoch łonno ści sektora ograniczone mo ż liwo ści inwestycji Grupy Kapita łowej. 

• Mała aktywno ść  s łużb handlowych na rynku wyrobów stalowych 

• Wraż liwo ść  przej ę tego dtugu z tytu łu euroobligacji na zmiany kursu EUR 

6.4. Perspektywy rozwoju i cele strategiczne Grupy 

Opisana szczegó łowo w pkt. 6.2 zmiana profilu dziaialno ści Grupy Kapita łowej z dystrybucji wyrobów 

stalowych na produkcj ę  wyrobów hutniczych, która obecnie jest w trakcie realizacji, i która zako ńczy się  w 11 

kwartale 2011r. przynie ść  ma znaczn ą  poprawę  osiąganych wyników finansowych. 

Grupa Kapita łowa w najbli ższym czasie koncentrowa ć  si ę  b ędzie na: 

• Utrzymanie pe łnego wykorzystania zdolno ści produkcyjnych w spó łkach operacyjnych Ferrostal 

Labędy i HSW Huta Stali Jako ściowych 

• Zwi ększenie skali obroru z łomem przez Z łomrex Metal 

• Optymalizacja zróde ł  pozosta łego zaopatrzenia spó łek produkcyjnych 

• Sprzedaz nieoperacyjnych nieruchomo ści 

• Dalsza optymalizacja kosztów funkcjonowania w spó łkach produkcyjnych 

Generowaniu wysokiej mar ży handlowej 

• Maksymalnie wykorzystanie mo ż liwo ści tk i ących w przynale żno ści do Grupy Kapita ł owej  

G łównymi celami strategicznymi s ą : 

• Wzmocnienie pozycji Grupy Kapita łowej na rynku polskim a tak że na rynkach eksportowych 

• Poszerzanie asortymentu produkowanych wyrobów o wyroby wy ższej jako ści, zapewniaj ące bardziej 

stabilne i wyższe marze 
• Osi ągni ęcie zaplanowanych synergii, poprawa wska źników operacyjnych i efektywno ści kosztowej 

• Osiągnięcie przez Grup ę  Kapita łową  przep ływów finansowych, umo ż liwiaj ącej sp ł atę  przej ę tego 

zadluzenia z tytulu euroobligacji w 2014r. 
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7. 	PODSUMOWANIE 

Przedstawione Sprawozdanie prezentuje g łówne uwarunkowania, w jakich pracuje Grupa Kapitalowa 
oraz wskazuje zadania, nad którymi koncentruje si ę  Zarząd oraz s ł użby handlowe i wsparcia spó łek 

Grupy Cognor 

Celem strategicznym Grupy Cognor jest wzmocnienie pozycji na rynku stali w Polsce, jak równiez na rynkach 

eksportowych. 

Posiadanie inwestora bran żowego Z łomrex SA, realizuj ącego strategi ę  rozwoju, gwarantuj ącego dostęp do 

kapitatu jak równiez do świadczenie restrukturyzacyjne, marka oraz zaanga żowanie wszystkich pracowników w 

codzienną  prac ę  jest dobrym punktem wyj ścia dla dalszego rozwoju Grupy Kapita łowej po zmianie profilu 

działalno ści. 

Zarząd na podstawie analizy bie żących wyników oraz sytuacji rynkowej nie widzi zagro żenia kontynuacji 

dzia łalno ści gospodarczej Spó łek Grupy Kapita łowej, po zmianie profilu dzia łalno ści z handlowego na 

produkcyjny. Po tej zmianie spodziewana jest znacz ąca poprawa osi ąganych wyników finansowych. 

Podejmowane i opisane w niniejszym sprawozdaniu dzia łania maj ą  na celu wzrost warto ści Grupy Kapita łowej 

dla akcjonariuszy w przysz łych okresach. 

PREZES ZARZ DU 
PREZE 	ARZĄDU 

Przem, 	Sztuczk 
Przemys ław SŹ i zkowski 

Kato ice, 28.04.2011 r. 
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Oświadczenie Zarz ądu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

• Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca gdzie tekst zbioru 

zasad jest publicznie dost ępny. 

Emitent przyj ął  jako swój zbiór zasad ładu korporacyjnego w łasny Statut oraz dokument: „Dobre praktyki 

spó łek notowanych na GPW", które uj ę te s ą  jako załącznik nr 1 do Uchwaly Nr 12/117012007 Rady Gie łdy 

z dnid 4 lipca 2007r. Status spó ł ki oraz tre ść  Uchwa ły Ni 1211170/2007 Rady Gie łdy z dnia 4 lipca 2007r. 

spó łka prezentuje na swojej stronie internetowej \ ■ v,,Lwinor.eu  

• Wskazanie w jakim zakresie emitent odst ąpil od postanowie ń  zbioru zasad ladu korporacyjnego. 

W okresie od 01 stycznia 2010 roku do dnia 14 marca 2011 roku Emitent nie realizowa ł  następuj ących 

zasad: 

zasady, i ż  przynajmniej dwóch cz łonków Rady Nadzorczej powinno spe łniać  kryterium niezale żno ści 

podmiotów pozostaj ących w istotnym powi ązaniu ze spó łką , bowiem wszyscy cz łonkowie Rady 

Nadzorczej s ą  powiązani z g łównym akcjonariuszem emitenta, tj. Z ł omrex S.A. w Poraju. 

- w ramach Rady Nadzorczej nie dzia łaj ą  wyodrębnione komitety, w tym komitet audytorów 

Obecnie Emitent nie realizuje jedynie zasady, i ż  w ramach Rady Nadzorczej nie dzia ł aj ą  wyodrębnione 

komitety, w tym komitet audytów. 

▪ Opis g łównych cech stosowanych w przedsi ębiorstwie emitenta systemów kontroli wewn ętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz ądzania sprawozda ń  finansowych i 

skonsolidowanych sprawozda ń  finansowych 

Za system kontroli wewn ę trznej oraz jego skuteczno ść  w procesie przyotowania sprawozdan finansowych i 

raportów okresowych sporz ądzanych i publikowanych przez emitentów papierów warto ściowych 

odpowiedzialny jest Zarz ąd Cognor S.A. 

W celu zabezpieczenia prawid łowo ści, rzetelno ści i zgodno ści z obowi ązuj ącymi przepisami sprawozda ń  

tinansowych w Spó łce wykorzystywane s ą  eiementy systemow kontron wewn ętrznej i zarz ądzania 

ryzykiem. System kontroli wewn ętrznej opiera si ę  na: 

Regulaminie Organizacyjnym Spó łki 

Polityce rachunkowo ści 

- Zintegrowanym Systemie Informatycznym klasy ERP 



Together reach more 	CO G OR 

Eliminacja ryzyk zwi ązanych z procesem sporz ądzania sprawozdania finansowego roz łożona jest pomi ędzy: 

- Zarząd, którego zadaniem jest pe łna identyfikacja ryzyk i przyj ęcie polityki rachunkowo ści stosowanej 

w spółce, 

- Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP pozwalaj ący na kont o ę  wewn ę trzn ą  w zakresie 

dzia łalno ści oddzia łów i prawid łowo ści zaewidencjonowania procesów gospodarczo-finansowych, 

występuj ących w Spó łce. Bezpiecze ństwo eksploatacji systemu zapewnia odpowiednia struktura 

uprawnie ń  do poszczególnych transakcji, przydzielonych poszczególnym u żytkownikom, 

Dzia ł  finansowo-ksi ęgowy nadzorowany przez G łównego Ksi ęgowego 

Dane finansowe b ędące podstaw ą  sprawozda ń  finansowych i raportów okresowych pochodz ą  ze 

stosowanej przez spó łkę  miesi ęcznej sprawozdawczo ści finansowej i zarz ądczej. Za poprawno ść  

prowadzenia ksi ąg rachunkowych w zgodno ści z przepisami prawa i przyj ę tą  przez spó łkę  polityką  

rachunkowo ści jak równie ż  za przygotowanie sprawozda ń  finansowych odpowiada G łówny Ksi ęgowy. 

Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczo ści Spó łki opiera si ę  na danych 

pochodz ących z Ksi ęgi G łównej. Zarząd Spó łki po zamknięciu każdego miesi ąca ksi ęgowego analizuje 

wspólnie wyniki finansowe Spó łki w porównaniu do za łożeń  budżetowych. Sprawozdania finansowe 

okresowe. pólroczne i roczne zatwierdzane s ą  przez Zarz ąd Spó łki. 

W Spó łce stosowana jest zasada niezale żnego badania publikowanej sprawozdawczo ści finansowej 

pó łrocznej i rocznej przez niezale żnego audytora. Wnioski z przegl ądu lub badania przedstawione s ą  

Zarządowi Spó łki po zako ńczeniu przegl ądu lub badania a zalecenia wynikaj ące z przegl ądu procedur 

zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli wewn ę trznej s ą  stopniowo wdra żane. Spó łka stale 

monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego. podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp., które mog ą  

mie ć  wp ływ na kierunki dzia łalno ści Spó łki. 

Ponadto okresowe sprawozdania kwartalne podlegaj ą  przegl ądowi bez wzgl ędu na to czy obowi ązek 

przegl ądu lub badania wynika z przepisów prawa. Przegl ądowi podlega w szczególno ści adekwatno ść  

danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnie ń . 

• Opis zasad powolywania i odwolywania osób zarz ądzaj ących oraz ich uprawnie ń , w szczególno ści 

prawo do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

Cz łonków Zarz ądu Emitenta stosownie do postanowie ń  Statutu Spó łki powołuje i odwo łuje Rada 

Nadzorcza. Kwestie zwi ązane z podejmowaniem decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji s ą  zawsze 

regulowane przez Walne Zgromadzenie Emitenta i Zarz ąd zawsze zwi ązany jest postanowieniami Statutu i 

uchwa łami walnego Zgromadzenia. 
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• Opis zasad zmiany statutu lub umowie spó łki Emitenta 

Zmiany Statutu Emitenta mog ą  być  dokonywane wy łą cznie wg zasad N,vynikaj ących )Aprost z Kodeksu 

Spó łek Handlowych lub Statutu Emitenta. 

• Sposób dzia łania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy 

i sposobu ich wykonywania, w szczególno ści zasady wynikaj ące z regulaminu walnego zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie Emitenta dzia ła w oparciu o przepisy Kodeksu Spó łek Handlowych oraz 

regulamin Walnego Zgromadzenia, którego postanowienia nie odbiegaj ą  od powszechnie obowi ązuj ących 

przepisów prawa (ksh). Wszystkie znacz ące transakcje s ą  przekazywane do publicznej wiadomo ści 

systemem raportów bie żących. 

PREZES ZARZ ĄDU 

Prze 

Przemys ławiSztuczkowski 

Prezes Zarządu 

Poraj, dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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0S1iadczenie Zarzadu w sprawie podmiotti oprawnionego do badania sprawozda ń  finansowych 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, dokonuj ący badania skonsolidowanego 

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

dokonuj ący tego badania spelnili warunki do wydania bezstronnej i niezale żnej opinii z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z w ła ściwymi przepisami prawa krajowego. 

Przemys ław Sztuczkowski 
Prezes Zarzadu 

PREZERZ ĄDU 

Przemy 	Sz łuczkowski 
Poraj, dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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Przemys ław Sztuczkowski 
Prezes Zarządu 

PREZE 	7ARZĄDU 

Przemysł4 

"ILlerffir 
Together reach more 
	

COGNOR 

O świadezenie Zarzad u w sprawie rz ę telno ści sporzadzenia sprawozdania tinansowego 

Wed ług naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz ądzone zostaly 

zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami rachunkowo ści, odzwierciedlaj ą  w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuacj ę  maj ą tkową  i finansową  Grupy Cognor S.A. oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarz ądu 

zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi ągnięć  oraz sytuacji Grupy Cognor S.A., w tym opis podstawowych 

ryzyk i zagro żeń . W ła ściciele Grupy maj ą  prawo do wprowadzenia zmian w sprawozdaniu finansowym po jego 

publikacji. 
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Wyhr dane ze skonsolido nego sp , o dama nansowego 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
w tys. z ł  w tys. EUR 

2010-12-31 
Dane 

porównawcze* 2010-12-31 
Dane 

porównawcze* 

218 626 
1. Przychody netto ze sprzeda ży 
produktów, towarów i materia łów  1 148 157 948 968 286 724 

II. Zysk (strata) na dzia łalno ś ci 
operacyjnej  (84 483) (109 631) (21 098) (25 257) 

III. Zysk (strata) brutto  (95 305) (66 576) (23 800) (15 338) 

IV. Zysk (strata) netto  (94 240) (55 113) (23 534) (12 697) 

V. Przeplywy pieni ężlie netto 
z dzialalno ści operacyjnej  3 493 15 743 872 3 627 

VI. Przeplywy pieni ężne netto 
z dzia łalno ści inwestycyjnej  24 371 28 868 6 086 6 651 

VII. Przeplywy pieni ężne netto 
z dzia łalno ści finansowej  (31 945) (74 311) (7 977) ( 	7 120) 

VIII Przep ływy pieniężne netto, razem  (3 564) (7 644) (890) (1 761) 

IX. Aktywa, razem  513 261 621 702 129 602 151 332 

X. Zobowi ązania i rezerwy na 
zobow iązan lo  328 447 337 408 82 935 82 130 

XI. Zobowi ązania dlugoterminowe  8 544 103 234 2 157 25 129 

XII Zobowi ązania krótkoterminowe  92 983 234 174 23 479 57 002 

XIII. Kapita ł  w łasny  184 814 284 294 46 667 69 202 

XIV. Kapita ł  zak ładowy  132 444 102 374 33 443 24 919 

XV. Liczba akc 	(w tys. z ł .)  66 222 51 	187 

XVI. Zysk (strata) na jedn ą  akcj ę  
zwyk łą  (w z ł/EURO)  (1,53)** (0,87)**** (0,38) (0,20) 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 
jedn ą  
akcj ę  zwyk łą  (w z ł/EURO)  (l,41)** (0.66)"" (0,35) (0,15) 

XVIII. Warto ść  księgowa na jedn ą  akcj ę  
(w z ł /EURO)  2,79" 5,55***** 0.70 1,35 

XIX. Rozwodniona warto ść  ksi ęgowa 
na jedn ą  akcj ę  
(w z ł/EURO)  2,79" 4,29**" 0,70 1.04 

XX. Zadeklarowana lub wyp łacona 
dywidenda na jedn ą  
akcj ę  (w z ł/EURO) 

* Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane s ą  na dziei .31.1 2.2UU9 r, no omias 

rachunku wyników i sprawozdania z przeplywów pieni ężnych za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

** na 31.12.2010 liczba akcji u żyta do wyliczenia zysku (straty) na jedn ą  akcj ę  wynosi ł a 61 403 tys. sztuk, a do wska źnika 

rozwodnionego 66 222 tys. szt 
*** na 31.12.2010 liczba akcji u żyta do wyliczenia warto ści ksi ęgowej na jedna akcj ę  wynosi ła 66 222 tys. sztuk 

****na 31.12.2009 liczba akcji u żyta do wyliczenia zysku (straty) na jedn ą  akcj ę  wynosi ła 40 491 tys. sztuk, a do wska źnika 

rozwodnionego 53 723 tys. szt 
***** na 31.12.2009 liczba akcji u żyta do wyliczenia warto ści ksi ęgowej na jedn ą  akcj ę  wynosi ła 51 187 tys. sztuk, a do 

wskaźnika rozwodnionego 66 222 tys. sztuk 

Wybrane dane finansowe przeliczono na walut ę  EURO w następuj ący sposób: 
Pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego 

kursu og łoszonego przez Narodowy Bank Polski obowi ązuj ącego na 31.12.2010 r. 3.9603 z ł /EURO oraz dla danych 

porównawczych, obowi ązuj ącego na 31.12.2009 r. 4,1082 z ł/EURO. 
Poszczególne pozycje dotycz ące skonsolidowanego sprawozdania z ca łkowitych dochodów oraz skonsolidowanego 

sprawozdania z przeplywów pieni ężnych przeliczono wg kursu stanowi ącego ś redni ą  arytmetyczn ą  ś rednich kursów NBP 

obowi ązuj ących na ostatni dzie ń  kalendarzowy poszczególnych miesi ęcy. który wyniós ł  odpowiednio 4.0044 zI/EURO (12 

miesi ęcy 2010 r.) i 4,3406 zUEURO 
(12 miesi ęcy 2009 r.). 
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Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
Grupy Cognor S.A. 

za 2010 r. 

28 kwietnia 2011 
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COGNOR 

Skonsolido ane prawoztlanie z eatkowitych doehodów 

w tysiącach z łotych 	 Nota 
Za okres 

od 01-01-2010 do 31-12-2010 
Za okres 

od 01-01-2009 do 31-12-2009 

Dzia łalno ść 	Działalno ść  
kontynuowana 	zaniechana 

Dzia łalność 	Dzia łalno ść  
kontynuowana 	zaniechana 

	

29 248 	919 720 

	

(26 904) 	(863 360) 
26 148 

(23 518) 

1 122 009 

(985 533) 

2 630 136 476 2 344 56 360 

804 

(1 643) 

(2 804) 

306 

(1 032) 

8 822 

(109 329) 

(54 871) 

(2 891) 

(60 951) 

226 

(896) 

(3 912) 

82 

(83) 

8 690 

(107 067) 

(52 478) 

2 428 

(15 325) 

(1 739) (82 744) (2 239) (107 392) 

(84 483) (109 631) 

- 

(247) 

(63) 

1 554 

(9 005) 

(2 576) 

21 	143 

47 

(315) 

(10) 

42 245 

2 261 

(8 364) 

(12 770) 

(310) (10 027) 20 865 23 372 

(10 337) 44 237 

- (485) - (1 	182) 

(2 049) (93 256) 18 626 (85 202) 

(95 305) (66 576) 

(183) 1 248 178 l I 285 

(2 232) (92 008) 18 804 (73 917) 

(94 240) (55 113 

(4 Ob'5) - (34 842) 

(2 232) (96 093) 18 804 (108 759) 

(98 325) (89 955) 

Ma łgorzata Walnik— G łówny Ksiegowy 

Przychody ze sprzeda ży 
	 8 

Koszt w łasny sprzedaży 

Zysk brutto ze sprzeda ży 

Pozosta łe przychody 
	 9 

Koszty sprzedaży 

Koszty ogólnego zarządu 

Pozostałe zyski / (straty) netto 
	 I 2 

Pozosta łe koszty 
	 10 

Strata na dzia łalno ści operacyjnej 

Strata na dzialalno ści operacyjnej ogólem 

Zysk na nabyciu obligacji 

Inne przychody finansowe 
	 13 

Koszty odsetek 
	 13 

Inne koszty finansowe 
	 13 

Przychody/ (koszty) finansowe netto 

Przychody/ (koszty) finansowe netto ogólem 

lAzia ł  w zyskachi (stratach) jednostek 
stow arzyszonych 

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 

Strata przed opodatkowaniem ogólem 

Podatek dochodowy 
	 14 

Zyski (strata) netto 

Strata netto ogó łem 

Inne ca łkowite straty 
Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

Zyski (strata) calkowita 

Strata calkowita ogólem 

PREZE 	ARZĄDU 

Przem 	SztuczkowSki 

Przemys ław Sztuczko ski P ezes Zarządu 

Poraj, 28 kwietnia 2011 roku 
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SkonNohdo 'a sprawozdanie z ealkowitych dochodów e.d.) 

Zysk/ (strata) netto przypadaj ąca na: 

Akcjonariuszy jednostki dominuj ącej 

Akcjonariuszy mniejszo ściowych 

(2 217) (91 635) 33 024 (68 385) 

(15) (373) (14 220) (5 532) 

(2 217) (95 834) 33 024 (90 758) 

(15) (259) (14 220) (18 001) 

(0,04) (1,49) 0,82 (1,69) 

(0,03) (1.38 0,61 (1,27) 

(0,04) (1,56) 0,82 (2,24) 

(0,03) (1,45 0,61 (1,69) 

Ca łkowity zysk/ (strata) ogólem przypadaj ą ca 

na: 

Akcjonariuszy jednostki dominuj ącej 

Akcjonariuszy mniejszo ściowych 

Zysk/ (strata) na akcj ę  zwyklą  

Podstawowy (z ł ) 

Rozwodniony (z ł ) 

Calkowity zysk/ (strata) netto na akcj ę  zwyklą  

Podstawowy (z ł ) 

Rozwodniony (z ł ) 

P REZE5 ARZ Ą DU 

Przemysła k 

   

  

MałgOrżataWafr& —''''GłóWny Ks legowy 
Przemys ław SztuczkowskiiL Prezes Zarz ądu 

Poraj, 28 kwietnia 2011 rOku 
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Together reach more 

	COGNOR 

Sko_ so do 	e 'prawozda ie z syt uar j 	inansowej 

w tysiqeach z łotych 

1.kt ■ 1. 

Nota 
Na dzień  

31.12.2010 

Na dzie ń  
31.12.2009 

Rzeczo\Ne aktywa trwa łe 15 5 853 248 988 

Warto ści niematerialne 16 27 12 232 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 19 5 050 

Inne inwestycje 20 99 5 526 

Inne należno ści 23 216 2 979 

Prawo wieczystego u żytkowania gruntów 17 790 22 654 

Aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 21 5 641 13 794 

12 626 311 223 
Aktywa trwale łą cznie 

Zapasy 22 48 756 139 818 

Pozosta łe inwestycje 20 92 5 536 

Należno ści z tytu ł u dostaw i us ług i inne nale żno ś ci 23 30 640 100 550 

Należno ści z tytu łu podatku dochodowego 14 586 2 000 

Ś rodki pieni ężne i ekwiwalenty 24 1 942 31 082 

82 016 278 986 
Aktywa obrotowe 

18 94 430 31 493 
Aktywa trwa łe przeznaczone do sprzeda ży 

Aktywa wchodzące w sk ład grupy przeznaczonej do zbycia 33 324 189 

513 261 621 702 

PREZE,§ ZARZ Ą DU 

Sztuak 

Przemys ław Sztuczkowskir— Pre7zes Zarządu 

Poraj, 28 kwietnia 2011froku 

Prze 

Noty przedstawione na kolejnych stronach stanowi ą  integraln ą  część  niniejszego rocznego 	 4 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego 



Together reach in e 	COGNOR 
4011k 

olid 	sp a vozdanie z sytuacji fin 	owc 

kapita ł  wta,ny i Lobow 	ia 

Kapita ł  zakładowy 

Pozosta łe kapitaly 

(L) 

75 

26 

132 444 

190 158 

102 374 

220 660 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (26 572) (22 373) 

Niepodzielony wynik i wynik finansowy okresu sprawozdawczego (109 721) (15 146) 

Kapital w łasny przy padaj ący akcjonariuszom jednostki 

dominuj ącej 186 309 285 515 

Udziaty mniejszo ś ci (1 495) ( I 221) 

Kapital wlasny 184 814 284 294 

Oprocentowane kredyty i po życzki 28 1 004 44 884 

Zobowi ązania z tytu łu świadczeń  pracowniczych 29 871 26 006 

Pozosta łe zobowi ązania 31 16 638 

Przychody przysz łych okresów z tytutu dotacji rz ądowych i pozosta łe 32 51 82 

Zobowi ązania z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 21 6 618 15 624 

Zobowi ązania dlugoterminowe 8 544 103 234 

Kredyty w rachunku bie żącym 24 19 824 36 851 

Oprocentowane kredyty i po życzki 28 842 69 616 

Zobowi ązania z tytulu świadcze ń  pracowniczych 29 79 144 

Zobowi ązania z tytu łu podatku dochodowego 323 

Rezerwy na zobowi ązania 30 - 178 

Zobowi ązania z tytu łu dostaw i us ług i inne zobowi ązania 31 72 214 127 038 

Przychody przysz łych okresów z tytu ł u dotacji rządowych i pozosta łe 32 24 24 

Zobow i ązania krótkoterminowe 92 983 234 174 

Zobowi ązania wchodzące w sk ład grupy przeznaczonej do zbycia 33 226 920 - 

Zobow i ązania l ącznie 328 447 337 408 

kapital w Ittsn 	I zoho% 	nia ią cznte 513 261 621 702 

P REZE ZARZĄ DU 

Prze 	Sztyczk 
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COGNOR -e 

Skonsolidowane sprawozda 	z przeplywów pie ż i:eh 

w tysi ącach z łotych 

Za okres 	Za okres 
od 01-01-2010 od 01-01-2009 
do 31-12-2010 do 31-12-2009 

i),-zepi,‹  wy piet 	dziWa 	kontyn uow a n 

Zysk przed op(id 	 dzialaino ści kontvnuowanej 

Korekty 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa łych 

(2 049) 18 626 

i nieruchomo ści inwestycyjnych 442 313 

(Zyski) / straty na dzia łalno ści inwestycyjnej (21 	143) 

(Zyski)1 straty ze sprzeda ży ś rodków trwa łych (65) (63) 

Odsetki i dywidendy netto 
247 313 

Zmiana stanu nale żno ści 1 826 22 246 

Zmiana stanu zapasów 
(5 992) 5 554 

Zmiana stanu zobowi ązań  z tytu ł u dostaw 

i us ług i innych zobowi ązań  5 970 (3 862) 

Zmiana stanu rezerw 
144 79 

Zmiana stanu zobowi ązań  z tytu łu świadczeń  

pracowniczych 
12 (7) 

Pozostałe korekty (6) - 

Ś rodki pieni ężne netto wygenerowane na dzialalno ści operacyjnej 529 22 056 

Podatek dochodowy otrzymany / (zap łacony) (12) - 

Ś rodki pieni ężne netto z dzialalno ści operacyjnej 517 22 056 

Z,1., przed opodatko» ABiet 	1 dzia ł alp( 	.` (93 256) (85 202) 

Korekty 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwalych 

i nieruchomo ści inwestycyjnych 14 347 16 687 

Amortyzacja warto ści niematerialnych 907 1 336 

Utworzenie i (odwrócenie) odpisu z tytu ł  utraty 

warto ści 
46 563 6 965 

(Zyski) 7 straty z tytu łu różnic kursowych 204 

(Zyski) / straty na dzia łalno ści inwestycyjnej 485 (40 377) 

(Zyski) i straty ze sprzeda ży ś rodków trwa łych - 992 

Odsetki i dywidendy netto 
1 702 6 115 

Zmiana stanu nale żno ści 8 517 75 925 

Zmiana stanu zapasów 
16 394 182 614 

Zmiana stanu zobowi ązań  z tytu łu dostaw i us ług 

i innych zobowi ązań  7 489 (143 588) 

Zmiana stanu rezerw 
(477) 573 

Zmiana stanu zobowi ązań  z tytu łu ś wiadczeń  

pracowniczych 
(515) (3 074) 

Zmiana stanu przychodów przyszlych okresów 

z tytu łu dotacji rządowych oraz pozostalych (31) (16) 

Pozosta łe korekty 200 1 077 

Ś rodki pieniężne netto wygenerowane na dziaialno ści operacyjnej 2 529 20 027 

Podatek dochodowy otrzymany i (zap łacony) 964 (4 284) 

3 493 15 743 
Ś rodki pieniężne netto z dzia łalno ści operacyjnej 
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P REZE 

Przem0 

Przemys ław Sztuczkowski — Prezes Zarz ądu 

Together reach more 	COG N OR 

Skonsolidowane sprawozdanie z przep ływów pienie źnych (e.d;) 

Przeplyw.  S'rodków pieni ężnych z dzialalno ś ci inwest,t cyjnej kontynun 'anej 

Przychody ze sprzeda ży rzeczowych aktywów trwa łych 210 92 

Nabycie rzeczowych aktywów trwa łych (283) (10) 

Przeplywy środków 	 z dzia łalno ści inwestycyjnej zaniechanej pieniężnych 24 444 28 786 

Ś rodki 	 netto z dzia łalno ści inwestycyjnej pieni ężne 24 371 28 868  

Przepl, w v ś rodkóN4 pieni ęż n% ch z dziatalno ś ci finanso ej kontt nuo ■■ anej 

Sp łata po życzek 

Odsetki zap łacone 

(5 380) 

(247) 

(620) 

(313) 

Przeplywy ś rodków pieni ężnych z dzia łalno ści inwestycyjnej zaniechanej (26 318) (73 378) 

(31 945) (74 311) 
Ś rodki pieni ężne netto z dzialalno ści finansowej 

Przeplywy pieni ężne netto, razem (3 564) (7 644) 

(5 769) 3 169 Ś rodki pieniężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 

Wplyw zmian z tytu łu ró żnic kursowych na posiadane środki pieni ężne 477 (1 294) 

(8 856) (5 769) 
Ś rodki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 

Małgoriata,Walnik,-- ,Glówny Ksiegowy 

Poraj, 28 kwietnia 2011 roku 
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COG O 

Udzialy mniejszo ści 
Kapital wlasny 

razem 

  

Kapita ł  wlasny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 

Niepodzielony 

Różnice kursowe z wynik finansowy i 

Kapita ł  zakładowy Pozosta łe kapita ły przeliczenia jednostek wynik finansowy 

zagranicznych 	okresu 
sprawozdawczego 

111 rysigeach z łotych 

Together reach more 

Skonsohdowane sprawo , 	-, • l'an w kapitale łasn 

2009-01-01 70 374 201 200 - (17 327) 4 476 258 723 

Dochód ca ł kowity za okres - (22 373) (37 855) (29 727) (89 955) 

Podzia ł  wyniku finansowego z lat ubieglych 5 018 - (5 018) - 

Pokrycie straty z lat ubieg łych z 

pozosta łych kapita łów (15 628) - 15 628 - 

Emisja warrantów subskrypcyjnych 62 070 - - 62 070 

Konwersja warrantów 32 000 (32 000) - - 

Kapita ł  mniejszo ści na dzień  przejecia kontroli 

Grupy Kapita łowej Z łomrex Steel Services S.A. - - 106 396 106 396 

Zmiany stanu udzia łów w jednostkach zale żnych 

po nabyciu - - 8 922 (82 366) (73 444) 

Różnica na akwizycji - - 20 504 20 504 

2009-12-31 102 374 220 660 (22 373) (15 146) (1 221) 284 294 

2010-01-01 102 374 220 660 (22 373) (15 146) (1 221) 284 294 

Dochód ca łkowity za okres - - (4 199) (93 852) (274) (98 325) 

Pokrycie straty z lat ubieg ł ych z pozosta łych 

kapita łów - (432) - 432 - - 

Konwersja warrantów na akcje 30 070 (30 070) - 

Różnica na akwizyeji (1 	155) (1 155) 

2010-12-31 132 444 190 158 (26 572) (109 721) (1 495) 184 814 

G Ł O\.,/ /NY 

b/..;:',ci łgorzata 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COG1VOR S.A. 

za okres od I stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Tog-ether 	li tore 
111,07  

COGNOR 
Ak 

Dane Jedno , tki do inuj ą cej i Grupy 

Jednostką  dominuj ącą  w Grupie Kapita łowej Cognor S.A. ("Grupa") jest Cognor S.A. ("Jednostka 

dominuj ąca", "Spó łka") z siedzib ą  w Poraju przy ul. Zielonej 26. Cognor S.A. zosta ła wpisana do rejestru 

handlowego S ądu Rejonowego w Gda ń sku pod numerem RHB 7146, a po zmianach prawnych w ewidencji 

przedsi ębiorców, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2001 r. S ądu Rejonowego w Gda ńsku XlI Wydzia ł  

Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego, zosta ł  wpisany do Krajowego Rejestru S ądowego - Rejestru 

Przedsi ębiorców pod numerem KRS: 0000071799. W dniu 6 stycznia 2010 r. Spó łka zosta ła wpisana do rejestru 

handlowego S ądu Rejonowego Katowice — Wschód Wydzia ł  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego 

w Katowicach. 
Przedmiotem dzia łalno ści Grupy Kapita łowej Cognor S.A. jest hurtowy handel wyrobami hutniczymi, 

a wed ług Europejskiej Klasyfikacji Dzia łalno ści podstawowym przedmiotem dzia łalno ści jest handel hurtowy 

i komisowy, z wyj ątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami PKD — 51, a w szczególno ści 

hurtowy handel wyrobami hutniczymi. 

W dniu 26 listopada 2010 r. Spó łki Grupy Kapita łowej Cognor S.A. tj, Cognor S.A., Cognor Stahlhandel Spó łka 

z o.o., Z łomrex Centrum Spó łka z o.o.. Cognor Services Spó łka z o.o. w organizacji zawarly Przedwst ępną  

Umowę  Sprzedaży ze Spó łkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal tj. ArcelorMittal Distribution Poland Sp. 

z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.. Na mocy zawartej Umowy Spó łki Grupy Cognor 

S.A. zobowi ąza ły się  do sprzedaży swoich aktywów wykorzystywanych do dzia łalno ści obrotu wyrobami 

hutniczymi zlokalizowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z uwagi na skomplikowany charakter Umowa 

Sprzedaży zawiera ła wiele warunków zawieszaj ących zamkni ęcie transakcji. Jednym z nich by ło uzyskanie 

bezwarunkowej decyzji Prezesa Urz ędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozwalaj ącej na koncentracj ę  

zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W dniu 2 

lutego 2011 r. decyzja ta zosta ła wydana, w zwi ązku z czym Grupa Kapita łowa Cognor S.A. ma prawo zby ć  

swoje aktywa na rzecz Spó łek Grupy ArcelorMittal. 

Cognor S.A. w dniu 6 grudnia 2010 r. zawar ł  z voestalpine Stahl GmbH z siedzib ą  w L nz Warunkow ą  Umowę  

SprzedaZy na mocy, której zobowi ąza ł  si ę  do nabycia udzia łów wynoszących 25 % w kapitale zak ładowym 

Spó łki Cognor Stahlhandel GmbH z siedzib ą  w Linz w Austrii. Nabycie ww. udzia łów mia ło nastąpić  po 

spelnieniu nast ępuj ących warunków zawieszaj ących: 

I. Cognor S.A. mia ł  przekaza ć  Sprzedaj ącemu w terminie do dnia 31.12.2010 r. akt notarialny, 

w którym poddawa ł  si ę  egzekucji co do obowi ązku zap łaty ceny, 

2. Cognor S.A. mia ł  dokonać  zap łaty ceny w wysoko ści 5 853 170,32 euro w terminie do dnia 

31.03.2011 r.. Nabycie udzia łów mia ło ostatecznie nast ąpić  nie później ni ż  do dnia 30.06.2011 r. 

Cognor S.A. w dniu 4 lutego 2011 r. wypelni ł  wszystkie warunki Warunkowej Umowy Sprzeda ży 

z dnia 6 grudnia 2010 r. i naby ł  25% udzia łów w kapitale zak ładowym Spó łki Cognor Stahlhandel GmbH. 

W dniu 9 grudnia 2010 r. Cognor S.A. zawar ł  Warunkow ą  Ilmowę  Sprzeda ży posiadanych przez siebie 

udzia łów w Cognor Stahlhandel GmbH z siedzib ą  w Linz na rzecz Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH oraz 

Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH. W dniu 4 lutego 2011 r. Umowa Sprzeda ży zosta ła zrealizowana. 

Celem strategiczny m Grupy Kapita łowej Cognor S.A. jest wzmocnienie pozycji na rynku stali w Polsce. jak 

równiez na rynkach zagranicznych. Środki pozyskane ze zbycia aktywów zwi ązanych z prowadzeniem 

działalno ści w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi, Spó łka zamierza przeznaczy ć  na zakup aktywów 

produkcyjnych i surowcowych od Z łomrex S.A. Posiadanie inwestora bran żowego Z łomrex S.A., realizuj ącego 

strategi ę  rozwoju gwarantuj ącego dost ęp do kapita łu, jak rowntez do świadczenie restrukturyzacyjne oraz 

marka pozwala na zmian ę  profilu dzia łalno ści z handlowej na produkcyjn ą . Zarząd Cognor S.A. na podstawie 

analizy bie żących wyników oraz sytuacji rynkowej nie widzi zagro żenia kontynuacji dzia ł alno ści gospodarczej, 

po zmianie profilu dzia łalno ści i spodziewa si ę  znaczącej poprawy osi ąganych wyników finansowych w 

przysz ło ści. 

Akcje Jednostki dominuj ącej notowane s ą  na Gie łdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. 

9 



Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGNOR S.A. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. zl o ile nie podano inaczep 

2. Struktura Crupy Kap 	`ognor S.A. 

Grupę  Kapita łową  Cognor S.A. ("Grupa Kapita łowa", "Grupa- ) stanowią  na 31 grudnia 2010 roku: 

Cognor S.A., jako Jednostka dominuj ąca oraz nast ępuj ące spó łki zależne: 

Nazwa jednostki Siedziba 
Posiadane 

udzialy i prawa 
glosu 

Data uzyskania 
kontroli 

COGNOR BLACHY DACHOWE S.A. Polska 77,4% 2008-05-05 

STALEXPORT-METALZBYT BIALYSTOK SP. Z 0.O. Polska 98,8% 2007-10-01 

ZLOMREX CENTRUM Sp. z o.o. Polska 100,0% 2010-08-30 

BUSINESS SUPPORT SERVICES Sp. z o.o. Polska 100,0% 2010 	1 	9 

COGNOR SERVICES Sp. z o.o. Polska 100,0% 2010 	0-13 

Grupa COGNOR Stablhandel GmbH* 

COGNOR STAHLHANDEL GMBH Austria 99,9%* 2009-03- I 0 

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

STAHLHANDEL BETEILIGUNGS HOLDING GMBH Austria 100,0% 2009-03-10 

COGNOR VETING D.O.O. (HR) Chorwacja 100,0% 2009-03-10 

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

COGNOR STAHLHANDEL SPOLSR.0 Czechy 100,0% 2009-03-10 

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

VEREINIGTE BIEGEGESELLSCHAFT G 	BH Austria 67,0% 2009-03-10 

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

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

COGNOR VET1NG STAHLHANDEL D.O.O. Bo śnia 100,0% 2009-03-10 

COGNOR STAHLHANDEL D.O.O. S łowenia 100.0% 2009-0 - 0 

COGNOR STAHLHANDEL BUDAPESZT KFT. Węgry 100.0% 2009-03-10 

COGNOR STAHLHANDEL SLOWAKE1 S.R.O. S łowacja 100,0% 2009-03-10 

VASTAD EDELSTAHL HANDEL GMBH Austria 50.0% 2009-03-10 

BWS BEWEHRUNGSSTAHL G BH Austria 36,0% 
. 

2009-03- 0 
. 	, 	. 	,.. 

*Na dzień  31 grudnia 2010 r. Grupa Kapita łowa Cognor posia a 7 , 70 u zla ow praw g osu w tJrupie api a owej ognor 
Stahlhandel. Ponadto posiada opcj ę  (opcja putlopcja call) zakupu od Voestalpine Stahl GmbH pozostalych udzia łów w 

kapitale zak ładowym Cognor Stahlhandel GmbH. Ze wzgl ędu na charakter opcji konsolidacja jest przeprowadzana tak jakby 

Grupa Kapita łowa Cognor S.A. posiada ła 100% udzia łów. 

Jednostką  dominuj ącą  wobec Grupy Kapita łowej Cognor S.A. jest Z łomrex S.A. z siedzib ą  w Poraju. 

IFOir  
Together reach more 	COGNOR 

Aark 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei COGNOR S.A. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 To ether reach more 

Nabvei iedn ek z 
	

h po" 	c h pod wspóln ą  kontrol ą  

Ze wzgl ędu na brak szczegó łowych wytycznych w Mi ędzynarodowych Standardach Sprawozdawczo ści 

Finansowej dotyczących rozliczenia transakcji pod wspóln ą  kontrol ą  w niniejszym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym zastosowano nast ępuj ące zasady do rozliczenia Spó łki Złomrex Steel Services S.A.: 

a) Nabywane spó łki zale żne s ą  konsolidowane od dnia obj ęcia kontroli przez Grup ę  Kapita łową  Cognor 

S.A. Dane porównawcze nie s ą  przekszta łcane. 

b) Nabyte aktywa zostaly przyj ęte w warto ści wynikaj ącej ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy 

Kapita łowej Z łomrex S.A. 

Różnica pomi ędzy warto ścią  aktywów netto a cen ą  nabycia aktywów zosta ła rozpoznana 

w skonsolidowanym bilansie w niepodzielonym wyniku. 

2 I 	ahi 	ZIKri x Centr 	Sp. z O.,Ax. 

W dniu 30 sierpnia 2010 roku spó łka zależna Stalexport S.A. kupi ła od Business Support Services Sp. z o.o. 

(wówczas spó łki zale żnej od Z łomrex S.A.) 150 udzia łów w kapitale zak ładowym Z łomrex Centrum Sp. z o.o. z 

siedzib ą  w Poraju o warto ści nominalnej 150 tys. z ł  za cenę  109 tys. z ł . W tym samym dniu Stalexport S.A. 

kupi ł  50 udzia łów w kapitale zak ładowym Z łomrex Centrum Sp. z o.o. o warto ści nominalnej 50 tys. z ł  za cen ę  

36 tys. z ł . Tym samym w dniu 30 sierpnia 2010 roku Stalexport sta ł  si ę  w ła ścicielem Z łomrex Centrum 

Sp. z o.o. w 100%. 

Ze wzgl ędu na to, i ż  spółka Z łomrex Centrum Sp. z o.o. nie prowadzi ła istotnej dzia łalno ści operacyjnej, nabycie 

jej nie miało istotnego wplywu na to skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

2. 2. Naby ete Bthin s ',;upport Ser ,  O 

W dniu 19 listopada 2010 roku spó łka zale żna Z łomrex Centrum Sp. Z o.o. naby ła od Z łomrex S.A. 100 

udzia łów w kapitale zak ładowym Business Suport Services Sp. Z o.o. o warto ści nominalnej 100 tys. z ł  za cenę  

1 zł . Ze wzgl ędu na to, i ż  spółka Business Support Services Sp. z o.o. nie prowadzi ła istotnej dzia łalno ści 

operacyjnej, nabycie jej nie mia ło istotnego wp ływu na to skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Złoal re% St c e teeN S.A. 

W dniu 10 marca 2009 roku Jednostka dominuj ąca naby ła od Z łomrex S.A. 51% akcji w Spó łce Z łomrex Steel 

Services S.A za cen ę  73 317 tys. z ł . Spółka ta posiada ła udzialy w Grupie Kapita łowej Cognor Stahlhandel 

GmbH. W dniu 27 maja 2009 roku Jednostka dominuj ąca otrzyma ła poprzez aport pozosta łe 49 0 0 akcji 

w Złomrex Steel Services S.A. od Z łomrex S.A. w zamian za wydanie warrantów subskrypcyjnych 

o warto ści 62 070 tys. z ł . 

Opcja (opcja put łopcja call) zakupu od Voestalpine Stahl GmbH pozosta łych udzia łów w kapitale zak ładowym 

Cognor Stahlhandel GmbH opiewa na kwot ę  5 mln EUR z terminem wykonania do 31 grudnia 2010 roku. 

Zobowi ązanie z tytulu opcji zosta ło uregulowane w dniu 3 lutego 2011 r. 

Nabycie opisane w powy ższym paragrafie mia ło następuj ący wplyw na aktywa oraz zobowi ązania Grupy: 

Rozpoznana warto ść  
w tys. zi 

Rzeczow ,  aktywa trwa łe 21 9  281 

Warto ści niematerialne i prawne 13 063 

Udzialy w jednostkach stowarzyszonych 12 449 

Inne inwestycje 13 474 

Aktywa z tytu łu odroczonego podatku 2 701 

Zapasy 233 983 

Należno ści z tytu łu dostaw i us ług oraz pozos a e 152 869 

Nale żno ści z tytu łu podatku dochodowego 1 532 

Ś rodki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 911 

Aktywa przeznaczone do sprzeda ży 58 899 

Udziały mniejszo ści (16 729) 

Oprocentowane kredyty i po życzki (215 774) 

Zobowi ązania z tytutu świadcze ń  pracowniczych (31 613) 



Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei COGNOR S.A. 

za okres od I stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

Rezerwa na podatek odroczony 
Kredyty w rachunku bie żącym 
Zobowiązania z tytu łu podatku dochodowego 
Zobowiązania z tytulu dostaw i us ług oraz pozosta łe 

Zobowi ązania bezpo ś rednio powi ązane z aktywami 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda ży 

Aktywa i zobowi ązania netto 
% nabytych aktywów i zobowi ązań  
Nabyte aktywa i zobowiązania netto 
Cena nabycia 
Różnica na akwizycji 

WF 
COGNOR 
401, 

(10 263) 
(22 712) 

(4 724) 
(229 448) 

(18 517)  
184 382  

51%  
94 035  
73 531 
20 504 

Poni żej znajduje si ę  rachunek wyników Grupy Kapita łowej Cognor Stahlhandel za okres od dnia nabycia 

do 31 grudnia 2009 r. 

Przychody ze sprzeda ży 
Koszt w łasny sprzeda ży 

Zysk brutto ze sprzeda ży 

Pozosta łe przychody 
Koszty sprzeda ży 
Koszty ogólnego zarz ądu 
Pozosta łe zyski l(straty) netto 
Pozosta łe koszty 
Strata na dzia łalno ści operacyjnej 

Zysk na nabycin obligacji 
Przychody finansowe 
Koszty finansowe 
Koszty finansowe netto 
Udzia ł  w zyskach jednostek stowarzyszonych 

Strata przed opodatkowaniem 

Podatek dochodowy 

Strata netto 

  

603 133 
(567 196)  

35 937  

6 588 
(87 591) 
(26 414) 

(1 513) 
(8 056)  

(81 049)  

42 245 
2 296 

(18 356)  
26 185 
(1 182) 

(56 046) 

10 354 
(45 692) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

W dniu 19 czerwca 2009 r. Cognor Stahlhandel GmbH z siedzib ą  w Linz, Austria zby ł  caly posiadany pakiet 

udziałów — 60 % w kapitale zak ładowym KUensperger Stahlhandel GmbH z siedzib ą  w Austrii. Na dzie ń  
nabycia przejmowane aktywa Kóllensperger Stahlhandel GmbH zostaly wycenione w warto ści godziwej 

zbliżonej do rynkowej ceny sprzeda ży i rozpoznane, jako aktywa przeznaczone do sprzeda ży w wysoko ści 

58 899 tys. z ł  oraz zobowi ązania bezpo ś rednio powi ązane z aktywami zaklasyfikowanymi, jako przeznaczone do 

sprzedaży w wysoko ści (18 517) tys. z ł . Cena sprzeda ży vi,ynios ła 5 000 tys. EUR (22 722 tys. z ł ) 

W dniu 20 pa ździernika 2009 r. spó łka zale żna Neptun sprzeda ła spó łkę  stowarzyszon ą  Arge Baustal Essen 

Blasy — Neptun GmBH. Cena sprzeda ży wynios ła 1 000 tys. EUR. 

3. Polarzenta -z jednostkami zale żny tni 

Po łą czenia w roku 2010 
W dniu 4 marca 2010 r, nast ąpi ło połączenie Stalexport S.A. (Spó łka przejmuj ąca) oraz Stalexport Serwis 

Centrum Beichatów S.A(Spó łka przejmowana). 
W dniu 1 wrze śnia 2010 r. Cognor S.A. w Katowicach po łączy ł  się  z Stalexport S.A. z siedzib ą  w Katowicach. 

Połączenia nast ąpily poprzez przeniesienie ca łego maj ą tku Spółek Przejmowanych w trybie art. 492 §1 pkt.1 

KSH na Cognor S.A. Po łączenia zostaly przeprowadzone stosownie do tre ści przepisu art.515 § 1 KSH. 
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Polączenia w roku 2009 
W dniu 3 kwietnia 2009 r. nastąpi ło połączenie Cognor Górno ś l ąski Sp. z o.o. (spó łka przejmuj ąca) oraz 

Stalexport Serwis Centrum S.A (spó łka przejmowana). Po łączenie nast ąpi ło w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. 

przez przeniesienie ca łego maj ątku spółki przejmowanej na spó łkę  przejmuj ącą . Połączenie spó łek nie mia ło 

wplywu na niniejsze sprawozdanie finansowe 
W dniu 1 wrze śnia 2009 r. Cognor S.A. w Katowicach po łączył  się  z Cognor Górno ś ląski Sp. z o.o. siedzib ą  w 

Katowicach oraz Z łomrex Steel Services S.A. z siedzib ą  w Warszawie. 
Połączenia nast ąpi ły poprzez przeniesienie ca łego maj ątku Spó łek Przejmowanych w trybie art. 492 §1 pkt.1 

KSH na Cognor S.A. Po łączenia zosta ły przeprowadzone stosownie do tre ści przepisu art. 515 § 1 KSH tj. bez 

podwy ższania kapitalu zak ładowego Spó łki Przejmuj ącej. 
Po po łączeniu ze Z łomrex Steel Services S.A. Cognor S.A. posiada bezpo ś rednio 74,9% udzia łów w Grupie 

Kapita łowej Cognor Stahlhandel. Ponadto posiada opcj ę  na zakup 25,1% udzia łów tej Grupy. 

Wszystkie wy żej wymienione po łączenia zosta ły przeprowadzone jako po łączenia pod wspóln ą  kontrol ą , które 

nie są  regulowane przez MSSF UE. W tym przypadku Grupa stosuje nast ępuj ące zasady: 

I) za warto ści nabytych aktywów netto przyjmuje si ę  ich warto ści ksi ęgowe ze skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jednostki najwy ższego szczebla konsolidacji, na dzie ń  transakcji po łączenia 

pod wspóln ą  kontrol ą . Nie ustala si ę  na nowo warto ści godziwych aktywów netto; 

2) różnica mi ędzy cen ą  nabycia a warto ścią  aktywów netto na dzie ń  obj ęcia kontroli w ramach nabycia 

jednostek znajduj ących si ę  pod wspólną  kontrol ą , zostaje odniesiona bezpo ś rednio na niepodzielony 

wynik. 

4. Podstawa sporzadzena skonsohd 	eg p a zdania finan 	go 

d erfie zgodn c 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowej Cognor S.A. zosta ło sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej, które zosta ły zatwierdzone przez Uni ę  
Europejsk ą , zwanymi dalej „MSSF UE". 

MSSF UE zawieraj ą  wszystkie Mi ędzynarodowe Standardy Rachunkowo ści, Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zwi ązane z nimi Interpretacje poza wymienionymi ponizej Standardami 
oraz Interpretacjami, które oczekuj ą  na zatwierdzenie przez Uni ę  Europejsk ą  oraz Standardami oraz 

Interpretacjami. które zostaly zatwierdzone przez Uni ę  Europejsk ą , ale nie wesz ły jeszcze vv życie. 

Grupa nie skorzysta ła z moż liwo ści wcze śniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które 

zosta ły już  opublikowane oraz zatwierdzone przez Uni ę  Europejsk ą . a które wejd ą  w źycie po dniu bilansowym. 

Ponadto na dzie ń  bilansowy Grupa nie zako ńczy ła jeszcze procesu oszacowania wplywu nowych Standardów 

i Interpretacji, które wejd ą  w życie po dniu bilansowym na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres. 

w którym b ędą  one zastosowane po raz pierwszy. 

 

dardy, zn  

 

maj ą  .t.p.łt 	dzia ność  rupy 

     

       

a) Zmiany do MSSF 3 Połqczenia jednostek gospodarczych 

Zmieniony MSSF 3 zosta ł  opublikowany przez Rad ę  Międzynarodowych ds. Standardów Rachunkowo ści 

10 stycznia 2008 roku i obowi ązuje prospektywnie dla po łączeń  jednostek gospodarczych z dat ą  nabycia 

przypadaj ąc ą  nie wcze śniej ni ż  1 lipca 2009 roku. Wprowadzone zmiany zawieraj ą  m.in. moż liwość  wyboru 

uj ęcia udzia łów mniejszo ści albo wed ług warto ści godziwej, b ądz wed ług ich udzia łu w warto ści godziwej 

zidentyfikowanych aktywów netto; w przypadku przej ęć  kilkuetapowych — konieczno ść  przeszacowania 

dotychczas posiadanych udzia łów do warto ści godziwej na dzie ń  nabycia kontroli z odniesieniem ró żnicy do 
rachunku zysków i strat oraz dodatkowe wytyczne dla zastosowania metody nabycia. w tym traktowanie 
kosztów transakcji, jako koszt okresu, w który zosta ł  on poniesiony. 

Grupa zastosowa ła zmieniony MSSF 3 od 1 stycznia 2010 roku. 
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b) Poprawki do MSSF 2009 

Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści opublikowa ła 16 kwietnia 2009 r. "Poprawki 

do MSSF 2009", które zmieniaj ą  12 standardów. Poprawki zawieraj ą  zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz 

wycenie oraz zawieraj ą  zmiany terminologiczne i edycyjne. Wi ększość  zmian obowi ązuje dla okresów rocznych 

rozpoczynaj ących si ę  z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Grupa zastosowa ła poprawki do MSSF zgodnie z przepisami przej ściowymi. 

c) Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i uycena — Kryteria uznania za pozycj ę  zabezpieczanq 

Zmiany do MSR 39 ,Kryteria uznania za pozycj ę  zabezpieczan ą" zostaly opublikowane przez Rad ę  ds. 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści 31 lipca 2008 roku i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych 

rozpoczynaj ących si ę  z dniem 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie. Zmiany zawieraj ą  wyja śnienie jak należy 

w szczególnych okoliczno ściach stosowa ć  zasady okre ś laj ące, czy zabezpieczane ryzyko lub cz ęść  przeplywów 

pieniężnych spe łniaj ą  kryteria uznania za pozycj ę  zabezpieczan ą . Wprowadzono zakaz wyznaczania inflacji, 

jako moż liwego do zabezpieczenia komponentu instrumentu d łużnego o sta łej stopie procentowej. Zmiany 

zabraniaj ą  także włączania warto ści czasowej do jednostronnie zabezpieczanego ryzyka, gdy opcje traktuje si ę  
jako instrument zabezpieczaj ący. 

Grupa zastosowa ła zmiany do MSR 39 od 1 stycznia 2010 roku. 

Zmiany będą  mialy wp ływ na sposób prezentacji i wyceny instrumentów finansowych. 

Standardy, zmiany i interpretacje, k óre wesz ły w Ży 
dzia łalno ści Grupy      	

w 2010 r., a łe nie maja zastosowania do 

 

a) Zmiany do MSSF 2 Matności w formie akcji 

Zmiany do MSSF 2 _P łatno ści w formie akcji" zostaly opublikowane przez Rad ę  ds. Mi ędzynarodowych 

Standardów Rachunkowo ści 18 czerwca 2009 roku i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  
1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie. Zmiany precyzuj ą  uj ęcie p łatno ści w formie akcji rozliczanych 

gotówkowo wewn ątrz grupy kapita łowej. Zmiany u ści ś laj ą  zakres MSSF 2 oraz reguluj ą  łączne stosowanie 

MSSF 2 oraz innych standardów. Zmiany wprowadzaj ą  do standardu zagadnienia uregulowane wcze śniej 

w interpretacjach KIMSF 8 oraz KIMSF 11. 

Powy ższa zmiana nie ma wplywu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

b) Zmiany do KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych" oraz MSR 39 „Instrumenty 

finansowe: ujmowanie i wycena 

W dniu 12 marca 2009 r. Rada ds. Mi ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści opublikowa ła zmiany do 

Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści Finansowej KIMSF 9 ,Ponowna 

ocena wbudowanych instrumentów pochodnych" oraz zmiany do Mi ędzynarodowego Standardu Rachunkowo ści 

MSR 39 ,Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena -. Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 s łużą  wyja śnieniu 

traktowania pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w inne umowy w sytuacji, gdy hybrydowy 

sk ładnik aktywow finansowych zostaje przekwalifikowany z kategorii aktywów finansowych wy cenianych 
w warto ści godziwej przez wynik finansowy. 

Zmiany w KIMSF 9 i MSR 39 nie maj ą  wplywu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

c) Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednos łkowe sprawozdania finansowe 

Zmieniony MSR 27 zosta ł  opublikowany przez Rad ę  ds. Mi ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści 

10 stycznia 2008 roku i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  z dniem 1 stycznia 2009 roku 

lub po tej dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udzia łowcami mniejszo ściowymi byly ujmowane 

bezpo średnio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostk ą  przez dotychczasow ą  jednostkę  
dominuj ącą . Standard równie ż  uszczegó ławia sposób uj ęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostk ą  zale żn ą , 
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i uj ęcie różn cy w rachunku zysków tzn. wymaga przeszacowania pozostalych udzia łów do warto ści godziwej 

i strat. 

Powy ższa zmiana nie ma wp ływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

d) KIMSF 16 Rachunkowo ść  zabezpiecze ń  inwestycji netto w jednostk ę  zagranicznq 

Interpretacja K1MSF 16 zosta ła wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści 

Finansowej w dniu 3 lipca 2008 roku i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  z dniem 

1 października 2008 roku lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne dotycz ące okre ś lenia, czy 
istnieje ryzyko zmian kursów walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej jednostki zagranicznej i waluty 
prezentacji na potrzeby sprawozdania finansowego jednostki dominuj ącej. Ponadto, KIMSF 16 obja śnia, która 

jednostka w grupie kapita łowej może wykaza ć  instrument zabezpieczaj ący w ramach zabezpieczenia inwestycji 

netto w jednostk ę  zagraniczn ą , a w szczególno ści czy jednostka dominuj ąca utrzymuj ąca inwestycj ę  netto 

w jednostk ę  zagraniczn ą  musi utrzymywa ć  także instrument zabezpieczaj ący. KIMSF 16 obja śnia także, jak 

jednostka powinna okre ś lać  kwoty podlegaj ące reklasyfikacji z kapita łu w łasnego do rachunku zysków i strat dla 

zarówno instrumentu zabezpieczaj ącego, jak i pozycji zabezpieczanej. gdy jednostka zbywa inwestycj ę . 

Powyższa interpretacja nie ma wp ły u na sprawozdanie finansowe Grupy. 

e) KIMSF 17 Dystrybucja do w łaścicieli aktywów nieb ędqcych środkami pieniężnymi 

Interpretacja KIMSF 17 zosta ła wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści 

Finansowej w dniu 27 listopada 2008 roku i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących się  z dniem 
I listopada 2009 roku lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie momentu rozpoznania 
dywidendy, wyceny dywidendy oraz uj ęcia ró żnicy pomi ędzy warto ścią  dywidendy a warto ści ą  bilansow ą  
dystrybuowanych aktywów. Interpretacja wymaga tak że ujawnienia dodatkowych informacji w przypadku, gdy 

aktywa przeznaczone do dystrybucji spe łniaj ą  kryteria uznania za dzia łalność  zaniechan ą . 

Powy ższa interpretacja nie ma wp ływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

KIMSF 18 Przeniesienie aktywów od klientów 

Interpretacja KIMSF 18 zosta ła wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści 

Finansowej w dniu 29 stycznia 2009 roku i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  z dniem 

1 listopada 2009 roku lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie uj ęcia przeniesienia 

aktywów od klientów, mianowicie sytuacje, w których spe łniona jest definicja aktywa, identyfikacj ę  oddzielnie 

identyfikowalnych us ług ( świadczonych us łua w zamian za przeniesione aktywo), uj ęcie przychodu i uj ęcie 

ś rodków pieni ężnych uzyskanych od klientów. 

Powy ższa interpretacja nie ma wp ływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

g) KIMSF 12 Porozumienia o świadczeniu us ług publicznych 

Interpretacja KIMSF 12 zosta ła wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści 

Finansowej w dniu 30 listopada 2006 roku i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących się  z dniem 

I stycznia 2008 roku lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie zastosowania istniej ących 

standardów przez podmioty uczestnicz ące w umowach koncesji na us ługi między sektorem publicznym 

a prywatnym. KIMSF 12 dotyczy umów, w których zlecaj ący kontroluje to, jakie us ługi operator dostarczy przy 

pomocy infrastruktury, komu świadczy te us ł ugi i za jaką  cen ę . 

Powy ższa interpretacja nie ma wplywu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

h) KIMSF 15 Umowy w zakresie sektora nieruchomo ści 

Interpretacja KIMSF 15 zosta ła wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści 

Finansowej w dniu 3 lipca 2008 roku i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  z dniem 

1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak nale ży dokonać  oceny 

umowy o us ługi budowlane, aby okre ś li ć , czy jej skutki powinny by ć  prezentowane w sprawozdaniu 
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finansowym zgodnie z MSR 11 Umowy o us ługę  budowlaną  czy MSR 18 Przychody. Ponadto, KIMSF 15 

wskazuje, w którym momencie nale ży rozpoznać  przychód z tytu łu wykonania us ługi budowlanej. 

Powyższa interpretacja nie ma wp ływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

Standardy, zmiany i interpretacje, które ni e weszly .›ie w 

Ldziatalno ści Grupy   	

 

b ę d ą  mia łu wptyw na i 

   

a) Zmiany do MSR 32 Klasyfikacja emisji praw pobora 

Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji praw poboru" zostaly opublikowane przez Rad ę  ds. 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści 8 pazdziernika 2009 r. i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych 

rozpoczynaj ących si ę  1 lutego 2010 r. lub po tej dacie. 

Zmiany dotycz ą  rachunkowo ści emisji uprawnień  (praw poboru, opcji, warrantów), denominowanych w walucie 

innej niz waluta funkcjonalna emitenta. Zmiany wymagaj ą , aby, przy spe łnieniu okre ś lonych warunków, emisja 

uprawnie ń  była klasyfikowana jako kapita ł  w łasny niezale żnie od tego, w jakiej walucie ustalona jest cena 

realizacji uprawnienia. 

Grupa zastosuje zmiany do MSR 32 od I stycznia 2011 roku. 

Na dzie ń  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wplyw zastosowania standardu 

nie jest moż liwy do wiarygodnego oszacowania. 

b) Zmiany do MSSF 7 Przekazanie akiywów finansowych 

Zmiany do MSSF 7 „Przekazanie aktywów finansowych" zostaly opublikowane przez Rad ę  ds. 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści w październiku 2010 r. i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych 

rozpoczynaj ących si ę  1 lipca 2011 r. lub po tej dacie. 

Zmiany wymagaj ą  ujawniania dodatkowych informacji o ryzyku wynikaj ącym z przekazania aktywów 

finansowych. Zawieraj ą  wymóg ujawnienia, wed ług klas aktywów, charakteru, warto ści bilansowej oraz opisu 

ryzyka i korzy ści dotyczących aktywów finansowych przekazanych innemu podmiotowi, ale pozostaj ących 

nadal w bilansie jednostki. Wymagane jest równie ż  ujawnienie informacji umo ż liwiaj ących u żytkownikowi 

poznanie kwoty ewentualnego powi ązanego zobowi ązania oraz relacji pomi ędzy danym sk ładnikiem aktywów 

finansowych a odno śnym zobowi ązaniem. W przypadku, gdy aktywa finansowe zostaly usuni ęte z bilansu, ale 

jednostka nadal jest nara żona na pewne ryzyko i może uzyska ć  pewne korzy ści związane z przekazanym 

sk ładnikiem aktywów, wymagane jest dodatkowo ujawnienie informacji umo ż liwiaj ących zrozumienie skutków 

takiego ryzyka. 

Na dzie ń  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiany do MSSF 7 

nie zosta ły jeszcze zatwierdzone przez Uni ę  Europejsk ą . 

Grupa zastosuje Standard po zatwierdzeniu przez Uni ę  Europejską . 

Na dzie ń  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wp ływ zastosowania standardu 

nie jest mo ż liwy do wiarygodnego oszacowania. 

c) Zmiany do MSR 12 Realizacja wartości aktywów 

Zmiany do MSR 12 ,Realizacja warto ści aktywów" zostaly opublikowane przez Rad ę  ds. Mi ędzynarodowych 

Standardów Rachunkowo ści w grudniu 2010 r. i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  

I stycznia 2012 r. lub po tej dacie. 

Zmiany dotyczą  wyceny zobowi ązań  i aktywów z tytu łu podatku odroczonego od nieruchomo ści 

inwestycyjnych wycenianych w warto ści godziwej zgodnie z MSR 40 „Nieruchomo ści inwestycyjne" 

i wprowadzaj ą  moż liwe do obalenia domniemanie, że warto ść  nieruchomo ści inwestycyjnej mo że być  

odzyskana ca łkowicie poprzez sprzeda ż . To domniemanie mo żna obali ć , gdy nieruchomo ść  inwestycyjna jest 

utrzymywana w modelu biznesowym, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo wszystkich korzy ści 

ekonomicznych reprezentowanych przez nieruchomo ść  inwestycyjną  w czasie, a nie w chwili sprzeda ży. SKI-21 

„Podatek dochodowy — Realizacja warto ści przeszacowanych aktywów, które nie podlegaj ą  amortyzacji" 

odnoszący się  do podobnych kwestii dotycz ących aktywów niepodlegaj ących amortyzacji, które s ą  wyceniane 
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zgodnie z modelem aktualizacji warto ści przedstawionym w MSR 16 ,Rzeczowe aktywa trwa łe" zosta ł  

włączony do MSR 12 po wy łączeniu wytycznych dotycz ących nieruchomo ści inwestycyjnych wycenianych 

w warto ści godziwej. 

Na dzie ń  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wplyw zastosowania standardu 

nie jest moż liwy do wiarygodnego oszacowania. 

Na dzień  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSR12 nie zosta ł  jeszcze 

zatwierdzony przez Uni ę  Europejską . 

Grupa zastosuje Standard po zatwierdzeniu przez Uni ę  Europejsk ą . 

d) Poprawki do MSSF 2010 

Rada Mi ędzynarodowych ds. Standardów Rachunkowo ści opublikowa ła 6 maja 2010 r. - Poprawki do MSSF 

2010", które zmieniaj ą  7 standardów. Poprawki zawieraj ą  zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz 

zawieraj ą  zmiany terminologiczne i edycyjne. Wi ększo ść  zmian b ędzie obowi ązywać  dla okresów rocznych 

rozpoczynaj ących się  z dniem 1 stycznia 2011 r. 

Na dzień  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, poprawki do MSSF 2010 

nie zostaly jeszcze zatwierdzone przez Uni ę  Europejską . 

Na dzien sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wp ływ zastosowania standardu 

nie jest moż liwy do wiarygodnego oszacowania. 

Grupa zastosuje poprawki do MSSF zgodnie z przepisami prze ściowymi. 

e) MSSF 9 instrumenty jinansowe 

MSSF 9 ,Instrumenty finansowe" zosta ł  opublikowany przez Rad ę  ds. Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowo ści 12 listopada 2009 r. i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  1 stycznia 2013 r. 

lub po tej dacie. Standard wprowadza jeden model przewiduj ący tylko dwie kateorie klasyfikacji: 

zamortyzowany koszt i warto ść  godziwą . Podej ście MSSF 9 jest oparte na modelu biznesowym stosowanym 

przez jednostk ę  do zarządzania aktywami oraz na cechach umownych aktywów finansowych. MSSF 9 wymaga 

także stosowania jednej metody szacowania utraty warto ści aktywów. 

Na dzie ń  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wplyw zastosowania standardu 

nie jest mo ż liwy do wiarygodnego oszacowania. 

Na dzien sporz ądzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie zosta ł  jeszcze 

zatwierdzony przez Uni ę  Europejską . 

Grupa zastosuje Standard po zatwierdzeniu przez Uni ę  Europejską . 

f) Zmiany do MSR 24 Transakcje z jednostkami powiazanymi 

Zmiany do MSR 24 ,Transakcje z jednostkami powi ązanymi" zosta ły opublikowane przez Rad ę  ds. 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści 4 listopada 2009 r. i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych 

rozpoczynaj ących si ę  1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie. Zmiany wprowadzaj ą  uproszczenia w zakresie 

wymagań  odno śnie ujawniania informacji przez jednostki powi ązane z instytucjami pa ń stwowymi oraz 

doprecyzowuj ą  definicje jednostki powi ązanej. 

Na dzień  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wp ływ zastosowania standardu 

nie jest mo ż liwy do wiarygodnego oszacowania. 

Grupa żastosuje zmiany do MSR 24 od 1 stycznia 2011 r. 

g) Zmiany do KIMSF 14 Zoliczki na poczet minimalnych uymogów finansowania 

Zmiany do interpretacji KIMSF 14 zostaly wydane przez Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej 

Sprawozdawczo ści Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych 

rozpoczynaj ących si ę  z dniem 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne zakresie 

uj ęcia wcze śniejszej wp łaty sk ładek na pokrycie minimalnych wymogów finansowania jako aktywa w jednostce 

wp łacaj ącej. 

Na dzień  sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wp ływ zastosowania standardu 

nie jest moż liwy do wiarygodnego oszacowania. 
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Grupa zastosuje zmiany do KIMSF14 od 1 stycznia 2011 

h ) KIMSF 19 Regulowanie zohowiazan nansowych przy pomocy instrumentów kapita łowych 

Interpretacja KIMSF 19 zosta ła wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści 

Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  z dniem 

1 lipca 2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta obja śnia zasady rachunkowo ści stosowane w sytuacji, gdy 

w wyniku renegocjacji przez jednostk ę  warunków jej zad łużenia zobowi ązanie zostaje uregulowane poprzez 

emisj ę  instrumentów kapita łowych skierowan ą  na wierzyciela. Interpretacja wymaga wyceny instrumentów 

kapita łowych w warto ści godziwej i rozpoznania zysku lub straty w wysoko ści ró żnicy pomi ędzy warto ści ą  

ksi ęgową  zobowiązania a warto ścią  godziwą  instrumentu kapita łowego. 

Na dzie ń  sporz ądzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wp ływ zastosowania standardu 

nie jest mo ż liwy do wiarygodnego oszacowania. 

Grupa zastosuje KIMSFI9 od 1 stycznia 2011 r. 

       

e w 2010 r, i e eda mia wpwu n 

       

tandardy, zmiany 	pretacje, które nie wes -_ 

dzialaino ści ( rupy 

   

   

          

a) Zmiany do MSSF I Zastosowanie MSSF po raz pierwszy 

Zmiany do MSSF 1 „Ograniczone zwolnienie z prezentacji informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7 dla 

jednostek stosuj ących MSSF po raz pierwszy" zostaly opublikowane przez Rad ę  Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowo ści 28 stycznia 2010 r. i obowi ązuj ą  dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  

1 lipca 2010 r. lub po tej dacie. 
Zmiany wprowadzaj ą  dodatkowe zwolnienia dla jednostek stosuj ących MSSF po raz pierwszy dotycz ące 

ujawniania informacji wymaganych przez zmiany do MSSF 7 wydane w marcu 2009 w zakresie wyceny 

do warto ści godziwej i ryzyka plynno ści. 

Zmiany do MSSF 1 nie będą  mialy wp ływy na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

b) Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy(powazna hiperinflacja i wyco anie ustalonych dat 

dla podmiotów przyjmujacych MSSF po raz pierwszy) 

Zmiany do MSSF I „Powa żna hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat dla podmiotów przyjmuj ących MSSF po 

raz pierwszy" zostaly opublikowane przez Rad ę  Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści w grudniu 

2010 r. i obowiązuj ą  dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę  I lipca 2011 r. lub po tej dacie. 

Zmiana dotycząca poważnej hiperinflacji stwarza dodatkowe wy łączenie w wypadku. gdy podmiot, który by ł  

pod wplywem powa żnej hiperinflacji, ponownie zaczyna lub po raz pierwszy zamierza sporz ądzać  swoje 

sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Wy łączenie pozwala podmiotowi na wybór wyceny aktywów 

i pasywów wed ług warto ści godziwej i wykorzystania tej warto ści godziwej jako domniemanego kosztu tych 
aktywów i pasywów w bilansie otwarcia w pierwszym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zgodnym z MSSF. 
RMSR zmieni ła równie ż  MSSF 1 w celu wykluczenia odniesie ń  do ustalonych dat dla jednego wyj ątku 

i jednego wy łączenia w odniesieniu do aktywów i zobowi ązań  finansowych. Pierwsza zmiana wymaga 

od podmiotów stosuj ących MSSF po raz pierwszy prospektywnego zastosowania wymogów dotycz ących 

usuni ęcia z bilansu zgodnie z MSSF od dnia przej ścia na MSSF, a nie od 1 stycznia 2004 r. Druga zmiana 

dotyczy aktywów finansowych lub zobowi ąza ń  wykazywanych w warto ści godziwej przy początkowym uj ęciu, 

gdy warto ść  godziwa jest ustalana za pomoc ą  technik wyceny z powodu braku aktywnego rynku, i pozwala na 

zastosowanie wytycznych prospektywnie od dnia przej ścia na MSSF, a nie od 25 pa ździernika 2002 r. czy od 

1 stycznia 2004 r. Oznacza to. że podmioty stosuj ące MSSF po raz pierwszy nie musz ą  ustalać  warto ści 

godziwej aktywów i zobowi ązań  finansowych przed dniem przej ścia na MSSF. Do tych zmian dostosowano 

równiez MSSF 9. 
Na dzien sporz ądzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiany do MSSF 1 
nie zostaty jeszcze zatwierdzone przez Uni ę  Europejską . 

Zmiany do MSSF 1 nie b ędą  mialy wplywy na sprawozdanie finansowe Grupy. 
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5. Pods ł awa sporządzenia jednostkowego sprawozdania tinansoweg eiag dalszy) 

a) Podstaw a w yeeny 

Niniejsze sprawozdanie zosta ło sporządzone w oparciu o zasad ę  kosztu historycznego oraz warto ści godziwej 

dla instrumentów finansowych. 

b) Dokonane os ądt i oszacowania 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarz ądu Spó łek Grupy os ądów, 

szacunków i za łożeń , które maj ą  wplyw na przyj ęte zasady oraz prezentowane warto ści aktywów, pasywów, 

przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz zwi ązane z nimi za łożenia opieraj ą  się  na do świadczeniu historycznym 

oraz innych czynnikach, które s ą  uznawane za racjonalne w danych okoliczno ściach, a ich wyniki daj ą  podstawę  

osądu, co do warto ści bilansowej aktywów i zobowi ązań , która nie wynika bezpo średnio z innych żródel. 

Faktyczna warto ść  może ró żnić  się  od warto ści szacowanej. 

Szacunki i zwi ązane z nimi za łożenia podlegaj ą  bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków ksi ęgowych jest uj ę ta 

w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bie żącym i przyszlych, je żeli dokonana zmiana 

szacunku dotyczy zarówno okresu bie żącego, jak i okresów przysztych. 

W szczególno ści istotne obszary niepewno ści odno śnie dokonanych szacunków oraz os ądy dokonywane przy 

zastosowaniu zasad rachunkowo ści, które wywarly najbardziej istotny wplyw na warto ści uj ę te w sprawozdaniu 

finansowym, zosta ły przedstawione w nast ępuj ących notach: 

• 	nota 29 — pomiar zobowi ąza ń  z tytulu okre ś lonych świadcze ń  pracowniczych, 

nota 33 — dzia łalność  zaniechana i grupa przeznaczona do zbycia, 

nota 35 — wycena instrumentów finansowych. 

6. Opis wa żniejszych stosowanych zasad rachu n ko —ości 

Zasady polityki rachunkowo ści przedstawione poni żej zastosowano w odniesieniu do wszystkich okresów 

zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Poni ższe zasady polityki rachunkowo ści są  

stosowane przez wszystkie jednostki z Grupy Kapita łowej. 

aj Podstawy konsolidacji 

Jednostki zale żne 

Jednostkami zale żnymi są  jednostki kontrolowane przez Jednostk ę  dominuj ą cą . Kontrola ma miejsce wtedy, gdy 

Jednostka dominuj ąca posiada zdolno ść  kierowania bezpo średnio lub po ś rednio polityk ą  finansow ą  i operacyjną  

danej jednostki, w celu uzyskiwania korzy ści plyn ących z jej dzia łalno ści. Przy ocenie stopnia kontroli bierze si ę  

pod uwagę  wp ływ istniej ących i potencjalnych praw g łosu, które na dzie ń  bilansowy mogą  zostać  zrealizowane 

lub mogą  podlegać  konwersji. Sprawozdania finansowe spó łek zale żnych uwzgl ędniane s ą  w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym pocz ąwszy od dnia uzyskania kontroli nad spó łką  aż  do momentu jej wyga śni ęcia. 

Jednostki stowarzyszone 

Jednostki stowarzyszone s ą  to jednostki gospodarcze, na których polityk ę  operacyjn ą  i finansową  Grupa 

wywiera znaczący wplyw, lecz ich nie kontroluje. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udzia ł  

Grupy w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych wykazywanych metod ą  praw w łasno ści, od momentu 

uzyskania znacz ącego wplywu do momentu jego wyga śni ęcia. W przypadku, gdy udzia ł  Grupy w stratach 

przewyższa warto ść  udzia łów w jednostce stowarzyszonej, warto ść  bilansowa jest zredukowana do zera. 

Wówczas ujmowanie wszelkich dodatkowych strat jest zaniechane, za wyj ątkiem strat wynikaj ących z przyj ęcia 

na siebie przez Grup ę  prawnych lub zwyczajowych obowi ązków lub z faktu dokonania p łatno ści w imieniu 

jednostki stowarzyszonej. 
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K orekty konsolidacy jne 

Salda rozrachunków wewn ę trznych pomi ędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obr ębie Grupy oraz 

wszelkie wynikaj ące stąd niezrealizowane zyski lub straty, a tak że przychody oraz koszty Grupy s ą  eliminowane 

w trakcie sporz ądzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niezrealizowane zyski wynikaj ące 

z transakcji z jednostkami stowarzyszonymi s ą  wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

proporcjonalnie do wysoko ści udzia łu Grupy w tych jednostkach. Niezrealizowane straty s ą  wyłączone 

ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie co niezrealizowane zyski, ale wy łącznie 

w przypadku, gdy nie wyst ępuj ą  przes łanki wskazuj ące na utrat ę  warto ści. 

\ ahycie udzialOw mniejszosci 

Jednostka dominuj ąca rozpomaje bezpo ś rednio w kapitale w łasnym akcjonariuszy jednostki dominuj ącej każde 

podwyższenie (obniżenie) udzia łu, tak d ługo jak Jednostka dominuj ąca sprawuje kontrol ę  nad jednostkę  zależną . 

Odpowiednio, jakiekolwiek zwi ększenia (zmniejszenia) dotycz ące pó źniejszego nabycia instrumentów 

kapita łowych od (b ądź  sprzedazy instrumentów kapita łowych do) udzia łowców mniejszo ściowych jest 

ujmowane bezpo ś rednio w kapitale w łasnym akcjonariuszy Jednostki dominuj ącej. 

Zasa(N łą czenia i naby cia 

Rozliczenie po łączeń  i nabycia jednostek znajdujących si ę  pod wspólnq kontrolq. 

W przypadku łączenia jednostek pod wspóln ą  kontrol ą  , które nie s ą  regulowane przez MSSF UE, stosuje si ę  

nast ępuj ące zasady: 

I ) za warto ści nabytych aktywów netto przyjmuje si ę  ich warto ści ksi ęgowe ze skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jednostki najwy ższego szczebla konsolidacji, na dzie ń  transakcji po łączenia 

pod wspólną  kontrol ą . Nie ustala si ę  na nowo warto ści godziwych aktywów netto; 

2) ró żnica mi ędzy cen ą  nabycia a warto ścią  aktywów netto na dzie ń  obj ęcia kontroli w ramach nabycia 

jednostek znajduj ących si ę  po wspóln ą  kontrol ą , zostaje odniesiona bezpo ś rednio na niepodzielony 

wynik. 

W przypadku nabycia Jednostka dominuj ąca rozpoznaje bezpo średnio w kapitale w łasnym akcjonariuszy 

jednostki dominuj ącej każde podwy ższenie (obnizenie) udzia łu, tak d ługo jak Jednostka dominuj ąca sprawuje 

kontrol ę  nad jednostk ę  zale żną . Odpowiednio, jakiekolwiek zwi ększenia (zmniejszenia) dotycz ące pó źniejszego 

nabycia instrumentów kapita łowych od (b ądź  sprzeda ży instrumentów kapita łowych do) udzia łowców 

mniejszo ściowych jest ujmowane bezpo średnio w kapitale w łasnym akcjonariuszy Jednostki dominuj ącej. 

Transakcje w walucie uhcej 

ransakcje w eialucie ohct j 

Transakcje wyra żone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane s ą  w odpowiedniej walucie 

funkcjonalnej przy zastosowaniu kursu wymiany walut z dnia zawarcia transakcji. Pozycje pieni ężne aktywów 

i pasywów wyrazone w walucie obcej s ą  przeliczane na walut ę  funkcjonaln ą  na dzie ń  bilansowy wed ług kursu 

wymiany obowi ązuj ącego na ten dzie ń . Różnice kursowe wynikaj ące z rozliczenia transakcji w walutach obcych 

oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieni ężnych wyrażonych w walutach obcych ujmowane s ą  

w sprawozdaniu z ca łkowitych dochodów. Zyski/straty z tytu łu roznic kursowych dotycz ące zobowi ązań  

finansowych, w tym zobowi ązań  z tytu łu leasingu ujmowane s ą  w przychodach/kosztach finansowych. Pozosta łe 

zyski/straty z tytu łu różnic kursowych ujmowane s ą  pozostalych zyskach/stratach netto. Ró żnice kursowe 

dotyczące aktywów w budowie przeznaczonych do przysz łego wykorzystania produkcyjnego, w łącza si ę  do 

kosztów tych aktywów i traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych. Ró żnice 

kursowe wynikaj ące z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed okre ś lonym ryzykiem 

walutowym ujmuje się  zgodnie z zasadami rachunkowo ści zabezpiecze ń . 

Niepieni ężne pozycje aktywów i zobowi ązań  wyceniane wedlug kosztu historycznego w walucie obcej s ą  

przeliczane na walut ę  funkcjonaln ą  wed ł ug kursu wymiany obowi ązuj ącego w dniu dokonania transakcji. 

Niepieniężne pozycje bilansowe wyra żone w walucie obcej wyceniane wed ług warto ści godziwej s ą  przeliczane 

na walut ę  funkcjonaln ą  wed ług kursu wymiany obowi ązuj ącego na dzie ń  szacowania warto ści godziwej. 
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Jednostki dzia łaj ące za granic ą  

Aktywa i zobowiązania jednostek dzia łaj ących za granic ą , włączaj ąc warto ść  firmy i korekty dotycz ące warto ści 

godziwej dokonywane przy konsolidacji, s ą  przeliczane wedlug średniego kursu NBP obowi ązuj ącego na dzie ń  

bilansowy. Przychody i koszty jednostek dzia łaj ących za granic ą  są  przeliczane wedlug ś redniego kursu 

wyliczonego na podstawie średnich kursów NBP obowi ązuj ących na ostatni dzie ń  każdego miesi ąca w okresie 

sprawozdawczym. Ró żnice kursowe powsta łe przy przeliczeniu s ą  ujmowane bezpo średnio w oddzielnej pozycji 

kapita łu w łasnego — Ró żnice kursowe z przeliczenia. W przypadku zbycia jednostek dzia łaj ących za granic ą , 

częściowego lub w ca ło ści, odpowiednie kwoty uj ę te w kapita łach s ą  rozpoznawane w rachunku wyników. 

e) Rzeczowe akty w a treeate 

Nk lasa e s klad n i ki rieczw4 ch aktywów trwalych 

Sk ładniki rzeczowych aktywów trwa łych ujmuje si ę  w ksi ęgach wed ług ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytu łu utraty warto ści. Cena nabycia obejmuje cen ę  

zakupu sk ładnika maj ątku (tj. kwotę  nale żną  sprzedaj ącemu, pomniejszon ą  o podlegaj ące odliczeniu podatki: od 

towarów i us ług oraz akcyzowy), obci ążenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz 

koszty bezpo średnio związane z zakupem i przystosowaniem sk ładnika maj ątku do stanu zdatnego do u żywania, 

łącznie z kosztami transportu, jak te ż  za ładunku, wy ładunku i sk ładowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne 

zmniejszenia i odzyski zmniejszaj ą  cenę  nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia sk ładnika ś rodków 

trwa łych lub środków trwalych w budowie obejmuje ca łkowite koszty poniesione przez podmiot w okresie 

budowy, monta żu, przystosowania i modernizacji do dnia przyj ęcia takiego sk ładnika maj ątkowego do u żywania 

(lub do dnia bilansowego, je ś li składnik nie zosta ł  jeszcze oddany do u żywania), w tym VAT niepodlegaj ący 

potrąceniu oraz akcyza. Koszt budowy obejmuje te ż  wstępny szacunek kosztów demonta żu i usunięcia sk ładnika 

rzeczowych aktywów trwa łych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym ten sk ładnik jest 

zlokalizowany. Począwszy od sprawozdania finansowego sporz ądzonego za 2009 rok zastosowanie ma 

zmieniony standard MSR 23, który wprowadza wymóg aktywowania kosztów finansowania zewn ę trznego, które 

można przyporządkować  dostosowywanym aktywom. Dostosowywane aktywa to aktywa, które wymagaj ą  

znacznego czasu, aby przygotowa ć  je do zamierzonego (zgodnego z przeznaczeniem) u żytkowania lub 

sprzedaży. Natomiast koszty finansowania zewn ętrznego to koszty odsetek oraz inne koszty ponoszone przez 

jednostkę  w zwi ązku z po życzeniem środków finansowych. 

W przypadku, gdy okre ś lony sk ładnik rzeczowych aktywów trwa łych składa si ę  z odrębnych i istotnych cz ęści 

sk ładowych o ró żnym okresie użytkowania, części te powinny być  traktowane jako odr ębne składniki aktywów. 

Naktad, ponoszone w terminie pó ź niejsz>rn 

Aktywow aniu podlegaj ą  poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych cz ęści składnika rzeczowych 

aktywów trwatych, które mo żna wiarygodnie oszacowa ć  i jest prawdopodobne, że Grupa osi ągnie korzy ści 

ekonomiczne zwi ązane z wy mienianymi sk ładnikami rzeczowych aktywów trwalych. Wszystkie inne nak łady są  

ujmowane w sprawozdaniu z ca łkowitych dochodów, jako koszty w chwili poniesienia 

k morty zat. ja 

Sk ładniki rzeczowych aktywów trwa łych, wzgl ędnie ich istotne i odr ębne części sk ładowe amortyzowane s ą  

metod ą  liniową  przez okres u żytkowania przy uwzgl ędnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzeda ży 

netto pozosta ło ści ś rodka trwa łego (warto ści rezydualnej). Grunty nie s ą  amortyzowane. Grupa zak łada poni ższe 

okresy uzytkowania dia poszczegolnych kategorii srodków trwalych: 

Budynki 	 40 	 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny 	 5 — 15 	lat 

Pojazdy 	 3 — 10 	lat 

Meble i wyposażenie 	 3 — 5 	lat 

Poprawno ść  stosowanych okresów u żytkowania, metod amortyzacji oraz warto ści rezydualnych środków 

trwałych (o ile nie jest nieznaczna) jest przez Jednostk ę  corocznie weryfikowana. 
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d) Skladnikt rIec10 	L 	eit% trtNalseh ui;tkotr,ane na pod a te u o leasingu 

Urnowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie ca ło ść  ryzyka oraz czerpie praktycznie 

wszystkie korzy ści wynikaj ące z posiadania sk ładników rzeczowych aktywów trwalych klasyfikowane s ą  jako 

umowy leasingu finansowego. Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego s ą  wykazywane pocz ątkowo 

w warto ści godziwej lub warto ści bieżącej minimalnych op łat leasingowych, w zale żno ści od tego, która z tych 

kwot jest niższa. Po pocz ą tkowym uj ęciu do aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego 

stosuje si ę  zasady rachunkowo ści odpowiednie dla danej grupy rzeczowych aktywów trwalych. 

Umowy leasingu nieb ędące umowami leasingu finansowego s ą  traktowane jak leasing operacyjny. 

Za wyj ą tkiem nieruchomo ści inwestycyjnych, aktywa u żytkowane na podstawie leasingu operacyjnego nie s ą  
rozpoznawane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy. Nieruchomo ści inwestycyjne u żytkowane 

na podstawie umów leasingu operacyjnego s ą  wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy wed ług 

warto ści godziwej. 

Grupa ujmuje umowy dotyczące wieczystego u żytkowania gruntów, jako umowy leasingu operacyjnego. 

Przedp łaty z tytu łu prawa wieczystego u żytkowania gruntów ujawnia si ę  w odrębnej pozycji w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej. Przedp łaty te odpisuje si ę  w wyniku finansowym w okresie u żytkowania gruntów. Prawo 

wieczystego u żytkowania gruntów nabyte w wyniku przej ęcia jednostki traktuje si ę  jako moż liwy 

do zidentyfikowania sk ładnik aktywów i ujmuje się  wed ł ug warto ści godziwej. 

) „ arto 	iijc ate' 	Ine 

Wszelkie po łączenia jednostek, z wy łączeniem jednostek znajduj ących si ę  pod wspóln ą  kontrol ą , rozliczane 

są  metod ą  nabycia. Warto ść  firmy wylicza si ę  jako nadwy żkę  kosztów poniesionych w wyniku po łączenia 

jednostek nad udzia łem nabywcy w warto ści godziwej mo ż liwych do zidentyfikowania aktywów, zobowi ązań  

i zobowiązań  warunkowych (aktywa netto). 
Po początkowym uj ęciu warto ść  firmy jest testowana co roku pod k ątem utraty warto ści i wykazywana wed ług 

ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytu łu utraty warto ści. Odpisy z tytu łu utraty warto ści w 

odniesieniu do wyniku finansowego nie s ą  odwracalne. Warto ść  firmy jest alokowana do o środków 

generuj ących środki pieni ężne i nie jest amortyzowana. Zysk/strata na sprzeda ży jednostki, do której przypisana 

by ła warto ść  firmy. obejmuje warto ść  firmy pozosta łą  na dzien sprzeda ży. 

W przypadku przej ęć , dla których ustalono nadwy żkę  moż liwych do zidentyfikowania aktywów netto nad cen ą  

nabycia, kwota ta jest bezpo ś rednio odnoszona do sprawozdania z ca łkowitych dochodów. 

Pozostat 	'a• 	 ate 

Inne warto ści niematerialne nabyte przez Grup ę  wykazywane s ą  w oparciu o ich cen ę  nabycia, po niejszon ą  

o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytu ł u utraty warto ści. 

	

Naktady poniesion ) tern 	p 

Pó źniejsze wydatki na sk ładniki istniej ących warto ści niematerialnych podlegaj ą  aktywowaniu tylko wtedy, gdy 

zwi ększaj ą  przysz łe korzy ści ekonomiczne zwi ązane z danym sk ładnikiem. Pozosta łe nak łady s ą  ujmowane 

w wyniku finansowym w momencie poniesienia. 

• o 	acja 

Warto ści niemateria ne amortyzowane s ą  metod ą  liniow ą  biorąc pod uwag ę  okres ich użytkowania chyba, że nie 

jest on okre ś lony. Warto ść  firmy i warto ści niematerialne o nieokre ś lonym okresie u żytkowania podlegaj ą  

corocznie testom na utrat ę  warto ści. Inne warto ści niematerialne s ą  amortyzowane od dnia kiedy s ą  dostępne do 

użytkowania. Szacunkowy okres u żytkowania wynosi 5 lata. 

Nieructiontosei itest 

Nieruchomo ści inwestycyjne to nieruchomo ści posiadane w celu uzyskiwania przychodów z tytu łu najmu, 

z tytu łu wzrostu ich warto ści lub do obydwu celów. Nieruchomo ści inwestycyjne s ą  wyceniane w Grupie wg 
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ceny nabycia. Nieruchomo ści inwestycyjne amortyzowane s ą  metodą  liniową  przez okres ich u żytkowania, 

uwzgl ędniaj ąc ich wartość  rezydualn ą . Grunty nie są  umarzane. Szacowany okres u żyteczno ści nieruchomo ści 

inwestycyjnych jest taki sam jak rzeczowych aktywów trwalych opisanych w punkcie c) powy żej. 

Prawo do użytkowania nieruchomo ści będącej przedmiotem leasingu operacyjnego jest klasyfikowane 

i wykazywane jako nieruchomo ść  inwestycyjna pozycja po pozycji, je ś li Grupa utrzymuje je w celu uzyskiwania 

przychodów z tytu łu najmu, z tytulu wzrostu warto ści lub z obu przyczyn. Prawo do u żytkowania nieruchomo ści 

będącej przedmiotem leasingu operacyjnego zaklasyfikowane jako nieruchomo ść  inwestycyjna wykazywane jest 

w warto ści godziwej. P łatno ści leasingowe ujmuje si ę  w sposób opisany w punkcie ,Koszty" poni żej. 

Przychody z tytu łu najmu nieruchomo ści inwestycyjnych ujmowane s ą  w rachunku wyników metod ą  liniową  
przez okres trwania umowy. Specjalne oferty promocyjne, stanowi ące dodatkową  zach ę tę  do zawarcia umowy 

leasingowej s ą  ujmowane łącznie z przychodami z tytu łu najmu. 

Akty w a tr 	przeznaczone do wrzeda ży 

Aktywa trwa łe (lub aktywa i zobowiązania stanowi ące grup ę  przeznaczon ą  do zbycia), co do których zak ładane 

jest, że wypracuj ą  one korzy ści dla jednostki przede wszystkim w wyniku sprzeda ży, a nie w wyniku 

d ługotrwa łego użytkowania, są  klasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda ży. Bezpo średnio przed 

przeklasyfikowaniem do grupy przeznaczonych do sprzeda źy, aktywa te (lub sk ładniki grupy przeznaczonej do 

zbycia) są  wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowo ści Grupy. Nast ępnie aktywa trwa łe lub grupa 

przeznaczona do zbycia s ą  ujmowane wed ł ug ni ższej z dwóch warto ści: warto ści bilansowej lub warto ści 

godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzeda ży. 

h) I trata ».art ści akty 	niefinansowe 

Warto ść  bilansowa aktywów nie finansowych, innych ni ż  zapasy i aktywa z tytu ł u odroczonego podatku 

dochodowego poddawana jest ocenie na ka żdy dzień  bilansowy w celu stwierdzenia, czy występuj ą  przes łanki 

wskazuj ące na utrat ę  ich warto ści. W przypadku wyst ąpienia takich przes łanek Grupa dokonuje szacunku 

warto ści odzyskiwanej poszczególnych aktywów. Warto ść  odzyskiwane warto ści firmy, warto ści 

niematerialnych o nieokre ś lonym okresie użytkowania oraz warto ści niematerialnych, które nie s ą  jeszcze zdatne 

do użytkowania jest szacowana na ka żdy dzie ń  bilansowy. 

Odpis z tytu łu utraty warto ści ujmowany jest w momencie, kiedy warto ść  bilansowa sk ładnika aktywów lub 

o ś rodka generuj ącego ś rodki pieniężne przewy ższa jego warto ść  odzyskiwane. O środek generuj ący środki 

pieniężne jest definiowany jako najmniejsza identyfikowalna grupa aktywów, która wypracowuje ś rodki 

pieniężne niezale żnie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytu łu utraty warto ści s ą  ujmowane w wyniku 

finansowym. Utrata warto ści ośrodka generuj ącego ś rodki pieni ężne jest w pierwszej kolejno ści ujmowana jako 

zmniejszenie warto ści firmy przypisanej do tego o środka (grupy o środków), a nast ępnie jako zmniejszenie 

warto ści bilansowej pozostalych aktywów tego o ś rodka (grupy o ś rodków) na zasadzie proporcjonalnej. 

Warto ść  odzyskiwane aktywów lub o ś rodków generuj ących ś rodki pieniężne definiowana jest jako wi ększa 

z ich warto ści netto mo ż liwej do uzyskania ze sprzeda ży oraz ich warto ści użytkowej. Przy szacowaniu warto ści 

użytkowej przysz łe przeplywy pieni ężne dyskontowane s ą  przy u życiu stopy procentowej przed 

opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualn ą  rynkow ą  ocen ę  warto ści pieni ądza w czasie oraz czynniki ryzyka 

charakterystyczne dla danego sk ładnika aktywów. W przypadku aktywów, które nie generuj ą  niezale żnych 

przeplywów pieni ężnych warto ść  użytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego o ś rodka 

generuj ącego ś rodki pieni ężne, do którego dany sk ładnik aktywów przynale ży. 

Odpis aktualizuj ący warto ść  firmy 7 tytu łu utraty warto ści nie jest odwrac9ny. W odniesieniu do innych 

aktywów. odpisy z tytu łu utraty warto ści rozpoznane w poprzednich okresach, s ą  poddawane na ka żdy dzień  
bilansowy ocenie, czy zaszly przes łanki wskazuj ące na zmniejszenie utraty warto ści lub jej ca łkowite 

odwrócenie. Odpis aktualizuj ący z tytu łu utraty warto ści jest odwracany, jezeli zmieni ły się  szacunki 

zastosowane do szacowania warto ści odzyskiwanej. Odpis z tytu łu utraty warto ści odwracany jest tylko do 

wysoko ści warto ści bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka by łaby 

wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytu łu utraty warto ści nie zosta ł  uj ę ty. 
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Akty wa finansowe 

Instrumenty Jnansowe inne niz instrumenty pochodne 

Instrumenty finansowe inne ni ż  instrumenty pochodne obejmuj ą  inwestycje kapita łowe, d łużne papiery 

warto ściowe, nale żno ści z tytu łu dostaw i us ług i pozosta łe należno ści, środki pieni ężne i ich ekwiwalenty, 

kredyty i pożyczki oraz zobowi ązania z tytu łu dostaw i us ług oraz pozosta ł e zobowi ązania. 

Instrumenty finansowe inne ni ż  instrumenty pochodne s ą  ujmowane początkowo wed ług warto ści godziwej, 

za wyj ą tkiem inwestycji wycenianych wed ług warto ści godziwej przez wynik finansowy, powi ększonej 

o bezpo ś rednie koszty zwi ązane z nabyciem. 

Instrument finansowy jest ujmowany, je ś li Grupa staje si ę  stroną  urnowy danego instrumentu finansowego. 

Aktywa finansowe zostaj ą  wyłączone z bilansu, je ś li wynikaj ące z umowy prawa Grupy do przeptywów 

pieni ężnych z tych aktywów wygasn ą , bądź  je ś li Grupa przeniesie prawo do tych aktywów na rzecz innego 

podmiotu nie zachowuj ąc kontroli, nie ponosz ąc ryzyka z nimi związanego oraz nie czerpi ąc z nich korzy ści. 

Standaryzowane transakcje kupna i sprzeda ży składnika aktywów finansowych s ą  ujmowane na dzie ń  zawarcia 

transakcji, tj. w dniu, w którym Grupa zobowi ąże si ę  do kupna lub sprzeda ży aktywa. Zobowi ązania finansowe 

przestaj ą  być  wykazywane w bilansie, je ś li zobowiązania te wygasną  (to znaczy, kiedy obowi ązek okre ś lony 

w umowie zosta ł  wype łniony, umorzony lub wygas ł ). 

Grupa zalicza ywoje akt) N-a firra~we do nast ępuj ą cy ch katego ii: 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalno ści s ą  to aktywa ze ści ś le okre ś loną  warto ścią  oraz terminem 

wykupu, które Grupa ma zamiar i mo ż liwość  utrzymywa ć  do terminu wymagalno ści. Inwestycje utrzymywane 

do terminu wymagalno ści są  wyceniane wed ług zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej 

stopy procentowej. 
Aktywa tej kategorii rozpoznaje si ę  jako aktywa trwa łe, pod warunkiem, że ich termin realizacji przekracza 

12 miesi ęcy od dnia bilansowego. 

Aktywa finansowe wyceniane wed ług wartości godziwej przez wynik finansowy 

Aktywa finansowe nabywane przez Grup ę  w celu generowania zysku w krótkim okresie czasu klasyfikuje si ę  

jako aktywa finansowe wyceniane wed ług warto ści godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty te wycenia si ę  

w warto ści godziwej bez kosztów transakcyjnych z uwzgl ędnieniem warto ści rynkowej instrumentu na dzie ń  

bilansowy. Zmiany warto ści godziwej odnosi si ę  bezpo średnio w wynik finansowy w pozycji ,pozosta łe 

zyskidstraty) netto - . 

Aktywa mansowe dost ępne do sprzedaży 

Wszystkie pozosta łe aktywa finansowe, które nie zosta ły zaklasyfikowane do pożyczek i nale żno ści w łasnych 

ujmuje się  w aktywach finansowych dost ępnych do sprzeda ży. 

Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży wycenia si ę  wed ług warto ści godziwej bez uwzgl ędnienia kosztów 

transakcyjnych, bior ąc pod uwagę  ich warto ść  rynkow ą  na dzie ń  bilansowy. Je żeli dane aktywo finansowe nie 

jest notowane na gie łdzie papierów warto ściowych oraz, gdy nie ma żadnych alternatywnych sposobów 

weryfikacji jego warto ści godziwej, to aktywa takie wycenia si ę  po cenie nabycia pomniejszonej o odpisy 

z tytu łu utraty warto ści. 

Zyski i straty z tytu łu zmian w warto ści godziwej, za wyj ątkiem odpisów z tytu łu utraty warto ści, ujmuje się  

bezpo ś rednio w kapitale w łasnym, pod warunkiem, i ż  moż liwe jest ustalenie ich warto ści godziwej w oparciu 

o rynek regulowany, b ądź  te ż  w inny, wiarygodny sposób. Odpisy z tytu łu utraty warto ści rozpoznaje si ę  

bezpo ś rednio w wyniku finansowym, jako pozosta łe zyski/straty netto. 

Pożyczki i nalezno ści 

Pożyczki i nale żno ści to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 

moż liwych do ustalenia p łatno ściach nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza si ę  je do aktywów obrotowych 

o ile termin ich wymagalno ści nie przekracza 12 miesi ęcy od dnia bilansowego. W momencie pocz ątkowego 

uj ęcia udzielone po życzki i nale żno ści ujmowane s ą  w warto ści godziwej. Po pocz ątkowym uj ęciu pożyczki 

wyceniane s ą  wed ług zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Wszelkie ró żnice pomi ędzy kwotą  udzielonej pożyczki a warto ścią  w terminie wymagalno ści ujmuje się  metodą  

efektywnej stopy procentowej w wyniku finansowym przez okres obowi ązywania umów. 
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WartoS ć  godzn.a 

Warto ść  godziwa aktywów finansowych wycenianych w warto ści godziwej przez wynik finansowy, inwestycji 

utrzymywanych do terminu wymagalno ści i aktywów finansowych dostępnych do sprzeda ży jest szacowana 

w oparciu o notowania ich cen rynkowych na dzie ń  bilansowy (o ile s ą  dostępne). Warto ść  godziwa inwestycji 

utrzymywanych do terminu wymagalno ści szacowana jest jedynie w celach ujawniania. 

Warto ść  godziwa inwestycji notowanych wynika z ich bie żącej ceny zakupu. Je żeli rynek na dany sk ładnik 

aktywów finansowych nie jest aktywny (a tak że w odniesieniu do nienotowanych papierów warto ściowych), 

Spó łka ustala warto ść  godziw ą , stosuj ąc techniki wyceny. Obejmuj ą  one wykorzystanie rynkowych transakcji, 

przeprowadzonych niedawno na normalnych zasadach, odwo łanie si ę  do innych instrumentów, które s ą  

w zasadzie identyczne, analiz ę  zdyskontowanych przeplywów pieni ężnych oraz modele wyceny opcji, przy 

czym w jak najwi ększym stopniu wykorzystuje si ę  informacje rynkowe, a w jak najmniejszym polega si ę  na 

informacjach pochodz ących od jednostki. 

Warto ść  godziwa nale żno ści z tytu łu dostaw i us ług oraz innych, jest szacowana jako bie żąca warto ść  przysz łych 

przeplywów pieniężnych zdyskontowanych za pomoc ą  rynkowej stopy procentowej na dzie ń  bilansowy. 

Poehodne instrumenty finansowe 
Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe celem zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym 

i ryzykiem zmiany stóp procentowych. Pochodne instrumenty finansowe s ą  ujmowane pocz ą tkowo w warto ści 

godziwej; przynale żne koszty transakcji s ą  ujmowane w wyniku finansowym w momencie poniesienia. Po 

początkowym uj ęciu, Grupa wycenia pochodne instrumenty finansowe w warto ści godziwej, zyski i straty 

wynikaj ące ze zmiany warto ści godziwej ujmuje si ę  natychmiastowo w wyniku finansowym. 

trata viarto.;ei aktywów finansowyeb 

Odpis z tytu łu utraty warto ści aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istniej ą  obiektywne 

przes łanki, że zaistnialy zdarzenia, które mog ą  mie ć  negatywny wplyw na warto ść  przyszlych przeplywów 

pieniężnych zwi ązanych z danym sk ładnikiem aktywów. 

Warto ść  bilansowa poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo istotnej warto ści poddawana jest 

ocenie na ka żdy dzie ń  bilansowy w celu stwierdzenia, czy wyst ępuj ą  przes łanki wskazuj ące na utrat ę  ich 

warto ści. Pozosta łe aktywa finansowe s ą  oceniane pod k ątem utraty warto ści zbiorczo, pogrupowane wed ług 

podobnego poziomu ryzyka kredytowego. 

Odpis z tytu łu utraty warto ści nale żno ści handlowych tworzy si ę , gdy istniej ą  obiektywne dowody na to, 

że Grupa nie b ędzie w stanie otrzyma ć  wszystkich nale żnych kwot wynikaj ących z pierwotnych warunków 

należno ści. Przes łankami wskazuj ącymi, że nale żno ści handlowe utracily warto ść  są : poważne problemy 

finansowe dlu żnika, prawdopodobie ństwo, że d łużnik og łosi bankructwo lub będzie podmiotem finansowej 

reorganizacji, opó źnienia w sp łatach (powy żej 180 dni). Kwotę  odpisu stanowi ró żnica pomi ędzy warto ścią  

bilansową  danego składnika aktywów a warto ści ą  bieżą cą  szacowanych przyszlych przeplywów pieni ężnych, 

zdyskontowanych wed ług efektywnej stopy procentowej. Warto ść  bilansową  składnika aktywów ustala si ę  za 

pomoc ą  konta odpisów. W przypadku nie ściągalno ści nale żno ści handlowej dokonuje si ę  jej odpisu na koncie 

rezerw na nale żno ści handlowe. 

Utrata warto ści w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych wed ług zamortyzowanego kosztu 

szacowana jest jako ró żnica mi ędzy ich warto ści ą  bilansow ą , a warto ści ą  bieżą c ą  przyszlych przeplywów 

pieni ężnych zdyskontowanych przy u życiu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Odpis z tytu łu utraty 

warto ści w odniesieniu do aktywów finansowych dost ępnych do sprzeda ży jest wyliczany przez odniesienie do 

ich bie żącej warto ści godziwej. 

Odpisy z tytu łu utraty warto ści ujmowane s ą  w wyniku finansowym. Jeżeli zmniejszenie warto ści godziwej 

aktywów finansowych dost ępnych do sprzedaży by ło ujmowane bezpo ś rednio w kapitale, skumulowane straty, 

które byly uprzednio uj ę te w kapitale, ujmuje si ę  w wyniku finansowym. 

Odpisy z tytu łu utraty warto ści są  odwracane, je ś li późniejszy wzrost warto ści odzyskiwanej mo że być  

obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu uj ęcia straty z tytu łu utraty warto ści. Odpisy z tytu łu utraty 

warto ści w odniesieniu do inwestycji w instrumenty kapita łowe zaklasyfikowanych jako dost ępne do sprzeda ży 

nie są  odwracane przez wynik finansowy. Je żeli warto ść  godziwa instrumentów d łużnych zakwalifikowanych 

jako dostępne do sprzeda ży wzro śnie a jej wzrost mo że być  obiektywnie przypisany do zdarzenia po uj ęciu 

utraty warto ści to uprzednio uj ę tą  strat ę  z tytulu utraty warto ści odwraca si ę  z kwotą  odwrócenia wykazan ą  

w wyniku finansowym. 

25 



Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowet COGNOR 

za okres od I stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach noie COGNOR 

.11 
j) Zap.3 ,, , 

Składniki zapasów wycenia si ę  w cenie nabycia lub wed ług kosztu wytworzenia nie wy ższej od moż liwej 

do uzyskania ceny sprzeda ży netto. Mo ż liwa do uzyskania cena sprzeda ży netto jest ró żnicą  pomiędzy 

szacowaną  cen ą  sprzedaży dokonywan ą  w toku dzia łalno ści gospodarczej, a szacowanymi kosztami 

wykończenia i kosztami niezb ędnymi do doprowadzenia sprzeda ży do skutku. 

Cenę  nabycia lub koszt wytworzenia zapasów ustala si ę  metod ą  szczegó łowej identyfikacji o ile to mo ż liwe, 

a je żeli nie to metod ą  pierwsze wesz ło, pierwsze wysz ło. Cena nabycia obejmuje cen ę  zakupu powi ększoną  

o koszty bezpo ś rednio zwi ązane z zakupem. W przypadku wyrobów gotowych i produkcji w toku, koszty 

zawieraj ą  odpowiedni ą  część  stałych po średnich kosztów produkcji, wyliczon ą  przy za łożeniu normalnego 

wykorzystania zdolno ści produkcyjnych. 
Utworzenie/rozwi ązanie odpisów aktualizuj ących zapasy ujmowane jest w koszcie sprzedanych produktów, 

towarów lub materia łów. Zidentyfikowane w wyniku inwentaryzacji nadwy żki lub braki w zapasach ujmowane 

są  w koszcie sprzedanych produktów. towarów lub materia łów. 

k) Nrodki pitnięż n 	ich ekw 	leu ł ) 

Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą  ś rodki pieni ężne w kasie, depozyty bankowe na żądanie, oraz inne 

krótkoterminowe inwestycje o wysokiej plynno ści i okresie wymagalno ści do 3 miesi ęcy. Kredyty w rachunku 

bieżącym, które s ą  p łatne na żądanie i stanowi ą  integraln ą  część  zarz ądzania środkami pieni ężnymi Grupy 

są  uj ęte jako składnik ś rodków pieni ężnych i ich ekwiwalentów dla celów sprawozdania z przeptywów 

pieni ężnych. 

1) kapitaf wiame, 

Kapitat k ładow) 

Kapita ł  podstawowy wykazuje si ę  w warto ści nominalnej akcji wyemitowanych zgodnie ze statutem 

i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S ądowym. 

Polota łe ka pital) 
Na pozosta łe kapitaly sk ł adaj ą  się  kapita ł  zapasowy i kapita ł  rezerwowy. Kapita ł  zapasowy tworzy si ę  z odpisów 

z zysku netto zgodnie z wymogami Kodeksu Spó łek Handlowych. Kapita ł  rezerwowy tworzy si ę  z zysku netto 

na wyp ł atę  dywidendy. 

t) oprocentowa 	krech bar kow e, pozyczki parU < d ł u żne 

W momencie początkowego uj ęcia kredyty bankowe, po życzki i papiery d łużne s ą  ujmowane w warto ści 

godziwej, pomniejszonej o koszty zwi ązane z uzyskaniem kredytu lub po życzki. Po początkowym uj ęciu 

oprocentowane kredyty, po życzki i papiery d łu żne są  następnie wyceniane przy zastosowaniu metody 

zamortyzowanego kosztu. Wszelkie ró żnice pomi ędzy otrzyman ą  kwotą  (pomniejszon ą  o koszty transakcyjne) 

a warto ści ą  wykupu ujmuje si ę  metod ą  zamortyzowanego kosztu w rachunku wyników przez okres 

obowiązywania umów. 

Warto ść  godziwa, szacowana dla celów ujawniania, jest obliczana na podstawie warto ści bieżącej przyszlych 

przeptywów pieni ężnych z tytu łu zwrotu kapita łu i odsetek. zdyskontowanych za pomoc ą  rynkowej stopy 

procentowej na dzien bilansowy. W przypadku leasingu finansowego rynkow ą  stopę  procentow ą  szacuje si ę  

w oparciu o stopar  procentow ą  dla podobnego rodzaju umów leasinwowych 

adcierna praeownleze 

Program okrelon) ch ś  tadclen odpraw) emer) 	e 
Grupa rozpoznaje rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze na podstawie wyceny 

aktuarialnej przeprowadzonej na dzien bilansowy. Wycen ę  przeprowadza niezale żny aktuariusz. Podstawa 

kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze jest okre ś lona przez wewn ętrzne regulacje Spó łek, Układ 

Zbiorowy Pracy, oraz inne obowi ązuj ące przepisy prawne. 

Warto ść  rezerw na świadczenia pracownicze okre ś la się  przy wykorzystaniu technik aktuarialnych i wymogów 

okre ś lonych w MSSF UE, a w szczególno ści w MSR 19 ' Świadczenia pracownicze". Rezerwy wycenia si ę  na 

poziomie warto ści bieżącej przyszlych zobowi ązań  Grupy z tytu ł u świadcze ń  pracowniczych. Rezerwy kalkuluje 

si ę  przy wykorzystaniu metody prognozowanych uprawnie ń  jednostkowych, osobno dla ka żdego pracownika. 
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Podstaw ą  kalkulacji rezerw przypadaj ących na poszczególnych pracowników jest prognozowana warto ść  
świadczenia, które Grupa jest zobligowana wyp łaci ć  na mocy regulacji wyszczególnionych powy żej. Warto ść  

świadczenia prognozuje si ę  do momentu nabycia świadczenia przez pracownika. Zobowi ązanie z tytu ł u 

świadcze ń  pracowniczych okre ś la si ę  na podstawie przewidywanego wzrostu warto ści świadczenia oraz 

proporcjonalnie do przewidywanego okresu świadczenia pracy przez danego pracownika. Oszacowana warto ść  
jest następnie dyskontowana aktuarialnie na dzie ń  bilansowy. 
Zyski i straty aktuarialne s ą  ujmowane w innych ca łkowitych dochodach w okresie, w którym powstaly. 

K rótkote rminwĄ  e sw iadetenta p racow nicte 
Zobowiązania z tytulu krótkoterminowych świadcze ń  pracowniczych s ą  wyceniane bez uwzgl ędnienia dyskonta 

i są  odnoszone w wynik finansowy w momencie wykonania świadczenia. Grupa tworzy rezerw ę  w ciężar 

kosztów w wysoko ści przewidzianych p łatno ści dla pracowników z tytu łu krótkoterminowych premii 

pieniężnych, je ś li Grupa jest prawnie lub zwyczajowo zobowi ązana do takich wyp łat na podstawie us ług 

ś wiadczonych przez pracowników w przesz ł o ści, a zobowi ązanie to mo że zosta ć  rzetelnie oszacowane. 

Rezer7!  
Rezerwa zostaje uj ęta w przypadku, gdy na Grupie ci ąży obowiązek wynikaj ący z przeszlych zdarze ń  
i prawdopodobne jest, że wype łnienie tego obowi ązku wi ązać  się  będzie z wyplywem korzy ści ekonomicznych. 

W przypadku, kiedy efekt warto ści pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy s ą  szacowane poprzez 

dyskontowanie oczekiwanych przyszlych przeplywów środków pieniężnych w oparciu o stop ę  przed 

opodatkowaniem, która odzwierciedla bie żące szacunki rynkowe zmian warto ści pieniądza w czasie oraz, je żeli 

jest to w łaściwe, ryzyko zwi ązane z danym sk ładnikiem zobowi ązań . 
Koszty utworzenia rezerwy na zobowi ązania ujmowane s ą  w kosztach ogólnego zarz ądu w okresie, w którym 

powstaly. Jeżeli wystąpią  przes łanki rozwi ązania rezerwy na zobowi ązania są  one ujmowane jako zmniejszenie 

kosztów ogólnego zarz ądu. 

o) Zobowratania t tytutu dostaw i uslug oraz pozosta łe 
Zobowiązania z tytu łu dostaw i us ług oraz pozosta łe ujmuje si ę  wed ług warto ści godziwej, a nast ępnie wycenia 

się  weellug zamortyzowanego kosztu. Zobowi ązania bie żące nie są  dyskontowane. 

p) Przy ehody przysz łych ohresh» z ty fuht dotacji rzadoyyy ch oraz pozostale 

Dotacje rządowe ujmowane s ą  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w warto ści godziwej jako przychody 

przyszlych okresów, je ś li istnieje wystarczaj ąca pewno ść  ich otrzymania oraz Grupa spetni warunki z nimi 

zwi ązane. Dotacje otrzymane jako zwrot ju ż  poniesionych kosztów przez Grup ę  są  systematycznie ujmowane 

jako przychód w rachunku zysków i strat w okresach, w których ponoszone s ą  zwi ązane z nimi koszty. Dotacje 

otrzymywane jako zwrot kosztów aktywów ujmowanych przez Grup ę , są  systematycznie ujmowane jako 

pozosta łe przychody operacyjne w wyniku finansowym przez okres u żytkowania aktywa. 

qi Przychody 

Sprzeda ż  towarów i »y rohoy) gotohy ch 
Przychody ze sprzeda ży towarów i wyrobów gotowych wykazywane s ą  w wysoko ści odpowiadaj ącej warto ści 

godziwej otrzymanej zap łaty, pomniejszonej o warto ść  zwrotów, opustów i rabatów. Przychody ze sprzeda ży 

towarów i wyrobów gotowych s ą  ujmowane w wyniku finansowym, gdy znacz ące ryzyko i korzy ści wynikaj ące 

z ich w łasno ści zostaly przeniesione na kupuj ącego. Przychody nie s ą  ujmowane, gdy istnieje znaczna 

niepewno ść  co do mo ż liwo ści uzyskania przyszlych korzy ści ekonomicznych, ustalenia wysoko ści poniesionych 

kosztów lub mo ż liwo ści zwrotu wyrobów gotowych lub Grupa pozostaje trwale zaanga żowana w zarządzanie 

sprzedanymi wyrobami gotowymi 

gi» iadezenie us ł ug 
Przychody ze świadczenia us ług są  ujmowane w wyniku finansowym w proporcji do stopnia realizacji transakcji 

na dzie ń  bilansowy. Stopie ń  realizacji transakcji jest oceniany poprzez obmiar wykonanych prac. Przychody nie 

są  ujmowane, zdy istnieje znaczna niepewno ść  co do mo ż liwo ści uzyskania przysz łych korzy ści ekonomicznych 

lub ustalenia wysoko ści poniesionych kosztów. 

r) Leasing 

Piatno śc) z ty tuiti I ł asingu finansoyyego 
Minimalne p łatno ści leasingowe z tytu łu leasingu finansowego s ą  rozdzielane na cz ęść  stanowi ącą  koszt 

finansowania oraz cz ęść  zmniejszaj ąc ą  zobowi ązanie. Część  stanowi ąca koszt finansowania jest przypisywana 
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do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu przy zastosowaniu metody zamortyzowanego 
kosztu. P łatno ści warunkowe s ą  ujmowane poprzez korekt ę  warto ści minimalnych op łat leasingowych w czasie 

pozosta łego okresu leasingu, gdy korekta zostaje potwierdzona. 

Pozy)state przy ehody i koszty 

Przychody z tytu łu odsetek od nale żno ści handlowych i finansowych wykazuje si ę  w wyniku finansowym 

w pozostalych przychodach na zasadzie memoria łowej, przy zastosowaniu metody zamortyzowanego kosztu. 

Przychody z tytu łu dywidend ujmowane s ą  w pozosta łych przychodach w okresie, w którym ustalone zosta ło 

prawo do ich otrzymania. Koszty z tytu łu odsetek od zobowi ązań  handlowych i innych zobowi ązań  
niefinansowych ujmowane s ą  w pozostalych kosztach. 

t) Pozosta łe zy ski/st aty netto 

Pozosta łe zyski/straty netto obejmuj ą  zyski/straty netto ze sprzeda ży sk ładników aktywów trwa łych ( ś rodków 

trwalych, warto ści niematerialnych, nieruchomo ści inwestycyjnych, prawa wieczystego u żytkowania gruntów, 

inwestycji), zyskiistraty netto ze sprzeda ży zorganizowanej cz ęści przedsi ębiorstwa, wynik na przeszacowaniu 

inwestycji wycenianych w warto ści godziwej przez wynik, rozwi ązanie/utworzenie odpisów z tytu łu utraty 

warto ści na pozostalych inwestycjach oraz zyski/straty netto z tytu łu ró żnic kursowych dotycz ących 

dzia łalno ści operacyjnej. 

u) Przychody i koszta finans owe  

Koszty finansowe netto obejmuj ą  odsetki, op łaty bankowe i prowizje p łatne z tytu łu zadłużenia ustalone 

w oparciu o metod ę  zamortyzowanego kosztu, odsetki dotycz ące innych zobowi ązań  finansowych, zyski lub 

straty z tytu ł u różnic kursowych niedotyczących dzia łalno ści operacyjnej, przychody z tytu łu umorzonych 

zobowi ązań  finansowych oraz zyski na obligacjach w łasnych. 

) Podatek doebodon', bieżą ca i OdrOCZOn5 

Podatek dochodowy wykazany w wyniku finansowym obejmuje cz ęść  bieżąc ą  i część  odroczon ą . Podatek 

dochodowy ujmowany jest w wyniku finansowym, za wyj ątkiem kwot zwi ązanych z pozycjami uj ę tymi 

w innych ca łkowitych dochodach lub z pozycjami rozpoznawanymi bezpo średnio w kapitale w łasnym. 

Wówczas ujmuje si ę  je odpowiednio w kapitale w łasnym lub w innych ca łkowitych dochodach. 

Podatek bie żący stanowi zobowi ązanie podatkowe z ty-tu łu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone 

przy zastosowaniu stawek podatkowych obowi ązuj ących na dzie ń  bilansowy oraz korekty podatku dotycz ącego 

lat ubieg łych. 
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowi ązania bilansoweeo, w oparciu o ró żnice 

przej ściowe pomi ędzy warto ścią  aktywów i zobowi ązań  ustalan ą  dla celów ksi ęgowych, a ich warto ści ą  

szacowan ą  dla celów podatkowych. Podatku odroczonego nie tworzy si ę  na następuj ące różnice przej ściowe: 

warto ść  firmy, początkowe uj ęcie aktywów lub pasywów, które nie wplywaj ą  ani na zysk ksi ęgowy ani na 

dochód do opodatkowania, ró żnice zwi ązane z inwestycjami w jednostkach zale żnych w zakresie, w którym nie 

jest prawdopodobne, że zostan ą  one zrealizowane w daj ącej si ę  przewidzie ć  przysz ło ści. Uj ęta kwota podatku 

odroczonego opiera si ę  na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji warto ści bilansowej aktywów i pasywów, 

przy zastosowaniu stawek podatkowych obowi ązuj ących lub uchwalonych na dzie ń  bilansowy. 

Aktywa z tytu łu podatku odroczonego s ą  ujmowane do wysoko ści, do której jest prawdopodobne, iz osi ągni ę ty 

zos łanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizacj ę  aktywa z tytu łu podatku odroczonego. Aktywa 

z tytulu podatku odroczoneeo obni ża się  w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osi ągni ęcie dochodu do 

opodatkowania wystarczaj ącego do cz ęściowego lub ca łkowitego zrealizowania sk ładnika aktywów z tytu ł u 

odroczonego podatku dochodowego. Takie obni żki koryguje się  w górę , w zakresie, w jakim uzyskanie 

wystarczaj ącego dochodu do opodatkowania staje si ę  prawdopodobne. 

x) Zysk na akej ę  

Grupa prezentuje podstawowy zysk na akcj ę  dla akcji zwyklych Jednostki dominuj ącej. Podstawowy zysk na 

akcj ę  jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadaj ącej posiadaczom akcji zwyklych Jednostki 

dominuj ącej przez ś rednią  ważoną  liczb ę  akcji zwyk łych w okresie. 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGIVOR S.A. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach tnore 
	

COGNOR 

7. Sprawozdawczo ść  segmentówdzia ł alno ści 

Zgodnie z MSSF 8 g łównym organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji operacyjnych jest Zarz ąd 

Jednostki dominuj ącej, W związku z faktem, i ż  działalno ść  Grupy jest jednorodna, a pozosta łe segmenty 

dzia łalno ści Spółek nie przekraczaj ą  progów ilo ściowych wymaganych przez MSSF 8, w efekcie ca łość  
dzia łalno ści Grupy traktowana jest, jako jeden segment dzia łalno ści zgodnie z kryteriami łączenia segmentów. 

Segmenty geogra ł iczne 

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

Dzialalność  kontynuowana 

2010-12-31 Polska 	Inne kraje Razem 
Segmenty nie 

przypisane 
Razem 

Przychód od odbiorców 
wewn ę trznych 
Przychód od jednostek powi ązanych 

19 401 	6 716 
31 

26 1 7 26 117 
31 

Przychody razem 19 432 	6 716 26 148 26 148 

Koszt w łasny sprzeda ży do 
odbiorców zewn ę trznych 
Koszt w łasny sprzeda ży do jednostek 
powi ązanych 

(17 490) 	(5 997) 

(31) 

(23 487) 

(31) 

(23 487) 

(31) 

Koszt wlasny sprzedaży razem (17 521) 	(5 997) (23 518) (23 518) 

Wvnik segmentu 1 911 	 719 2 630 - 2 630 

Pozosta ł e przychody 
Koszty dystrybucji i ogólnego 
zarządu 
Pozosta łe zyskil(straty) netto 
Pozosta łe koszty 

804 

(4 4-47) 
306 

(1 032) 

804 

(4 447) 
306 

(1 032) 

804 

(4 447) 
306 

(1 032) 

Zysk/(strata) na dzialalno ści 
operacyjnej (2 458) 	 719 (1 739) (1 739) 

Przychody finansowe 
Koszty finansowe 
Zysk z udzia łów w jednostkach 
wspó łzale żitych i stowarzyszonych 
Podatek dochodowy 

(310) 

- 
(310) 

(183) 

- 
(310) 

- 
(183) 

Zysk netto (2 768) 	 719 (2 049) (183) (2 232) 

Amortyzacja środków trwaly ch i 
warto ści niematerialnych oraz prawa 
wieczystego u żytkowania gruntów 
Odpisy aktualizuj ące 

(442) 
(86) 	 - 

(442) 
(86) 

- 
(76) 

(442) 
(162) 

Aktywa segmentu 81 483 	 735 82 218 14 262' 96 480 

Aktywa wchodzące w sk ład 
dzialalno ści zaniechanej i aktywa 
przeznaczone do sprzeda ży 94 430 	324 189 418 619 418 619 

Nak łady inwestycyjne segmentu 
Udzialy w jednostkach 
stowarzyszonych 

546 

- 

546 

- 

546 

Zobowiązania segmentu 63 020 	8 453 71 473 31 892" 103 365 

Zobowi ązania wchodzące w sklad 
dzia łalności zaniechanej 226 920 226 920 226 920 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie linansowe Grupy Kapitalowei COGNOR 

za okres od I stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together re 

* Aktywa segmentu nie przypisane 

Aktywa segmentu nie przypisane  
Inwestycje w jednostkach zale żnych, stowarzyszonych i pozostalych 
Aktywa z tytuln odroczonego podatku dochodowego 
Inne należno ści i nale żno ści z tytu łu podatków 
Ś rodki pieniężne i ekwiwalenty 

** Zobowi ązania segmentu nie przypisane 

Zobowiązania segmentowe nie przypisane  
Zobowiązania z tytu łu podatków 
Kredyty w rachunku bie żącym 
Świadczenia pracownicze 
Rezerwa z tytutu odroczonego podatku 
Odroczone subwencje rz ądowe i inny odroczony dochód 
Inne zobowi ązania  

Dzialalność  kontynuowana 

2009-12-31 Polska 	Inne kraje Razem 
Segmenty • Razem 

Meprzypisane 

Przychód od odbiorców 
zewn ę trznych 
Przychód od jednostek powi ązanych  

24 892 	4 105 

251 

28 997 
251 

28 997 
251 

Przychody razem  25 143 	4 105 29 248 - 29 248 

Koszt w łasny sprzedaży do 
odbiorców zewn ę trznych 
Koszt w łasny sprzeda ży do jednostek 
powi ązanych  

(23 181) 	(3 497) 

(226) 

(26 678) 

(226) 

(26 678) 

(226) 

Koszt wlasny sprzeda ży razem  (23 407) 	(3 497) (26 904) (26 904) 

Wynik segmentu  1 736 	 608 2 344 2 344 

Pozosta łe przychody 
Koszty dystrybucji i ogólnego 
zarządu 
Pozosta łe zyski/(straty) netto 

Pozosta ł e koszty  

226 

(4 808) 
82 

(83) 

226 

(4 808) 
82 

(83) - 

226 

(4 808) 
82 

(83) 

Zysk/(strata) na dzia łalności 
operacyjnej  (2 847) 	 608 (2 239) (2 239) 

Przychody finansowe 
Koszty finansowe 
Zysk z udzia łów w jednostkach 
wspó łzależnych i stowarzyszonych 

dochodowy  _Podatek 

21 190 
(325) 

 - 	____ 

21 190 
(325) 

- 

- 

178 

21 190 
(325) 

- 
	 178 

Zysk/ (strata) netto  18 018 	 608 18 626 178 18 804 

Amortyzacja środków trwalych i 
warto ści niematerialnych oraz prawa 
wieczystego u żytkowania gruntów 

Odpisy aktualizuj ące  

(313) 
- 

(313) 
- 

(313) 
- 

Aktywa segmentu  514 744 514 744 75 465* 590 209 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży  31 493 31 493 

Nakłady inwestycyjne segmentu 
lidziały w jednostkach 
stowarzyszonych  

8 262 8 262 - 

5 050 

8 262 

5 050 

Zobowiązania segmentu 130 674 130 674 206 734" 337 408 

2010-12-31 
191 

7 479 
4 650 
1 942 

14 262 

2010 2-31 
1 795 

19 824 
950 

8 456 
75 

792 
31 892 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei COGNOR S.t1. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Tn ,zether reach 

*Aktywa segmentu nieprzypisane 

Aktywa segmentu nieprzypisane  

e 
"•11Milr  

COGNOR 
80,41k 

2009-12-31 

Inwestycje w jednostkach zale żnych, stowarzyszonych i pozostalych 16 112 

Aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 13 794 

Inne należno ści i nale żno ści z tytulu podatków 14 477 

Ś rodki pieni ękne i ekwiwalenty  31 082 
75 465 

*- Zohowi ązania segmentu nieprzypisane 

Zobowi ązania segmentowe nieprzypisane  2009-12-31 

Pozosta ł e zobowi ązania 8 304 

Zobowi ązania z tytulu podatków 5 199 

Kredyty w rachunku bie żącym 36 851 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 114 500 

Swiadczenia pracownicze 26 150 

Rezerwa z tytu łu odroczonego podatku 15 624 

Odroczone subwencje rz ądowe i inny odroczony dochód  106 
206 734 

S, Prz 	d% ze s 	daik; 

2010 2009 

od jednostek powiązanych 31 251 

Przychody ze sprzedazy us ług 24 1 

Przychody ze sprzedaży towarów 7 250 

od 	 jednostek pozostalych 26 117 28 99'7 

Przychody ze sprzedaży produktów 65 110 

Przychody ze sprzedazy towarów 26 052 28 887 

26 148 29 248 

9. rozostale przychody 

2010 2009 

od jednostek powiązanych 564 91 

Przychody odsetkowe od należno ści handlowych i pozostalych 10 

Otrzymane odszkodowania i kary 557 52 

Rozwi ązanie odpisu na nale żno ści odsetkowe 29 

Pozosta łe 7 - 

od 	 jednostek pozosta łych 240 135 

Przychody odsetkowe od nale żno ści handlowych i pozostalych 38 56 

Otrzymane odszkodowania i kary 77 8 

Zobowi ązania umorzone 43 

Koszty post ępowania sądowego podlegaj ące zwrotowi 6 

Pozosta łe 119 28 

804 226 

10, Poz -  stale kosz., 

2010 2009 

od jednostek powi ązanych (62) (16) 

Koszty odsetkowe od zobowi ązań  handlowych i pozostatych (12) (1) 

Utworzenie odpisów na nale żno ści odsetkowe (3) (10) 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei COGNOR S.A. 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z1 o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

NaleMo ści umorzone 

Pozosta łe 

od pozosta łych jednostek 

Koszty odsetkowe od zobowi ązań  handlowych i pozostalych 

Utworzenie odpisu na nale żno ści odsetkowe 

Utworzenie odpisu z tytu łu utraty warto ści należno ści 

Spisanie warto ści firmy 
Koszty postepowania s ądowego 

Kary umowne 
Pozosta ł e 

(5) 

	

(47) 	 -  

	

(970) 	 (67)  

	

(13) 	 (2) 

(4) 
(76) 

(423) 

	

(18) 	 (14) 

(5) 

	

(436) 	 (46) 

	

(1 032) 	 (83) 

grodzaju 

2010 	 2009 

a) amortyzacja 
b) zużycie materia łów i energii 

c) us ługi obce 

d) podatki i op łaty 

e) wynagrodzenia 

f) ubezpieczenia spo łeczne i inne świadczenia 

g) pozosta łe koszty rodzajowe 

h) amortyzacja prawa wieczystego u żytkowania gruntów 

i) wartość  sprzedanych to ■sarów i materia łów 

Razem 

 

	

(442) 	 (307) 

	

(681) 	 (405) 

	

(1 266) 	 (1 020) 

	

(389) 	 (178) 

	

(2 170) 	 (1 344) 

	

(228) 	 (281) 

	

(139) 	 (519) 

	

(6) 	 (6) 

	

(23 280) 	 (26 904) 

	

(28 601) 	 (30 964) 

 

  

12. Pozostale zyski1 (strato) netto 

od pozostalych jednostek 

2010 2009 

306 82 

Zyski/ (straty) netto ze sprzeda ży rzeczowego maj ątku trwa łego 139 63 

Zyski/ (straty) netto ze sprzeda ży aktywów przeznaczonych do sprzeda ży (74) 

Zyski / (straty) netto z tytu ł u różnic kursowych dotyczących dzia łalno ści 

operacyjnej 
241 19 

306 82 

13. Przychody/(kosz1Y) 	n 

k na nahyciu ohligacj1 

2010 2009 

od pozostalych jednostek 
21 143 

21 143 
Zysk na nabyciu obhgacji w łasnych 

Przychody finansowe 

od pozostalych jednostek 
47 

Zysk netto z tytu łu ró żnic kursowych dotycząc ch innych zobowi ązań  
finansowych 

47 

Przychody finansowe razem 
47 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGNOR 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w rys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach inore 

11/01r  
COGNOR 

Kosz Inansowe 

do pozosta łych jednostek (310) (325) 

Koszty odsetkowe z tytulu zobowi ązan finansowych (247) (315) 

Op łaty bankowe i prowizje (rozliczone przy u życiu metody efektywnej stopy 

procentowej) (51) ( 10) 

Strat netto z tytu ł u różnic kursowych (12) 

dotyczace zobowiaza ń  leasingowych (2) 

doryczace innych zobowiciza ń  finansowych (10) 

Koszty finansowe razem (310) (325) 

(Koszty)/przychody finansowe netto (310) (278) 

14. 	odatek doehodowy wykazatt 	w w voi u inarbowv 

Efek 	opa podatkowa 

Efektywna stopa podatkowa  2010-12-31 010-12-31 20 9-12-31 2009-12-31 

Zysk przed opodatkowaniem 100,0% (2 049) 100,0% 18 626 

Podatek w oparciu o obowi ązuj ącą  stawkę  podatkow ą  (19)% 389 (19)% (3 539) 

Różnica wynikaj ąca z zastosowania stawek podatkowych 

obowi ązuj ących w innych krajach 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (13,3e,) 272 

Przychody nie podlegaj ące opodatkowaniu (1,0%) ?() 21,6% 4 017 

Różnice przej ściowe od których nie rozpoznano aktywa z 

tytu łu podatku odroczonego 6,7% (138) 0,0% 5 

Wykorzystanie strat podatkowych nieuwzgl ędnianych w 
kalkulacji podatku odroczonego w latach ubieg łych (16,7%) 342 

Korekta podatku za lata popuednie 4,9% (100) 

Korekta wyceny aktywów z tytu łu odroczonego podatku 

dochodowego za lata ubieg ł e 44,1% (903) (3,2%) (593) 

Pozosta łe (do 5%) 3,2% (65) 1,53 288 

8,9% (183) 1,0% 178 

Na dzie ń  31 grudnia 2009 Grupa nie zosta ło utworzone aktywo na podatek odroczony od strat podatkowych 

w wysoko ści 29 405 tys. z ł  oraz innych różnic przej ściowych w kwocie 9 470 tys. z ł . 

Podatek dochodowy za rok bie żą cy 2010-12-31 2009-12-31 

(12) Podatek dochodowy za rok bie żący 

Podatek odroczony 
(171) 178 Powstanie i odwrócenie ró żnic przej ściowych 
(183) 178 Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 

Należność  z tytu łu podatku dochodowego na dzie ń  31 grudnia 2010 r. wynosi 586 tys. z ł  (2009 r. 2 000 tys. z ł ). 

Jest to kwuta naiezna Grupie od organów podatkowych i dotyczy nadwy zki uiszczonych zaliczek na podatek 

dochodowy za rok bie żący nad zobowi ązaniem z tytu łu podatku dochodowego. 
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Roczne skonsolidowane sprawozdunie jinansowe Grupy Kapnalowei COGNOR 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. zl o ile nie podano inaezej) 	 Tm ,e łher reach more 

15. kzeezowe aktywa 11rwa c 

Wartość  brutto na dzie ń  

Grunty 
Budynki 

i budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Ś rodki 

transportu 
Meble 

i wyposażenie 
Ś rodki trwa łe 

w budowie 
Razem 

2009-01-01 3 657 73 179 24 332 4 848 1 247 1 256 108 519 

Nabycie jednostki zale żnej 76 5(X) 87 806 38 164 1 213 865 7 733 212 281 
Zwi ększenia 9 7 959 7 968 

Reklasyfikaeje (779) 861 5 (62) (25) 
Przeniesienie do aktywów przeznaezonych do 
sprzedaży - (12 388) (586) (24) - - (12 998) 

Przeniesienie ze ś rodków trwa łych w budowie - 1 501 4 589 293 205 (6 588) 

Zbycie - (680) (2 902) (1 094) (197) (792) (5 665) 
Różnice kursowe z przeliczenia Grupy (9 152) (10 755) (5 126) (147) 91 (956) (26 045) 

2009-12-31 70 226 139 524 58 476 5 089 2 158 8 587 284 060 

Grunty 
Budynki 
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Ś rodki 
transportu 

Meble 
i wyposaienie 

Ś rodki trwale 
w budowie 

Razem 

Wartość  brutto na dzie ń  
2010-01-01 70 226 139 524 58 476 5 089 2 158 8 587 284 060 

Nabycie jednostki zale żnej 374 611 27 1 012 

Zwi ększenia 1 075 2 1 577 2 654 

Reklasyfikaeje - - 32 - (32) 
Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży (3 657) (58 260) (26 539) (4 307) (1 283) (94 046) 

Przeniesienie do dzia łalno ści zaniechanej (64 680) (76 318) (29 852) (287) (765) (8 991) (180 893) 

Przeniesienie ze ś rodków trwa ł ych w budowie - 1 097 140 64 (1 301) 

Zbyeie (304) (303) (294) (81) (46) (1 028) 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy (I 889) ( I 440) (290) (35) (40) 152 (3 542) 

2010-12-31 3 202 4 070 917 23 5 8 217 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGNOR S.A. 

za okres od 1 s łycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w rvs. z1 o ile nie podano inaezej) 	 To ,,rether reach nion' 

Skumulowana amortyzacja 
i odpisy z tytu łu utraty warto ści 

Grunty 
Budynki 
i budowle 

Maszyny 	Ś rodki transportu 
i urządzenia 

Meble 
i wyposażenie 

Ś rodki trwa łe 
w budowie 

Razem 

2009-01-01 (9 798) (10 242) (1 510) (781) (22 331) 

Koszt amortyzacji za rok (38) (6 305) (8 539) (1 327) (369) (16 578) 

Odpisy z tytu łu utraty warto ści (2 625) (9) (942) (3 576) 

Reklasylikacje (35) 30 5 

Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do 
sprzedazy 1 583 353  19 - 

1 955 

Zbycia 5 1 	911 643 1.59 2 718 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy 93 1 400 913 459 (136) 11 2 740 

2009-12-31  (2 570) (13 159) (15 574) (1 716) (1 122) (931) (35 072) 

2010-01-01 (2 570) (13 159) (15 574) (1 716) (1 122) (931) (35 072) 

Nabycia jednostki zaleznej - - (112) (431) - (543) 

Koszt amortyzacji za rok* (47) (4 909) (6 795) (725) (248) - (12 724) 

Odpisy z tytu łu utraty warto ści - - - - 

Odwrócenie odpisów z tytu łu utraty warto ści - - 836 836 

Reklasyfikacje - (22) 22 - 

Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży I I 600 14 634 2 227 I 	011 - 29 472 

Przeniesienie do dzia łalno ści zaniechanej 2 555 5 976 5 761 27 242 94 14 655 

Zbycia 58 210 225 64 - 557 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy  62 130 212 34 16 1 455 

2010-12-31  (304) (1 686) (359) (15) (2 364) 

Wartość  netto 

2009-01-01 3 657 63 381 14 090 3 338 466 1 256 86 188 

200942-31 67 656 126 365 42 902 3 373 1 036 7 656 248 988 

2010-12-31 2 898 2 384 558 8 5 5 853 

* w tym amortyzacja prezentowana w ramach dzia łalno ści zaniechanej 12 282 tys. z ł . 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie jinansowe Grupy Kapitalowei COGNOR 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tvs, zl o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

1,01.  
COGNOR 

W dniu 30 sierpnia 2010 r. zosta ła zawarta umowa pomi ędzy Stalexport S.A. a Z łomrex Centrum Sp. z o.o. 

przenosząca własność  nieruchomo ści oraz prawo wieczystego u żytkowania gruntu tytu łem aportu oraz 

zobowiązuj ąca do przeniesienia pozostalych sk ładników przedsi ębiorstwa z tego tytu łu do Złomrex Centrum 

Sp. z o.o. w zamian za udzialy. Warto ść  netto przekazanego aportu ś rodków trwa łych oraz prawa wieczystego 

użytkowania gruntu wynios ła 35 151 tys. z ł . 

W dniu 20 grudnia 2010 r. zosta ła zawarta umowa pomi ędzy Cognor S.A. a Z łomrex Centrum Sp. z o.o. 

przenosząca w łasno ść  nieruchomo ści oraz prawo wieczystego u żytkowania gruntu tytu łem aportu oraz 

zobowi ązuj ąca do przeniesienia pozostatych sk ładników przedsi ębiorstwa z tego tytu łu do Z łomrex Centrum 

Sp. z o.o. w zamian za udzialy. Warto ść  netto przekazanego aportu ś rodków trwa łych oraz prawa wieczystego 

użytkowania gruntu wynios ła 48 435 tys. zł . 

Ś rodki trviale 

Grupa u żytkuje urządzenia w ramach umów leasingu finansowego. Grupa ma mo ż liwo ść  zakupu tych środków 

trwa łych po zakończeniu okresu leasingu po obni żonej cenie. Warto ść  bilansowa netto ś rodków trwa łych 

użytkowanych na podstawie obowi ązuj ących umów leasingu finansowego na dzie ń  31 grudnia 2010 r. wynios ła 

3 494 tys. z ł  (2009 r.: 3 616 tys. z ł ). Srodki trwa łe w leasingu stanowi ą  jednocze śnie zabezpieczenie zobowi ązań  

z tytu łu leasingu. 

Zalwzpieczenia 

Na dzień  31 grudnia 2010 r. cz ęść  rzeczowych aktywów trwalych stanowi ło zabezpieczenie zobowi ązań  — patrz 

nota 28. 

Odpisy z ty ulu utrat ■ ■■ artości 

W 2010 r. Grupa dokona ła odwrócenia odpisów warto ści rzeczowych aktywów trwa łych w wysoko ści 

836 tys. z ł  (w 2009 r. dokona ła odpisu w wysoko ści 3 576 tys. z ł ). 

16. Warto ści nieinaterialue 

Wartość  brutto na dzie ń   

Wartość  Firmy 
Oprogramowania 

i inne 
Razem 

2009-01-01  423 3 850 4 273 

Nabycia jednostek zale żnych 10 573 2 481 13 054 

Zwi ększenia 
294 294 

Zbycia 
(260) (260) 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy  (1 336) (672) (2 008) 

2009-12-31  9 660 5 693 15 353 

2010-01-01  9 660 5 693 15 353 

Nabycia jednostek zale żnych - 

Zwi ę kśzenia 
50 50 

Przeniesienie do aktywów dost ępnych do sprzeda ży (2 154) (2 154) 

Przeniesienie do dzia łalno ści zaniechanej (8 905) (1 749) (10 654) 

Zbycia 
(367) (367) 

Spisanie warto ści firmy (423) (423) 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy  (332) (41) (373) 

2010-12-31  
1 432 1 432 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie Jinansowe Grupy Kapi łałowel COGNOR S.A. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together rea liI 

111UP" 
COGNOR 

4Ik 

Skumulowana amortyzacja 
i odpisy z tytu ł u utraty warto ści  

2009-01-01  
(2 411) (2 411) 

Amortyzacja za rok 
(1 336) (1 336) 

Zbycia 
265 265 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy  361 361 

2009-12-31  
(3 121) (3 121) 

2010-01-01  
(3 121) (3 121) 

Amortyzacja za rok 
(907) (907) 

Odpis z tytu łu utraty warto ś ci (I 026) (1 026) 

Przeniesienie do aktywów dost ępnych do sprzeda ży 2 032 2 032 

Przeniesienie do dzia łalno ści zaniechanej 1 	157 1 157 

Zbycia 
367 367 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy  
93 93 

2010-12-31  
( I 405) (1 405) 

Wartość  netto  

2009-01-01 423 1 439 1 862 

2009-12-31 9 660 2 572 12 232 

27 27 
2010-12-31 

17, Prawo ,ys 	steg( 	tkowania gruntów 

Wartość  brutto na dzie ń   
2009-01-01  

29 586 

Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzeda ży 

Zbycie  

(5 573) 
(353) 

2009-12-31  
23 660 

2010-01-01  
23 660 

Pozosta łe nabycie 
Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzeda ży 

Zbycie  

176 
(23 020) 

2010-12-31  
816 

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytulu utraty warto ści na dzie ń   

2009-01-01  
(759) 

Koszt amortyzacji 
Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzeda ży 

Zbycie  

(387) 
135 

5 

2009-12-31  
(1 006) 

2010-0 1-0 1  
(1 006) 

Koszt amortyzacji 
Przeniesienie do aktywó 	przeznaczonych do sprzeda ży 

Zbycie  

(97) 
1 077 

2010-12-31  
(26) 

2009-01-01 
2009-12-31 
2010-12-31 

28 827 
22 654 

790 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapi łałowei COGNOR 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w lys zl o ile nie podano inaczej) 	 ther reach more COGNOR 

18. Xktx w przeznaezon do -zprzeda ży 

W 2010 r. Jednostka dominuj ąca dokona ła sprzedaży nieruchomo ści w Kwidzynie i Ostro łęce na łączna warto ść  

I 610 tys. z ł . brutto, a Spó łka Stalexport S.A. sprzeda ła nieruchomo ść  w Katowicach za łączną  cen ę  brutto 

21 589 tys. z ł . 
W dniu 26 listopada 2010 r. Spó łki Grupy Kapita łowej z Cognor S.A. zawarly Przedwst ę pną  Umow ę  Sprzeda ży 

swoich aktywów wykorzystywanych do dzia łalno ści obrotu wyrobami hutniczymi zlokalizowanymi na terenie 

Polski ze spó łkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal tj. ArcelorMittal Distribution Poland Sp. z o.o. 
i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Umowa dotyczy sprzeda ży nieruchomo ści, przeniesienia 

umów leasingu, sprzeda ży ruchomo ści i licencji za cen ę  149 mln z ł  z wyłączeniem zapasów. 

W wyniku zawartych umów Grupa dokonuje prezentacji cz ęści swoich aktywów, jako aktywa rzeczowe 

przeznaczone do sprzeda ży. 
W związku z zawart ą  umową  wyniki Spó łek obj ę tych powy ższą  umową  zosta ły zaprezentowane z niniejszym 

sprawozdaniu finansowym jako dzia łalność  zaniechana. 

2009-01-01  
6 188 

Nabycie jednostek zale żnych 24 969 

Przeniesienie z rzeczowych aktywów trwa łych 12 998 

Przeniesienie z prawa wieczystego u żytkowania gruntów 5 573 

Przeniesienie z nieruchomo ści inwestycyjnej 11 308 

Zbycie 
(23 763) 

Różnice kursowe z przeliczenia Grupy  (1 230) 

2009-12-31  
36 043 

2010-01-01  
36 043 

Zw i ększenia 
104 

Przeniesienie z rzeczowych aktywów trwa łych 94 046 

Przeniesienie z prawa wieczystego u żytkowania gruntów 23 020 

Przeniesienie z warto ści niematerialnych i prawnych 2 154 

Zbycie  
(25 944) 

2010-12-31  
129 423 

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytulu utraty warto ści na dzie ń   

2009-01-01  
(293) 

Odpis z tytu łu utraty warto ś ci (I 219) 

Przeniesienie z rzeczowych aktywów trwa łych (I 955) 

Przeniesienie z prawa wieczystego u żytkowania gruntów (135) 

Przeniesienie z nieruchomo ści inwestycyjnej  (948) 

2009-12-31  
(4 550) 

2010-01-01  
(4 550) 

Amortyzacja za okres 
(2 065) 

Odwrocenie odpisów z tytu łu utraty warto ści I 219 

Przeniesienie z rzeczowych aktywów trwa łych (29 472) 

Przeniesienie z prawa wieczystego u żytkowania gruntów (1 077) 

Przeniesienie z warto ści niematerialnych i prawnych (2 032) 

Zbycie  
2 984 

2010-12-31  
(34 993) 

Wartość  netto na dzie ń  

	

2009-01-01 
	 5 895 

	

2009-12-31 
	 31 493 

	

2010-12-31 
	 94 430 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie jinansowe Grupy Kapita łowei COGNOR S.A. 

za okres od I stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

yF 
COGNOR 

19 	dzialY 	jed 	istkach stow arzys- 	n 	h 

Udzia ły w jednostce Vastad Edelstahl Handels GmbH 

2010-12-31 

Ino 	c'e 

Pozostale in westy e 	gt 	inowe 

lIdzialy w jednostkach niekonsolidowanych 

2010-12-31 

Udzialy w jednostkach pozostalych 
60 

D łużne papiery warto ściowe utrzymywane do terminu 

wymagalno ś ci 

Po życzki udzielone 
39 

99 

Pozostale in 	krotko e 

2010-12-31 

w jednostkach powiązanych 

Po życzki udzielone 

82 

82 

10 
w pozostalych jednostkach 

Pożyczki udzielone 

Udzia ły 
10 

Pozosta łe 
92 

21. Akty w a 	ezerw 	z ty ulu poda ku odroczonego 

Rozpoz 	FIC akty wa 	zertst 	tutu 	ku odroczonego 

Zfniana 	ic przejs 	ch w okresi 	ku 

Saldo na 
Nabycie 

Zmiana 	jednostek 
2009-01-01 	 kursowe 	2009-12-31 

zależnych 

Nieruchomo ści, maszyny i urządzenia (9 184) I 962 (10 194) 644 (16 772) 

Pozosta łe inwestycje (318) (1 	417) 6 172 4 437 

Prawo wieczystego u żytkowania gruntów (2 597) 697 (1 900) 

Zapasy 1 146 1 789 (5) 2 930 

Należno ści z tytu łu dostaw i uslug i inne 162 (369) 38 (169) 

Kredyty i po życzki oprocentowane 28 12 (33) 7 

Świadczenia pracownicze 630 (698) 2 830 2 762 

Rezerw y 7 18 25 

Zobowi ązania z tytulu dostaw i us ług i inne 335 (70) 265 

Pozosta łe (854) 2 062 (6 751) 1 (5 542) 

Rozpoznane straty podatkowe podlegaj ące odliczeniu 

w przysz łych okresach  3 384 8 362 381 12 127 

Razem w tym  (7 261) 12 348 (7 562) 645 (1 830) 

Rozpoznane w rachunku wyników 12 348 

2009-12-31 

5 050 

5 050 

2009-12-31 

5 473 

53 

5 526 

2009-12-31 

5 536 

592 

4 250 

694 

5 536 

Saldo na 

Różnice 
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Roczne skonsolidowane sprawozdaniefinansowe Grupy Kapalowei COGNOR S. 

za okres od 1 slycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

Saldo na 

2010-01-01 

Nabycie jednostek 
Zmiana zależnych 

Saldo na 

2010-12-31 

Nieruchomo ści, maszyny i urz ądzenia (16 772) 10 113 (6 659) 

Pozosta łe inwestycje 4 437 (4 437) 

Prawo wieczystego u żytkowania gruntów (1 900) 1 808 (92) 

Zapasy 2 930 (2 837) 93 

Należno ści z tytu łu dostaw i us ług i inne (169) 730 561 

Kredyty i po życzki oprocentowane 7 (20) (13) 

Świadczenia pracownicze 2 762 (2 506) 256 

Rezerwy 25 (1) 24 

Zobowi ązania z tytu łu dostaw i us ług i inne 265 (154) 111 

Pozosta łe (5 542) 5 542 

Rozpoznane straty podatkowe podlegaj ące odliczeniu 

w przysz łych okresach  12 127 (7 385) 4 742 

Razem w tym  (1 830) 853 (977) 

Przeniesienie podatku odroczonego do dzia łalno ści 

zaniechanej  - (954) 

Różnice kursowe  (70) 

Rozpoznane w rachunku wyników (171) 

22. Zapasy 

2010-12-31 2009-12-31 

Materialy 116 3 086 

Towary 48 412 121 820 

Wyroby gotowe 228 14 912 

48 756 139 818 

Odpisy na zapasach (348) (9 382) 

Warto ść  zapasów stanowi ących zabezpieczenie zobowi ązan 26 067 49 843 

W 2010 r., odpisy aktualizuj ące warto ść  zapasów wynosity 348 tys. z ł  (9 382 tys. z ł  w 2009 r.). Odpisy dotycz ą  

przede wszystkim towarów i wyrobów gotowych, których mo ż liwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest 

ni ższa od kosztu nabyciaiwytworzenia. Odpisy aktualizuj ące i ich odwrócenie zalicza si ę  do kosztu w łasnego 

sprzedaży. Na dzie ń  31 grudnia 2010 r. zapasy o warto ści bilansowej 26 067 tys. z ł  (w 2009 r. 34 970 tys. z ł ) 

byty przedmiotem zastawu, jako zabezpieczenie kredytów bankowych. 

Zwiększenia i zmniejszenia odpisów aktualizuj ących zapasy 
2010-12-31 2009-12-31 

Stan na począ tek okresu (9 382) (6 035) 

Utworzenie (2 423) (3 347) 

Wykorzystanie 892 

Rozwi ązanie 5 715 

Przeniesienie do dzia łalno ści zaniechanej 4 850 

Stan na koniec okresu (348) (9 382) 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie jinansowe Grupy Kapita łowel COGNOR 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
lys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Too-ether reach mare <!, COGNOR 

Ara 

23. NaleZno. 	I 	dosta 	using i inne nalcino 

N leźności krótkote • 	PoWe 

2010-12-31 2009-12-31 

od jednostek powi ązanych 226 913 

Nalezno ści z tytutu dostaw i ustug 184 308 

Nalezno ści odsetkowe 3 33 

Zaliczka na poczet przyszlych dostaw dóbr i ustug oraz 

ś r. trwaly ch w budowie 4 - 

Pozosta łe nalezno ś ci 35 572 

od pozostaiych jednostek 30 414 99 637 

Należno ści z tytu łu dostaw i us ług 24 040 82 541 

Należno ści odsetkowe 1 180 

Należno ści wekslowe - 91 

Nalezno ści z tytu łu podatków, dotacji, ce ł , 

ubezpiecze ń  z wyj ątkiem podatku dochodowego 4 064 2 289 

Zaliczki na poczet przysz łych dostaw dóbr i us ług 

oraz na ś rodki trwa łe 257 7 209 

Czynne rozliczenia mi ędzyokresowe 297 - 

Nalezno ści z tytu łu dywidend - 2 282 

Pozosta łe należno ś ci 1 755 5 045 

30 640 100 550 

Odpisy na nale± ościach z tytu łu dostaw i us ług oraz 
pozostalych 	 (12 725) 	 (17 209) 

- od jednostek powlyzanych 

- od pozostalych jednostek 	 (12 725) 	(17 209) 

w tym od pozostalych nale żno ści 	 - 	 (200)  

Należno ści z tytu łu dostaw i us ług są  prezentowane w warto ści netto po po nie szeniu o odpisy aktualizuj ące 

w związku z przewidywan ą  trudno ści ą  spłaty sald niektórych kontrahentów. 

Należn 	diugoter inoe 

2010-12-31 	2009-12-31 

od pozostalych jednostek 

Należno ści z tytu ł u dostaw i us ług 

Pozosta łe należno ści 

 

1 226 

216 	 1 753 

216 	 2 979 

 

S u u ra itker4N 	eżności 	u dosta 	iSlug 

  

Do jednostek powi ązanych Do jednostek niepowi ązanych 

2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

Wartość  brutto 
Nalcżno ści nieprzet 	nino ■sal e 

utracily warto ś ci 184 308 16 181 33 602 

Nale żno ści przeterminowane. które nie 

utracily warto ś ci 6 453 45 510 

l-30 dni 4 263 17 536 

31-90 dni 1 892 9 190 

91180 dni 156 4 457 

181-365 dni 135 7 097 

powyżej 1 roku - 7 7 230 

184 308 22 634 79 112 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie jinansowe Grupy Kapita łowei COGNOR 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys, zl o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

Nalekrio ści o warto ści 6 453 tys. z ł . na  dzień  bilansowy by ły przeterminowane, ale nie stwierdzono utraty ich warto ści, gdy ż  

nale żno ści te dotycz ą  w głównej mierze spó łek, których sytuacja ekonomiczna jest znana, o d ługiej historii wspólpracy, 

ze ściągalno ś ci ą  których Spó łka nie mia ła żadnych problemów w przesz ło ści. 

Nale żno ści nieprzeterminowane, które 

utracily warto ść  603 364 

Należno ści przeterminowane, które 

utraci ły warto ść  13 435 21 300 

1-30 dni 222 353 

31-90 dni 373 1 663 

91-180 dni I 	120 2 422 

I 81-365 dni 925 5 030 

1 roku powyżej 10 795 I I 832 

14 038 21 664 

Utrata warto ś ci 

Nieprzeterminowane (508) (280) 

Przeterminowane (12 124) (16 729) 

1-30 dni (145) (213) 

31-90 dni (186) (864) 

91-180 dni (425) (1 459) 

181-365 dni (675) (2 703) 

1 roku powyżej (10 693) (11 490) 

(12 632) (17 009) 

Wartość  netto 

Nieprzeterminowane 95 84 

Przeterminowane 1 311 4 572 

1-30 dni 77 140 

31-90 dni 187 799 

91-180 dni 695 963 

181-365 dni 250 2 327 

I roku powyżej - 102 343 

1 406 4 656 

Warto ść  netto nale ż ności handlowych 184 308 24 040 83 767 

niejszenia odpisów a ktualtz j ących należnoSet z tytu ł u dostaw i uslug oraz pozostaly eh 

Do jednostek powi ązanych Do jednostek niepowi ązanych 

2010-12-31 	2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

Stan na pocz ą tek okresu (11) (17 009) (11 896) 

Nabycie jednostek zaiezny ch (1 849) 

Utworzenie (5 506) (8 339) 

- w tym jednostki obj ę te kontrol ą  
w roku bieżącym 

Wykorzystanie I 698 3 384 

Rozwi ązanie I 1 4 396 1 531 

Przeniesienie do dzia łalno ści 

zaniechanej 3 696 

Ró żnice kursowe 
160 

Stan na koniec okresu (12 725) (17 009) 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei COGNOR 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Tog ther reach more 

24. Ś rodki pierneŻne i ekwiwa enty 

Ś rodki pieniężne na rachunkach bankowych 

2010-12-31 2009-12-31 

I 655 30 568 

Ś rodki pieniężne w kasie 129 300 

Inne środki pieniężne 158 214 

Ś rodki pieniężne i ekwiwalenty - warto ść  wykazana w bilansie 1 942 31 082 

Kredyt w rachunku bie żącym — warto ść  wykazana w bilansie (19 824) (36 851) 

Ś rodki pieniężne i ekwiwalenty przeniesione do aktywów wchodzących w sk ład 

dzia łalno ści zaniechanej 20 304 

Kredyt w rachunku bie żącym przeniesiony do zobowi ązań  wchodzących w sk ład 

dzia łalno ści zaniechanej (11 278) 

Ś rodki pieniężne i ekwiwalenty gotówkowe - warto ść  wykazana w rachunku 

przep ływów pieni ężnych (8 856) (5 769) 

Na dzień  31 grudnia 2010 r. nie by ło środków pieniężnych i ekwiwalentów stanowi ących zabezpieczenie 

zobowi ązań . 

Jako ść  kredytowa ś rodków pieniężnych jest dobra, poniewa ż  są  one lokowane w renomowanych bankach. 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie . finansowe Grupy kapitalowei COGNOR 
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Wykaz zawartych tów 	yczacych kr edytow w rachunku hteittcym 

• 'fie ń  31 gruduid 2010 r. 

Nazwa firmy 
finansuj ącej 

Kwota kredytu 
Kwota 

zadluŻenia na 
31 grudnia 2010 

Data 
udzielenia 

kredytu 

Termin 
splaty 

kredytu 
Oprocentowanie Zabezpieczenie 

ING Bank Sl ąski S.A. 3 500 3 368 2009-10-27 201 	-03-31* 
WIBOR 1 M + 

marża 

zastaw rejestrowy na towarach o warto ści ksi ęgowej 	11.522 tys. z ł  
zlokalizowanych w Katowicach ul. Stalowa I; hipoteka kaucyjna do 
kwoty 9.000 tys. z ł  na nieruchomo ści w Opolu wraz z cesj ą  praw z 
polisy ubezpieczeniowej; weksel in blanco; kredyt zosta ł  prolongowany 
w dniu 29 października 2010 r. do 31 marca 2011 r.; przyznany limit 
kredytu wynosi odpowiednio: 
- 4 500 tys. z ł  w okresie od 01.10.2010 r. do 28.10.2010 r. 
- 4 000 tys. zł  w okresie od 29.10.2010 r. do 29.11.2010 r. 
- 3 800 tys. z ł  w okresie od 30.11.2010 r. do 29.12.2010 r. 
- 3 500 tys. z ł  w okresie od 30.12.2010 r. do 30.01.2011 r. 
- 3 000 tys. zł  w okresie od 31.01.2011 r. do 27.02.2011 r. 
- 2 000 tys. z ł  w okresie od 28.02.2011 r. do 31.03.2011 r. 

Bank Polska Kasa
Opieki S.A. 

14 700 13 581 2009-06-22 2011-03-31** 
WIBOR 1 M + 

marka 

zastaw rejestrowy na towarach o warto ści księgowej 11 546 tys. z ł  wraz 
z cesj ą  praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka kaucyjna do wys. 5 
222 tys. zł  na nieruchomo ści w S ł upsku ul. Pomań ska 1A; hipoteka 
kaucyjna do wys. 10 647 tys. z ł  na nieruchomo ści w Olsztynie ul. 
Lubelska 	32; 	hipoteka 	kaucyjna 	do 	wys. 	31 	317 	tys. 	z ł 	na 
nieruchomo ści 	w 	Gdań sku 	ul. 	Budowlanych 	42; 	o świadczenie 	o 
poddaniu 	si ę 	egzekucji; 	kredyt 	zosta ł 	prolongowany 	w 	dniu 	26 
pazdziernika 2010 r. do 31 marca 2011 r. 

Bank Gospodarki 
Żywno ściowej S.A. 

4 000 2 875 2010-08-25 2011-08-24 
WIBOR I M + 
marka 1,75% 

hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 6.000 tys. z ł  na nieruchomo ści 
obj ętej 	KW 	nr NS1S/00110058/8, 	KW 	nr NS1S00110059/5, 	KW 
nr N S1S/00079476/4, KW nr N S1S/00080433/1, KW 
nr NS 1 S/0086393/0 po łożonej w Nowym S ączu przy ul. W ęgierskiej 
144 H/B wraz z cesj ą  polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku; s ądowy 
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych - zapasach towarow 
handlowych (zapasy blachy) o warto ści min. 3000 tys. z ł  wraz z cesj ą  
praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku; pe łnomocnictwo do 
rachunku bie żącego  Spó łki prowadzonego przez BG Ż, o/Nowy S ącz  

.. 	. 	. 19 824 
*Cognor S.A. podpisa ł a w dniu 31.03.2011 r. aneks do umowy o kredyt obrotowy krotkoterminowy podwyzszaj ący limit kredytu do wyso osci 3 800tys. z ł  oraz wyd łużaj ący termin 

obowiązywania umowy do 31.05.2011 r. 
**Cognor S.A. podpisa ła w dniu 29.03.2011 r. aneks do umowy o kredyt wyd łużaj ący termin obowi ązywania umowy do 29.04.2011 r. 
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Na dziefi 31 grudMa 2009 r. 

Nazwa firmy 
finansuj ą cej 

Kwota kredytu 
Kwota 

zadlużenia na 
31 grudnia 2009 

Data 

udzielenia 
kredytu 

Termin 
splaty 

kredytu 
Oprocentowanie Zabezpieczenie 

ING Bank Sl ąski S.A. 6 000 5 873 2009-10-27 2010-05-30 
IBOR 1 M + 

marza 

zas aw rejestrowy na towarach o warto ści ksiegowej 	11.952 tys. zł . 
zlokalizowanych w 	Katowicach ul. Stalowa I; hipoteka kaucyjna do 
kwoty 9.000 tys. z ł . na  nieruchomo ści w Opolu wraz z cesj ą  praw 
z polisy ubezpieczeniowej; weksel in blanco 

Bank Polska Kasa 
Opicki S.A. 

14 700 14 410 2009-06-22 2009-12-31 
WIBOR I M + 

marza 

zastaw rejestrowy na towarach o warto ści księg. 14.000 tys. z ł . wraz z 
cesj ą  praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka kaucyjna do wys. 2.500 
tys. zł . 	na nieruchomo ści 	w 	S łupsku 	ul. 	Pozna ń ska 	I A; hipoteka 
kaucyjna do wys. 4.000 tys. z ł . 	na nieruchomo ści w Olsztynie ul. 
Lubelska 	32; 	hipoteka 	kaucyjna 	do 	wys. 	8.000 	tys. 	.zł . 	na 
nieruchomo ści 	w 	Gdań sku 	ul. 	Budowlanych 	42; 	o świadczenie 
o poddaniu 	si ę 	egzekucji; 	kredyt 	zosta ł 	prolongowany 	w 	dniu 
29 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. 

Bank DnB Nord 2 980 2 931 2004-04-09 2010-03-31 
W1BOR I M + 

marza 
weksel 	in 	blanco, 	hipoteka kaucyjna na nieruchomo ści 	w 	Lublinie 
5 667 tys. zł .; kredyt zosta ł  spłacony do 15 kwietnia 2010 r. 

Raiffeisenlandesbank 20 541 10 512 2008-12-t 2010-10-31 
Sta ła stopa 
procentowa 
Prowizja od 

przekroczenia 
stanu konta 

brak 

brak Sparkasse 1 	154 

KomerCnt banka 6 208 I 242 
2008-09-01/ 
2009-10-01 
2009-10-02 

2009-09-30/ 
2009-10-01 
2010-04-29 

0/N PRIBOR plus 
2,1% 

zabezpieczenie na budynkach i nale żno ściach 

KomerCnt banka 1 552 729 2009-10-02 2( 	-04-29 
IM PRIBOR plus 

2,3% 
brak  

36 85 

W 2010 r. jak również  na dzie ń  zatwierdzenia sprawozdania tinansowego Grupa spe łni ła wszystkie wymogi wynikaj ące z powy ższych umów kredytowych. 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapna łowei COGNOR S.,1. 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. zl o ile nie podano inaczej) 	 To.-ether reach uwre 

25. Kapita ł  w łasny 

Kapital zak ładowy Jednostkidominuj ą cej 

Ilo ść  akcji na koniec okresu 

ilość  wyemitowanych warrantów* 

Wartość  nominalna 1 akcji 

Akcje zwykle 

	

2010-12-31 	2009-12-31 

	

66 222 	51 187 
15 035  

	

2 z ł 	 2 z ł  

Na dzie ń  31 grudnia 2010 r. zarejestrowany i wp łacony kapita ł  zak ładowy sk łada ł  się  z 66 222 tys. akcji 

zwyklych (2009: 51 187 tys. akcji oraz 15 035 tys. wyemitowanych warrantów). Spó łka nie posiada akcji 

uprzywilejowanych. Warto ść  nominalna akcji zwyklych to 2 z ł . 

Posiadacze akcji zwyklych s ą  uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend o az maj ą  prawo do jednego 

g łosu na akcj ę  podczas Walnego Zgromadzenia Spó łki. 

Struktura w łasno ściowa na dzie ń  31 grudnia 2010 r. przedstawia ła się  następuj ąco: 

Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych akcji 

Udzia ł  w kapitale 
zak ładowym (%) 

Liczba g łosów 
lidzia ł  g łosów 
na WZA(%) 

Z łomrex S.A. 32 663 704 49,33% 32 663 704 49,33% 

Z łomrex Metal Sp. z o.o.- jedn. zaleina 5 000 000 7,55% 5 000 000 7,55% 

Ferrostal Ł ab ędy Sp. z o.o.- jedn. zale żna 5 000 000 7,55% 5 000 000 7,55% 

Pozostali akcjonariusze 23 558 544 35.57% 23 558 544 35,57% 

Razem 66 222 248 100,00% 66 222 248 100,00% 

Z uwagi na fakt, że spó łki Ferrostal Lab ędy S.A. oraz Z łomrex Metal Sp. z o.o. s ą  spó łkami zaleznymi 

od Z łomrex S.A. w Poraju, Z łomrex S.A. na dzie ń  31 grudnia 2010 r. posiada łącznie (bezpo średnio i po ś rednio 

poprzez podmioty zale żne) 42 663 704 sztuk akcji Cognora S.A. co stanowi 64,43 % udzia łu w kapitale 

zak ładowym Cognora S.A. oraz uprawnia do wykonywania 42 663 704 g łosów, co stanowi 64,43 % ogó łu 

g łosów na Walnym Zgromadzeniu Cognora S.A. 

W dniu 15 kwietnia 2010 r. Z łomrex S.A. w Poraju zby ł  łącznie 6 000 000 sztuk akcji Spó łki Cognor S.A. 

w Katowicach. Po sprzeda ży Z łomrex S.A. posiada ł  łącznie 27 628 623 sztuk akcji Cognora S.A.. co stanowi ło 

53,9 % udzia łu w kapitale Spó łki. 

W dniu 27 kwietnia 2010 r. dokonano konwersji 15 035 081 warrantów Cognor S.A. i tak, Z łomrex S.A. 

Poraju obj ął  5 035 081 akcji, Z łomrex Metal Sp. z o.o. w Poraju 5 000 000 akcji i Ferrostal Lab ędy Sp. z o.o. 

w Gliwicach 5 000 000 akcji, 

W dniu 7 maja 2010 r. Zarz ąd Gie łdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. dopu ści ł  do obrotu 

gie łdowego 15 035 081 akcji zwyklych na okaziciela emisji nr 8 o warto ści nominalnej 2 z ł  (dwa z łote) kazda. 

W dniu 30 wrze ś nia 2010 r. Sad zarejestrowa ł  konwersj ę  warrantów na akcje. 

Struktura w ł asno ściowa na dzien 31 grudnia 2009 r. przedstawia ła si ę  następuj ąco: 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji/warrantów 

Udzia ł  w kapitale 

zak ładowym (%) 
Liczba g łosów 

Udzia ł  g łosów 
na WZA(%) 

Z łomrex S.A. - akcje 33 628 623 65.70% 33 628 623 65,70% 

Pozostali akcjonariusze 17 558 544 34,30% 17 558 544 34,30% 

Razem 51 187 167 100,00% 51187 167 100,00% 
Warranty subskrypcyjne 15 035 081 

Akde z warrantami subskrypcyjnymi 66 222 248 
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26 Kapita ł  zapasowy 

2010-12-31 2009-12-31 

Z emisji akcji powy żej warto ści nominalnej 162 140 162 140 

Utworzony ustawowo 270 270 

Htworzony zgodnie ze statutem/umow ą , ponad wymagaln ą  ustawowo (minimaln ą ) 

warto ść * 9 099 9 099 

Przeniesienie zysku na kapita ł  rezerwowy/pokrycie straty z lat ubiegtych z kapitalu 

rezerwowego" 17 203 17 635 

Inny* 159 159 

Kapita ł  z aktualizacji wyceny zwi ązany z nabyciem PO 	H Centrostal SA I 287 I 287 

Warranty 30 070 

Kapital zapasowy, razem 190 158 220 660 

*Kapita ł  zapasowy moż liwy do rozdystrybuowania w warto ści 26 461 tys. z ł . (2009 r. 26 893 tys. z ł ) 

Propozy eja podzialu straty 

Zarząd Grupy proponuje Zarz ądom Spó łek pokry ć  poniesioną  stratę  w roku sprawozdawczym z zysków Spó łek 

w latach nast ępnych. 

27, Zysk przy padajaey na jedna akej ę  

Podsta%Yowy zysk plzy padajacy na akej ę  

Kalkulacja podstawowego zysku / (straty) przypadaj ącego na jedną  akcj ę  za okres od stycznia do 31 grudnia 

2010 r. dokonana zosta ła w oparciu o strat ę  netto przypadaj ąc ą  na akcjonariuszy zwyklych Jednostki 

dominuj ącej w kwocie 2 217 tys. z ł  (2009 r.: zysk 33 024 tys. z ł ) oraz o ś redni ą  ważoną  liczbę  akcji na dzie ń  

sporządzenia sprawozdania fmansowego w liczbie 61 403 tys. szt. oraz 66 222 tys. szt. dla danych 

rozwodnionych (2009 r.: 40 491 tys. szt. oraz 53 723 tys. szt. dla danych rozwodnionych). Wielko ści te zosta ły 

ustalone w sposób przedstawiony poni żej: 

Zysk / (strata) netto oraz doennd ealkowtty ne przypa ajacy na akejonariuszy zwykly ch Grupy 

2010-12-31 	 2009-12-31 

Zysk / (strata) netto przypadaj ąca na akcjonariuszy Jednostki dominuj ącej 	 (2 217) 	 33 024 

Zysk i (strata) netto na jedn ą  akcje 	 (0,04) 	 0,82 

Zysk / (strata) netto na jedn ą  akcje - rozwodniony 	 (0,03) 	 0,61  

Dochód / (strata) ca łkowity netto przypadaj ący na akcjonariuszy Jednostki 

dominuj ącej 	 (2 217) 	 33 024 

Dochód I (strata) ca łkowity netto na jedn ą  akcj ę 	 (0,04) 	 0,82 

Dochód / (strata) ca łkowity netto na jedn ą  akcj ę  - rozwodniony 	 (0,03) 	 0,61  

Srednia ważona liczba akcji — u żyta do wyliczenia wska źników 

podstawowych 	 61 403 	 40 491  

Ś rednia ważona liczba akcji — u żyta do wyliczenia wska źników 

rozwodnionych 	 66 222 	 53 723 
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8rednt. s a żona 	zba akcji zwyklych (ss tys. szt.) 

2010-12-31 2009-12-31 

llo ść  akcji ZW) kłych na począ tek okresu 01.01.2010 51 	187 35 187 

Konwersja warrantów subskrypcyjnych na akcje 15 035 16 000 

Ilo ść  akcji zwyktych na koniec okresu 66 222 51 187 

Emisja warrantów subskrypcyjnych 31 035 

Konwersja warrantów subskrypcyjnych na akcje (16 000) 

Warranty subskrypcyjne na koniec okresu 15 035 

I lo ść  akcji (z warrantami) na koniec okresu 66 222 66 222 

8rednia ważona liczba akcji zwyklych w okresie — s łużąca 
wyliczeniu rozwodnionego zysku na akcj ę  66 222 53 723 

8rednia ważona liczba akcji zwyklych w okresie 61 403  40 491 

28, Zobowi ąza 	ts u 	oprocentowanych kredyto 	poźy ea 	u finans ego 

Zóhossiązania diugoterminowe z tvt, kretly tóss 	pozs 	k 

2010-12-31 2009-12-31 

do jednostek powi ązanych 36 008 

Zobowi ązania z tytu łu pożyczek bez ustanowionych 
zabezpieczeń  36 008 

do pozostalych jednostek 1 004 8 876 

Zobovsi ązania z tytu ł u zabezpieczonych kredytóss bankossych 7 303 

Zobossi ązania z tytu łu leasingu linansowego I 004 1 573 

1 004 44 884 

Zo bo 	ci krótkoterminosse z 	krecly 	i poZ, 	zek 

2010-12-31 2009-12-31 

do jednostek powi ązanych 51 2 132 

Zobowi ązania z tytu łu pożyczek bez ustanowionych 
zabezpiecze ń  2 132 

Pozosta łe pozyczki 51 

do pozostalych jednostek 791 67 484 

Część  bieżąca zabezpieczonych kredytów bankowych 66 569 

Część  bieżąca zobowiązania z tytu łu leasingu finansowego 791 915 

842 69 616 

sp łaty oprocentowanych kreds 	 bez leasin 

2010-12-31 Razem 	dol roku od 1 do 3 at od3doS 

  

Pozosta łe pozyczki 51 51 

  

51 
	

51 

2009-12-31 	 Razem 	do 1 roku 	od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat 	od 5 lat - 

Zobowi ązania z tytu łu zabezpieczonych 
kredytów bankowych 	 73 872 
Zobowi ązania z tytutu pozyczek bez 
ustanowionych zabezpiecze ń 	 38 140 

112 012 

66 568 3 652 3 652 

2 132 36 008 

68 700 3 652 39 660 
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(w tys. z ł  o ile nie podano inuezej) 	 Together reach more 

'ipzai ł  z 	icasingu finaiisoNN ego 

P łatno ści z tytulu 
leasingu 

Odsetki 	 Kapital 
Platno ści z tytulu 

leasingu 
Odsetki 	 Kapital 

2010-12-31 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 

O okresie sp łaty poni żej jednego roku 918 127 791 1072 157 915 

O okresie spiaty od 1-go roku do 5-ciu lat I 	135 131 I 004 1 766 193 1 573 

O okresie sp łaty powy Żej 5-ciu lat 

2 053 258 1 795 2 838 350 2 488 

Umowy leasingu nie przewiduj ą  konieczno ści uiszczania op łat warunkowych. 

Wykaz zawartyeh amów 	..zleveh leasingn iia dzien 31 grudnia 2010 r. 

Nazwa firmy finansuj ą cej 
Część  

d ugotermino 	a 
Część  

krótkoterminowa 
Data 

. 
udzielema 

Termin sp łaty Oprocentowanie Zabezpieczenie 

BPH Leasing Spó łka Akcyjna Warszawa 83 2006-08-11 2011-07- I 1 4,76% dwa weksle, środki trwa łe w leasingu 

VB Leasing Polska S.A. Wroc ław 34 2006-09-15 2011-08-15 I ,69% przew łaszczenie przedmiotu 

Fortis Lease Polska Sp. z o.o. 4 2006-07- 2 201 I-08-13 LIBOR 	0,3% 
weksel w łasny in blanco por ęczony przez Z łomrex 
S.A. 

Fortis Lease Polska Sp. z o.o. 57 2006-08-08 201 l-OS-13 LIBOR M+0,3% 
weksel własny in blanco poręczony przez Z łomrex 
S.A. 

Fortis Lease Polska Sp. z o.o. 20 25 2009-01-0 2012-01- 	_ BOR lM+0,3% 
weksel w łasny in blanco poręczony przez Z łomrex 
S.A. 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 2007-09-07 2010-08-07 4,77% weksel w łasny in blanco 

BRE Leasing 984 435 2007-12-23 2013-12-28 WIBOR I M+2,7% 
poręczenie 	Cognor 	Stahlhandel 	Gmb1-1 	Linz, 
ubezpieczenie 

warto ść  przedmiotu leasingu Raiffeisen Bank 10 2008-08-17 2011-08-17 WIBOR I M+0,63% 

1 004 
	

791 

Wykaz zawartych inpów dutyezących leas' g, a dz en .31 grudnia 2009 r. 

Nazwa firmy finansuj ą cej 
Część  

d ługoterminowa 
Część  

krótkoterminowa 
Rodzaj 

zobowiązania 
Data 

. 
udzielema 

Termin splaty Oprocentowanie Zabezpieczenie 

BPI I Leasing Spó łka Akcyjna Warszav a 85 146 inne 2006-08-11 2011-07-11 4,763 
dwa weksle in blanco, warto ść  
przedmiotu leasingu 

VB Leasing Polska S.A. Wroc ław 28 44 inne 2006-09-15 2011-08-15 1,699i przew ł aszczenie przedmiotu 
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Toge,ther reach more 

weksel in blanco, warto ść  
Pekao Leasing Sp. z o.o. 203 inne 2007-10-01 2010-06-21 WII3ORIM+marza  przedmiotu leasingu 

weksel in blanco; warto ść  
SG Equipment Leasing Polska S.A. 7 63 inne 2007-10-0 2010-11-10 IBOR3M+marza przedmiotu leasingu 

weksel in b anco; warto ść  

BRE Leasing 1 453 418 inne 2007-01-26 20 2-01-25 1BOR 1 M+marza przedmiotu leasingu 

Ra'ffeisen Bank 33 inne 2008-08-17 20 	-08- 7 OR I 	marza warto ść  przedmiotu leas ngu 

stała stopa 

RCI Leasing Romania IEN S.A. inne 2007-07-05 2010-07-1 I _procentowa  warto ść  przedmiotu leasingu  

1 573 
	

915 

Wykaz zawartych ninów dotycz ących kredytów poiyczek t bez kredytów w rachunku , i. eŻą cym na dzien 311 grudnia 2009 r. 

Nazwa firmy finansuj ącej 
Część  

d ugotermino 	a 
Część  

krótkoterminowa 
Rodzaj 

zobowi ązania 
Data 

. 
udzielema 

Termin splaty Oprocentowanie Zabezpieczenie 

Bank PKO SA w Warszawie 

im.812007 
69 

kredyt 
,
nwestycyjny 

2007-04-30 2010-04-30 
EURIBOR 1 M 

+ marza 

zastaw rejestrowy maszyn w kwocie 160 tys. 
euro ,weksle, poddanie si ę  egzekucji w kwocie 

1.248 tys. ' 

Bank DnB Nord 4923 
kredyt 

obrotowy 
2007-10-01 2010-06-30 

WIBOR IM + 
marża 

hipoteka kaucyjna na nieruchomo ści w 

Warszawie na warto ść  13 716 tys..z ł .; prawo 

wieczystego u żytkowania w Warszawie na 

warto ść  2 141 tys. z ł .; zapasy na zbrojarniach w 

Warszawie i Katowicach na warto ść  2 547 tys. 

z ł .. 

ING Bank Sl ąski z siedzib ą  w 

Katowicach 
5 	.. 

kredyt 
obrotowy 

2009-10-27 2010.05.30  
WIBOR I M 

marza 

hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomo ściach 

po łożonych w Nowym S ączu, w kwocie 601 tys. 

z ł , wraz z cesj ą  praw do polisy ubezpieczeniowej 

do kwoty 3.855 tys. z ł .; zastaw rejestrowy na 

zapasach w kwocie 3.000 tys. z ł  wraz z cesj ą  
praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty 6.000 

tys. zł ; zastaw rejestrowy na automatycznej linii 

do ciecia blach o warto ści 5 tys. z ł . wraz cesj ą  
praw do polisy ubezpieczeniowej do kwoty 2 tys. 

zł .; warunkowa cesja wierzytelno ści z 

ubezpieczenia handlowych nale żności krajowych 

i eksportowych w Euler Hermes w kwocie 

równej minimum 100% warto ści kredytu, weksel 

własny in blanco wraz z deklaracj ą  wekslow ą . 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapiia łowei COGNOR 

za okres od 1 slycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w iys. z ł  o ile nie podano inac:4) 
	

Together reach more 

Raiffeisenlandesbank - 18 487 
kredyt 

inwestycyjny 
2005-06-20 20 I 0-12-3 I 

Stał a stopa 
procentowa 
1.1125 pkt.% 

cesja nale żno ści 

BankAustria-Creditanstalt - 1 068 
re k 	dyt 

Mwestycyjny 
2003-10-22 201 1-03-3 I 

3,5 pkt.% (20%- 
zmiennej stopy 

procentowej+80% 
sta ł ej stopy 

procentowej) 

gwarancja pań stwowa 

RBA - 1 I 602 
kredyt 

obrotowy 
2009-12-24 2010-05-3 I 

I M EURIBOR + 
6,7% 

hipoteka kaucyjna na nieruchomo ści 

Societe Generale-splitska banka 7 657 
kredyt 

obrotowy 
2009-08-20 2( 	-04-13 

3M EURIBOR + 
6,75% 

list gwarancyjny 

Societe Generale-splitska banka - 375 
kredyt 

obrotowy 
2009-08-20 2010-08-02 

3M ZIBOR + 
2,5% 

list gwarancyjny 

Erste ,K. Steiermarkische bank 428 
kredyt 

obrotowy 
2009-1 1 -02 2010-02-15 

EUR1BOR + 
7,5% 

brak zabezpieczenia 

Komercni banka - 1 242 
kredyt 

obrotowy 
2009-10-01 2010-04-29 

Stała stopa 
procentowa 0/N 
PRIBOR + marza 

2,1 	(') 

zastaw na budynkach i nale żno ściach 

Komercni banka - 729 
kredyt 

obrotowy 
2009-10-01 2010-04-29 

1 M PR1BOR + 
marża 2,3 % 

brak zabezpieczenia 

Erste Bank, V ienna 7 303 2007-02-26 2014-12-31 2,7% zastaw na gruntach, budynkach i nale żno ściach 

Erste Bank, V ienna 14 609 2007-02-26 2010-03-31 3,19% zastaw na gruntach, budynkach i nale żno ściach 

7 303 66 569 

Wykaz za wartve 
	tycza cych 
	

)proce ntnsya nych zo bo w Ia za ii fina n ,-,A") ch 

Część  
kr6tkoterm inowa 

Rodzaj 

zobowiązania 

Data 
. 

udzielenia 
Termin splaty Oprocentowanie Zabezpieczenie Część  

Nazwa firmy finansuj ącej 	 . dlugotermino 

2 	_ 2 2007-04-01 2014-02-01 rak  
Z łomrex International Finance S.A. 	 36 008 

Marża przy stopie WIBOR 3M w 2009 r. i 2008 r. kszta łtowaia si ę  od 1,5 % do 3,5 %. 

Marka przy stopie WIBOR IM w 2009 r. i 2008 r. ksztaltowala si ę  od 0,9 % do 2,0 % 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGNOR S.A. 
za okres od I stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach in 

29. Swradczenia pracownicze 

Sw ładczenia pracownicze dtugoterminowe 

2009-01-01 

Świadczenia pracownicze w przej ę tych jednostkach 

Rezerwy utworzone w okresie 

Rezerwy wykorzystane w okresie 

1 759 

31 613 

3 582 

(2 950) 

Rezerwy rozwi ązane w okresie (204) 

Rezerwy w sprzedanej jednostce zale żnej (3 344) 

Różnice kursowe z przeliczenia grupy (4 450) 

26 006 2009-12-31 

2010-01-01 26 006 

Świadczenia pracownicze w przej ętych jednostkach 

Rezerwy utworzone w okresie 2 741 

Rezerwy wykorzystane w okresie 043) 

Rezerwy rozwi ązane w okresie (315 ) 

Rezerwy przeniesione do dzia łalno ści zaniechanej (25 607) 

Różnice kursowe z przeliczenia grupy (91 I ) 

2010-12-31 871 

Kos 	- 4) 7 a 	noj ących pozycjach racho ku zyskó 
20 O 2-31 2009-12 

Pozosta łe koszty (2 426) (3 378) 

(2 426) (3 378) 

Sw iadczenia pracownicze krótkoterminowe  

2009-01-01 470 

Świadczenia pracownicze w przej ę tych jednostkach 

Rezerwy utworzone w okresie 148 

Rezerwy wykorzystane w okresie (339) 

Rezerwy rozwi ązane w okresie (135) 

Różnice kursowe z przeliczenia grupy 
144 2009-12-31 

2010-01-01 144 

Świadczenia pracownicze w przejetych jednostkach 

Rezerwy utworzone w okresie 67 

Rezerwy wykorzystane w okresie 

Rezerwy rozwiązane w okresie (132) 

Rozniee kursowe z przeliczenia erupy 
79 2010-12-31 

Koszty rozpoznano w nast ę puj ących poz 'cjach rachunku zys ków i strat 

2010-12-31 2009-12-31 

Koszt w łasny sprzedaży 65 (13) 

65 (13) 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gropy Kapitalowei COGNOR 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. zl o ile nie podano inaczej) Together reach more 

nych świa dcze ń . sa  nas łe u 

Wyszczególnieffle 

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne i 

rentowe 

Nagrody 
jubileuszowe 

Inne Ogó łem 

2010-01-01  16 220 3 827 6 103 26 150 

Różnice kursowe z przeliczenia 
Grupy (565) (119) (227) (911) 

Rezerwa przeniesiona do 
zobowi ązań  grupy do zbycia (15 620) (3 331) (6 656) (25 607) 

Koszty bie żącego zatrudnienia 325 475 717 1 517 

Koszty odsetek 444 164 236 844 

Świadczenia wyp łacone  (620) (279) (144) (1 043) 

2010-12-31 184 737 29 950 

Wyszczególnienie 

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne i 

rentowe 

Nagrody 
jubileuszowe 

Inne Ogó łem 

Koszty biez ącego zatrudnienia 325 475 717  1 517 

Koszty odsetek  444 164 236 844 

Razem, wliczone w koszty 
pracownicze 769 639 953 2 361 

.en S5 nast ni 4. ce,: — 

Wyszczególnienie 

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne i 

rentowe 

Nagrody 
jubileuszowe 

Inne Ogólem 

2009-01-01  940 1 270 19 2 229 

Świadczenia w przej ę tych 
jednostkach 18 970 3 769 8 874 31 613 

Ró żnice kursowe z przeliczenia 
Grupy (709) (778) (2 963) (4 450) 

Rezerwa w sprzedanej jednostce 
zale żnej (2 254) (100) (990) (3 344) 

Koszty bie żącego zatrudnienia 556 262 I 058 I 876 

Koszty odsetek I 006 248 261 1515 

Świadczenia wyp łacone  (2 289) (844) (156) (3 289) 

2009-12-31 16 220 3 827 6 103 26 150 

hunko 7 

Wyszczególnienie 

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne i 

rentowe 

Nagrody 
jubileuszowe 

Inne Ogó łem 

Koszty bie żącego zatrudnienia 556 262 1 058 1 876 

Koszty odsetek  1 006 248 261 I 515 

Razem, wliczone w koszty 
pracownicze 1 562 510 1 319 3 391 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei COGNOR S. 4. 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z1 o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

"411.11 
COGNOR 
40111, 

Pods łaP 	yko zy ne zalożen1a aktua Ine h Ii na pujaee 

•notk z Polski 

2010-12-31 2009-12-31 

Stopa dyskontowa 

Roczna stopa wzrostu wynagrodze ń  

5,50% 

0,50% 

5,50% 

0,50% 

iY.nveh kraiów 

2010-12-31 2009-12-31 

Stopa dyskontowa 

Roczna stopa wzrostu wynagrodze ń  

5,25% 

3,50% 

5,25% 

3,50% 

30. Reze y na zohon 

2010-12-31 
	

2009-12-31 

Na dzie ń  1 stycznia 
	

178 

Rezerwy w przejetych jednostkach 
	

197 

Rezerwy utworzone w okresie 
	

31 
	

21 

Rezerwy wykorzystane w okresie 
	

(26) 

Rezerwy przeniesione do dzia ł alno ści zaniechanej 
	

(176) 

Różnice kursowe z przeliczenia grupy 
	

(7) 
	

(40) 

Na dzie ń  31 grudnia 
	

178 

Koszty ro/po ano 1Y na - t puj ą cy ch pozy 	eb 	.11 	u zys 

20 10-12-3 1 
	

2009-12-31 

Pozosta łe koszty (31) 	 (21) 

 

31. Zob 	tazanta / 	tutu dostakk t 	tig oraz pozostale 

Zobi 	iazan 	d 	e 	toone 
2010-12-31 2009-12-31 

do jednostek powi ązanych 16 523 

Zobowi ązania z tytu łu zakupu obligacji 16 523 

do pozosta łych jednostek 115 

Zobowi ązania inwestycyjne 115 

16 638 

Zobo 	ma 	rótkote 

2010-12-31 2009-12-31 

do jednostek powi ązanych 5 673 11 895 

Zobowi ązania z tytu łu dostak,i usug 3 540 6 877 

Zobowi ązania odsetkowe 1 243 420 

Zobowi ązania z tytu ł u dywidend 3 

Zobowi ązania z tytu łu zakupu obligacji 4 153 

Pozostałe zobowi ązania 887 445 

do pozostalych jednostek 66 541 115 143 

Zobowi ązania z tytutu dostaw i us ł ug 35 340 69 301 

Zobowi ązania odsetkowe 303 1 242 

Zobowi ązania inwestycyjne 550 

Zaliczki na poczet przyszłych dostaw dóbr i us ług 370 334 

Zobowi ązania z tytu łu podatków, ubezpieczeń  oprócz podatku 

dochodowego 792 4 876 

54 



Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGNOR S.A. 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 

11,01" 
COGNOR 

Zobowi ązania z tytu łu wynagrodze ń  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Fundusze specjalne 

Zobowiązania z tytu łu zakupu udzia łów (opcja putica 

Pozosta łe zobowi ązania 

 

	

26 	 6 898 

	

1 672 	 4 095 

453 

	

23 180 	 24 142 

	

4 858 	 3 252 

	

72 214 	 127 038 

 

   

Przychods przss -  lych okreso z tytulo dotacji rz 	h ł  pozostale 

01 o 	C przs chocks pr 	h okres 	 dotact ządoss h i pozos 

2010-12-31 	2009-12-31 

Dotacje 

KrO łkoterminow przychods przy. 

Dotacje  

51 	 82 

kresó -w z 	ti dotacj1 	do 	h pozos e 

2010-12-31 	2009-12-31 

24 	 24 

Dotacja dotyczy ś rodków na sfinansowanie zakupu linii do ci ęcia i gi ęcia stali zbrojeniowej. 

G .pa przeznaczona d bycia 

Jak opisano w nocie pierwszej w dniu 9 grudnia 2010 r. Cognor S.A. zawar ł  Warunkow ą  Umow ę  Sprzedaży 

posiadanych przez siebie udzia łów w Cognor Stahlhandel GmbH z siedzib ą  w Linz na rzecz Eff eins 

Beteiligungsverwaltung GmbH oraz Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH. Grupa Kapita łowa Cognor 

Stahlhandel GmbH prowadzi dzia łalno ść  w zakresie hurtowego handlu wyrobami hutniczymi na terenie Austrii, 

Czech, Rumunii, Chorwacji i innych krajów europejskich. Na dzie ń  zawarcia umowy aktywa i zobowi ązania 

Grupy Kapita łowej Cognor Stahlhandel GmbH zostaly przeklasyfikowane jako aktywa i zobowi ązania grupy 

przeznaczonej do zbycia i wycenione do ceny sprzeda ży netto z umowy. 

W wyniku zawartych umów Spó łka dokonuje prezentacji spó łek grupy Cognor Stahlhandel GmbH jako 

aktywów i zobowiązań  wchodz ących w sk ład dzia łalno ści zaniechanej oraz ich wyniku jako wyniku na 

dzia łalno ści zaniechanej. 

kktssi SichOdzace i sklad grups do zIss cia 

2010-12-31 2009 - 12 -31 

Rzeczowe akt wa trw a łe 129 578 

Warto ści niematerialne i prawne 592 

Pozosta łe inwestycje 14 039 

Aktywa z tytu ł u ociroczonego podatku dochodowego 9 488 

Zapasy 84 016 

Nalezno ści handlowe i pozosta łe 66 172 

Ś rodki pieni ężne i ekwiwalent): 20 304 

324 189 

Na dzień  uj ęcia aktywów jako grupy przeznaczonej do zbycia dokonano odpisu aktualizuj ącego warto ść  grupy 

przeznaczonej do zbycia w wysoko ści 45 565 tys. z ł  do ceny sprzeda ży netto wynikaj ącej z podpisanej umowy. 

55 



Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapda łowei COGNOR 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w tys z ł  o ile nie podano inaczej) 	 Together reach more 
	

COGNOR 
411, 

Zobowittza 	 sklad grupy do 7bycia 

Zobowi ązania z tytu łu kredytów. pożyczek oraz innych 

2010-12-31 2009-12-31 

instrumentów dtu żnych 91 367 

Zobowi ązania z tytutu świadczeń  pracowniczych 25 607 

Rezerwa z tytutu odroczonego podatku dochodowego 8 583 

Kredyt w rachunku bie żącym 11 278 

Rezerwy na zobowi ązania 176 

Zobowi ązania z tytu ł u dostaw i us ł ug oraz pozosta ł e 89 909 

nett 	7 (17 - 	za n 	hantj 

226 920 

2010 2009 

Przychody z dzia łalno ści zaniechanej 132 612 975 344 

Koszty dzia łalno ści zaniechanej (1 178 749) 060 546) 

Zyski strata przed opodatkowaniem z dzialalno ści zaniechanej (46 137) (85 202) 

Podatek dochodowy z dzia łalno ści zaniechanej I 248 II 285 

Zysk/ strata po opodatkowaniu z dzialalno ści zaniechanej (44 889) (73 917) 

Odpis z tytu łu utraty warto ści (45 565) 

Zysk/ (strata) netto z dzialalno ści zaniechanej  (90 454) (73 917) 

34. _ 	 u .en 

Aktyw - ,g bilansu 

2010-12-31 
Pożyczki i 

należności 

Aktywa 

wyceniane w 
warto ści godziwej 

przez wynik 

Instrumenty 
pochodne 

wykorzystywane 
jako 

zabezpieczenie 

Razem 

Dlugoterminowe 42 213 255 

Pozosta ł e inwestycje(za wyj ą tkiem 

udzia łów ) 

Pozosta łe nalezno ści(za wyj ątkiem 

zaliczek) 

39 

3 213 

39 

216 

Krótkoterminowe 28 210 28 210 

Należno ści handlowe oraz pozosta ł e (za 

wyj ą tkiem zaliczek oraz nale żno ści z tyt. 

Podatków) 

Pozosta łe inwestycje (za wyj ą tkiem 

udzia łów 

Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 

26 

1 

315 

82 

813 

26 

1 

315 

82 

813 

28 252 213 28 465 

2009-12-31 
Pożyczki i 

należności 

Aktywa 
wyceniane w 

warto ści godziwej 

przez wynik 

Instrumenty 
pochodne 

wykorzystywane 
jako 

zabezpieczenie 

Razem 

Dlugoterminowe 2 979 53 3 032 

Pozosta łe inwestycje(za wyj ątkiem 

udzia łów) 

Pozosta łe nale żno ści(za wyj ą tkiem 

zaliczek) 
2 979 

53 

2 

53 

979 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGNOR S.A. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

(w rys. zl o ile nie podano inaczej) 
	

Together reaeh more 

Krótkoterminowe 	 122 426 694 123 120 
Nalezmo ści handlowe oraz pozosta łe (za 
wyj ątkiem zaliczek oraz nalezno ści z tyt. 	 91 052 91 052 

Podatków) 

Pozosta łe inwestycje (za wyj ątkiem 
592 

udzia łów 
694 1 286 

Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 	 30 782 30 782 

125 405 747 126 152 

Zobowi ązania wg bilanso 

Zobowiązania 
finansowe 

2010-12-31 wyceniane metod ą  
zamortyzowanego 

kosztu 

Razem 

D ługoterminowe 1 004 1 004 

Zobowi ązania z tytu łu leasingu finansowego 1 004 1 004 

Krótkoterminowe 92 088 92 088 

Zobowi ązania z tyt. kredytów i po życzek oraz innych 

instrumentów d łużnych(za wyj ą tkiem leasingu finansowego) 
51 51 

Zobowiązania z tytu łu leasingu finansowego 791 791 

Kredyt w rachunku bie żącym 19 824 19 824 

Zobow iązania z tyt. dostaw i us ług oraz inne zobowi ązania (za 

wyj ątkiem zobowi ązań  z tyt. podatków i ubezpiecze ń ) 
71 422 71 422 

93 092 93 092 

Zobowiązania 
finansowe 

2009-12-31 wy ceniane metod ą  
zamortyzowanego 

kosztu 

Razem 

Dlugoterminowe 61 522 61 522 

Zobowi ązania z tyt. kredytów i pozy czek oraz innych 

instrumentów d ł użnych(za wyj ątkiem leasingu finansowego) 
43 311 43 311 

Zobowi ązania z tytu łu leasingu finansowego 1 573 1 573 

Inne zobowi ązania 16 638 16 638 

Krótkoterminowe 228 629 228 629 

Zobowiązania z tyt. kredytów i po życzek oraz innych 

instrumentów d ł użnych(za wyj ątkiem leasingu finansowego) 
68 701 68 701 

Zobowi ązania z tytu łu leasingu finansowego 915 915 

Kredyt w rachunku bieżącym 36 851 36 851 

Zobowiązania z tyt. dostaw i us ług oraz inne zobowi ązania (za 

wyj ątkiem zobowi ązań  z tyt, podatków i ubezpiecze ń ) 
122 162 122 162 

290 151 290 151 

Warto ść  godziwa 

Poni żej przedstawiono szczególy dotycz ące warto ści godziwych instrumentów finansowych, dla których jest 

moż liwe ich oszacowanie: 

• Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty 

bankowe. Warto ść  bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbli żona do ich warto ści 

godziwej z uwagi na szybk ą  zapadalno ść  tych instrumentów. 

• Należno ści z tytu łu dostaw i us ług oraz pozosta łe nale żno ści, weksle, zobowi ązania z tytu łu dostaw 

i us ług oraz pozosta łe zobowi ązania. Warto ść  bilansowa wy żej wymienionych instrumentów jest 

zbliżona do ich warto ści godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter. 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowei COGNOR 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w lys. zl o ile nie podano inaczej) 	 Together reach mare 

• Zobowiązania z tytu łu kredytów, po życzek oraz innych instrumentów d łużnych. Warto ść  bilansowa 

wyżej wymienionych instrumentów jest zbli żona do ich warto ści godziwej z uwagi na zmienny 

charakter ich oprocentowania. 

35. Ryzyko kredytowe 

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe 

2010-12-31 	 2009-12-31 

od jednostek 	od pozosta łych 	od jednostek 	od pozostalych 

konsol idowanyc h 	jednostek 	konsol idowanych 	jednostek  

Aktywa finansowe wyceniane w 

warto ści godziwej przez wynik 	 747 

finansowy 

Aktywa dost ępne do sprzeda ży 	 - 

Po życzki i nale żno ś ci 	 304 	 26 135 	 913 	 93 710 

Ś rodki pieni ężne i ich 

ekwiwalenty(bez środków 	 1 813 	 30 782 

pieni ęZnych w kasie) 

304 	 27 948 	 913 	 125 239 

Należności handlowe ubezpieczone do ryzyka kredy towego 

2010-12-31 2009-12-31 

- do jednostek powi ązanych 96 

- do jednostek niepowi ązanych 20 773 50 828 

20 773 50 924 

Instrumenty finansowe, które potencjalnie nara żaj ą  Grup ę  na koncentracj ę  ryzyka kredytowego obejmuj ą  

w szczególno ści środki pieni ężne i ich ekwiwalenty oraz nale żno ści. Grupa lokuje swoje ś rodki pieni ężne i ich 

ekwiwalenty w instytucjach fmansowych posiadaj ących wysoką  ocen ę  kredytową . Ryzyko kredytowe zwi ązane 

z nale żnościami jest ograniczone, poniewa ż  krąg odbiorców Grupy jest szeroki, a wi ęc koncentracja ryzyka 

kredytowego nie jest znacz ąca. 

Zarządy Spó łek Grupy stosuj ą  politykę  kredytow ą , zgodnie z któr ą  ekspozycja na ryzyko kredytowe jest 

monitorowana na bie żąco. Ocena wiarygodno ści kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich 

klientów wymagaj ących kredytowania powy żej okre ś lonej kw oty, 

Szczegó łowe informacje dotycz ące struktury wiekowej nale żno ści handlowych zaprezentowano w nocie 23. 
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Roczne skonsolidowune sprawozdanie finunsowe Grupy Kapita łowei COGNOR S.71, 

za okres od I stycznia do 31 grudniu 2010 roku 

(w tys. z1 o ile nie podano inaczei) 	 To(,ether reach inon! 

Kyz,yko plynno ści 

Analiza wyrnagaino ści zobo 	a finansowych i zobownizari z 	• ista 	sing wraz z p1 	ciao odsctek 

Do jedn ›stek powi ązanydi 

2010-12-31 Wartość  bieżąca 
Zakontraktowana 

wartość  
przeplywów 

do 1 roku 1 - 3 lat 3 - 5 lat 

Zobowi ązania finansowe z wy łączeniem instrumentów 
pochodnych 

Inne zobowi ązania oprocentowane 

Zobowi ązania z tytu ł u dostaw i us ł ug oraz pozosta łe 

51 

5 673 

51 

5 673 5 

51 

673 

5 724 5 724 5 724 

2009-12-31 Wartość  bieżąca 
Zakontraktowana 

warto ść  
przep ływów 

do 1 roku 1 - 3 lat 3 - 5 lat 

Zobowiązania finansowe z wy łą czeniem instrumentów 
pochodnych 

Inne zobowi ązania oprocentowane 38 140 49 259 3 313 6 626 39 320 

Zobowi ązania z tytu łu dostaw i us ł ug oraz pozosta ł e 28 418 31 458 13 415 18 043 

1)o pozostal ch jediuMck 

66 558 80 717 16 728 24 669 39 320 

2010-12-31 Wartość  bieżąca 
Zakontraktowana 

warto ść  
przeplywów 

do 1 roku 1 - 3 lat 3 - 5 lat 

Zobowiązania finansowe z wyl ączeniem instrumentów 
pochodnych 

Zobowiązania z tytu łu leasingu linansowego 

Kredyt w rachunku bie żącym 

Inne zobowi ązania oprocentowane 

Zobowiązania z tytu łu dostaw i us ług oraz pozosta ł e 

1 795 

19 824 

65 749 

1 998 

19 824 

- 

65 749 

19 

65 

843 

824 

749 

1 155 

- _ 

- 

87 368 87 571 86 416 1 155 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei COGNOR S.A. 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
(w tys. z1 o ile nie podano inaezei) 	 Together reach more 

 

   

2009-12-31 Wartość  bieżą ca 
Zakontraktowana 

wartość  
przeplywów 

do 1 roku 1 - 3 lat 3 - 5 lat 

Zobowiązania finansowe z wyl ączeniem instrumentów 
pochodnych 

Zobowi ązania z tytu łu leasingu finansowego 2 488 2 838 1 072 I 766 - 
Kredyt w rachunku bie żącym 36 851 36 851 36 851 - 
Inne zobowi ązania oprocentowane 73 872 75 164 67 479 3 923 3 762 
Zobowi ązania z tytu ł u dostaw i us ług oraz pozosta łe 115 258 115 258 115 143 115 - 

228 469 230 111 220 545 5 804 3 762 

Grupa minimalizuje ryzyko plynno ś. ci  (tinansowania) zwi ązane ze sp ł atą  zobowi ązah wynikaj ących z instrumentów finansowych poprzez zawieranie umów z wiarygodnymi 
partnerami i w terminach dogodnych dla Grupy. Dodatkowo w celu zachowania plynno ści Grupa korzysta z us ług factoringowych. 
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37. Ryzyko rynkowe 

a) Ryzyko cenowe 

Grupa nie posiada inwestycji w kapita łowych papierach warto ściowych, klasyfikowanych jako dost ępne do 

sprzedaży, w związku z czym nie jest nara żona na ryzyko cenowe. 

b) Ryzyko zmiany kursu walut 

Grupa ponosi niewielkie ryzyko kursowe zwi ązane ze sprzeda żą , zakupami, kredytami i po życzkami, które s ą  
denominowane w innych walutach ni ż  polski z łoty. Ryzyko kursowe dotyczy g łównie waluty Euro. 

Prolil podatno ści Grupy na ryzyko zmiany kursów waIntowych poprzez prezentacj ę  instrumentow 
finansowych w podziale wedfug walut (dane w walueie sprawozdawezej) 

Dane dotycz ą ce sald do jednostek pow i ązanych 

2010 - 12 -31 	 W walucie EUR 
W innych 
walutach 

Nalezno ści z tytulu dostaw i us ług i inne należno ści 

Zobowi ązania z tytu łu oprocentowanych kredytów i po życzek 

Zobowi ązania z tytulu dostaw i us ług oraz pozosta łe 
Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe dotycz ące sald 
do pozostalych jednostek 

[)ane doty czące sald do pozostaly ch jednostek 

2010-12-31 

Inne inwestycje 

W walucie EUR 
W innych 
walutach 

- 

Nale żno ści z tytulu dostaw i us ł ug i inne nale żno ści 215 352 

Zobowi ązania z tytu łu oprocentowanych kredytów i po życzek (203) 

Zobowi ązania z tytu ł u dostaw i us ług oraz pozosta ł e (31 220) (34) 

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe dotycz ące sald 
do pozostalych jednostek (31 005) 115 

Dane doty czące sald do jednostek powi ązany ch 

2009-12-31 	 W walucie EUR W walucie PLN 
W innych 
walutach 

Nale żno ści z tytu łu dostaw i us ług i inne nale żno ści 665 

Zobowi ązania z tytu łu oprocentowanych kredytów i po życzek (36 008) 

Zobowi ązania z tytulu dostaw i us ług oraz pozosta ł e (18 487) 
Ekspozycja bilansowa na ryzy ko kursowe dotycz ące sald 
do pozostalyeh jednostek (53 830) 

Dane dotyczące sald do pozostalych jednostek 

2009-12-31 

Inne inwestycje 

W walucie EUR W walucie PLN 
W innych 
walutach 

Nale żno ści z tytu łu dostaw i us ług i inne należno ści 12 378 33 

Zobowi ązania z tytu łu oprocentowanych kredytów i po życzek (41 677) (289) 

Zobowi ązania z tytu łu dostaw i us ług oraz pozosta łe (37 045) 
Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe dotycz ące sald 
do pozostalych jednostek (66 344)  33 (289) 
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ans ę 	veh deno o 	h w walutach obcych na zmian ę  kursow 

Zysk / 
wzrost kursów 
walut o 15% 

(strata) 
spadek kursów 
walut o 15% 

Kapital wlasny 
wzrost kursów 	spadek kursów 
walut o 15% 	walut o 15% 

(4 634) 4 634 (4 634) 4 634 

wzrost kursów 
walut o 15% 

spadek kursów 
walut o 15% 

wzrost kursów 
walut o 15% 

spadek kursów 
walut o 15% 

Analiza w 

tych walut 

Wp ływ zmiany kursow wa obcych za 

okres kończący si ę : 

2010-12-31 

'41k11/10r 
Together reach more 
	

COGNOR 

2009-12-31 
	

(18 065) 
	

18 065 
	

(18 065) 	18 065 

c) Ryzyko stopy procentoy% ej 

2010 - 12 -31 	2009- 12 -31 

Instrumenty o zmiennej stopie 
procentowej 
Aktywa finansowe 
Zobowi ązania finansowe 

od pozostałych 	od pozostalych 
jednostek 	jednostek 

39 645 

(21 619) (73 872) 

(21 580) (73 227) 

Grupa nie prowadzi dzia łań  zabezpieczaj ących w zakresie ryzyka zmiany stóp procentowych. 

Grupa posiada ś rodki pieniężne w banku potrzebne do bie żącej dzia łalno ści. Na dzie ń  bilansowy, Grupa nie 

posiada lokat bankowych. 
Inwestycje w instrumenty kapita łowe oraz krótkoterminowe nale żno ści i zobowi ązania nie s ą  narażone na 

ryzyko stopy procentowej. 

Ponizej przedstawiono analizę  wraż liwo ści instrumentów finansowych o zmiennej stopie procentowej na zmian ę  

rynkowych stóp procentowych. 

Zysk / (strata) Kapita ł  w łasny 

Wplyw zmiany stóp procentowych(bez 
instrumentów pochodnych) za okres zwi ększenie o zmniejszenie o zwi ę kszenie o zmniejszenie o 

kończący si ę : 1,5% 1,5% 1,5% 1.5% 

2010-12-31 (324) 3 74 (324) 324 

zwi ększenie o zmniejszenie o zwi ę kszenie o z 	niejszecnie o  

1,5% 1,5% 1.5% 
l,5,7  

2009-12-31 (1 098) 1 098 (1 098) 1 098 

zadz nie 
	

ykiem kapita łe yin 

Podstawowym za łożeniem polityki Grupy w zakresie zarz ądzania kapita łami jest utrzymanie silnej bazy 

kapita łowej, która b ędzie podstaw ą  zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku i która zapewni 

przyszly rozwój Grupy. Grupa monitoruje wska źniki rentowno ści kapitał u oraz wskażniki relacji kapita ł u 

w łasnego do zobowi ązań . 
Celem Grupy jest osi ągni ęcie zwrotu z kapita łu, który jest satysfakcjonuj ący dla akcjonariuszy. 

W trakcie roku obrotowego nie by ło zmian w polityce Grupy dotycz ącej zarządzania kapita łami, 

Wska źnik zadlu żenia 2010 - 12 -31 2009 - 12 -31 

Kredyty ogó łem ( nota 28) i kredyty w rachunku bieżącym: 20 241 151 351 

Minus środki pieniężne ( nota 24): (1 942) (31 082) 

Zadlu żenie netto: 18 299 120 269 

Kapita ł  w łasny razem: 184 814 284 294 

Kapital ogólem: 203 113 404 563 

Wskaźnik zad łużenia: 30% 
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38. Zatru 	ienie 

2010 2009 
Przeci ętny stan zatrudnienia w etatach 

Kobiety M ężczy źni Razem Kobiety M ężczy źni Razem 

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 139 121 260 279 294 573 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 4 133 137 5 274 279 

143 254 397 284 568 852 

2010 2009 
Przeci ę tny stan zatrudnienia w osobach 

Kobiety M ężczy źni Razem Kobiety M ężczy źni Razem 

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 145 129 274 300 310 610 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 6 138 144 7 276 283 

151 267 418 307 586 893 

Wynagrodzenia brutto w okresie 2010 2009 

Jednostka dominuj ąca 

Cz łonków Zarządu * 

Cz łonków Rady Nadzorczej 

749 

240 

736 

160 

Jednostki zale żne 

Członków Zarz ądu * 

Członków Rady Nadzorczej 

316 

O 

4 066 

6 
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39. Transakcje z cz łonka ni Z z du i Rady Nadzorcz 

Dane za 

111/01.  
COGNOR 

411 

Zarz ąd wynagrodzenie 	 za okres 

  

Zarząd Cognor S.A. 
Krzysztof Walarowski 	 521 

Dariusz Maszczyk 	 228 

Razem 	 749 

 

01.01.2010 — 31.12.2010 
01.01.2010 —31.12.2010 

 

  

Rada Nadzorcza wynagrodzenie 	 za okres 

  

Rada Nadzorcza Cognor S.A. 
Przemys ław Sztuczkowski 	 120 

Przemys ław Grzesiak 	 120 
240 

 

01.01.2010 — 31.12.2010 
01.01.2010 — 31.12.2010 

 

ne za 2009 

Zarząd 

Zarząd Cognor S.A. 

wynagrodzenie za okres 

Krzysztof Walarowski 336 01.01.2009 — 31.12.2009 

Dariusz Maszczyk 14 09.12.2009 — 31.12.2009 

350 

Zarząd Cognor Górno ś lą ski S.A. 
Krzysztof Walarowski 90 01.01.2009 — 3 .08.2009 

Janusz KOS 133 01.01.2009 — 3 .08.2009 

Dariusz Maszczyk - 05.01.2009 — 3 .08.2009 

Maciej Sularz - 05.01.2009 — 31.08.2009 

223 
Zarząd SSC Katowice 
Krzysztof Sapi ń ski 163 01.01 2009 — 02.04.2009 

163 

Razem 736 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Cognor S.A. 

wynagrodzenie za okres 

Przemys ław Sztuczkowski 80 23.04.2009 — 31. 2.2009 

Przemys ław Grzesiak 80 23.04.2009 — 31.12.2009 

160 

Rada Nadzorcza Cognor Górno ś ląski Sp. z o.o. 01.01.2009 — 31.08.2009 

Rada Nadzorcza SSC Katowice S.A. 01.01.2009 — 02.04.2009 

Razem 160 

40. Zobtrt azania wa ankowe 

 

20 0- 2-31 

 

2009-12-31  
60 468 Z tytu łu udzielonych gwarancji i por ę czeń 	 39 918 
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COGNOR 

40a. Zabezpieczenia splatv 	o 	za ń  na lizten 	2 7010 r. 

40.a.I. Poreczenia udzicleue niZej ny mieniony m dostanrcom 	robayi hutniczy ch 

- CMC Zawiercie S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  1 500 000 z ł  
bezterminowo (w 2009: 1 500 000 z ł ) 

SAPA Aluminium - zabezpieczenie sp łaty zobowiązań  weksel in blanco na kwot ę  30 000 z ł  
bezterminowo (w 2009: 30 000 z ł ) 

Stalprofil S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  300 000 z ł  bezterminowo 

(w 2009: 300 000 z ł ) 

Flomrofile S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  50 000 z ł  bezterminowo 

(w 2009: 50 000 z ł ) 

- Strabag Sp. z o.o. — gwarancja nale żytego wykonania umowy na kwot ę  70 728 z ł  (w 2009: 70 728 z ł ) 

CMC Zawiercie S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ąza ń  weksel in blanco na kwot ę  2 710 000 z ł  
bezterminowo (w 2009: 2 710 000 z ł ) 

Stalprofil S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  500 000 z ł  bezterminowo 

(w 2009: 500 000z ł ) 

t;dzidenie ( 	cp na mocy której ognor S.A udzield por ę cz 	zohowi ązania 

Zionlrex 	wobee oestalpine Stahl Gmbil w yy 	ko ści 6 100 000 euro (27-  264 560 -Łł ) 

Spó łka Cognor S.A. w dniu 24 kwietnia 2009 r. wystawi ła gwarancj ę , na rzecz voestalpine Stahl 

GmbH, na mocy której zobowi ązała się  do zap łaty wszelkich nieuiszczonych w terminie kwot 

należnych od Z łomrex S.A. , w zwi ązku z zakupem 75 % udzia łów w kapitale zak ł adowym Cognor 

Stahlhandel GmbH. 

Gwarancja zosta ła wystawiona do kwoty 6 100 000 EUR (sze ść  milionów euro) plus odsetki w 

wysoko ści 9,2% (dziewi ęć  i dwie dziesiąte procenta) w stosunku rocznym liczonymi od I kwietnia 

2009 roku. Spó łka podda ła si ę  egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 ust. 5 pkt. I 

Kodeksu post ępowania cywilnego do kwoty 6 100 000 FUR (sze ść  milionów sto tysi ęcy euro). 

Sp łata ww. zobowi ązań  Z łomrex S.A. wobec voestalpine Stahl GmbH mia ła nast ąpi ć  w ratach do 

15 grudnia 2009 roku. W dniu 3 lutego 2011 r. w wyniku uregulowania wszystkich zobowi ązań  przez 

Z łomrex S.A. gwarancja wygas ła. 

ysokości 7 000 00 

przez Pekao S„._ 	dniu 23 styezma .109 r. 

arancie 	k edyty vyy dzielon 

Spó łka Cognor S.A. podpisa ła w dniu 26 pa ździernika 2010 r. aneks do umowy o lini ę  na wystawianie 

gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw dokumen łowych w Banku Polska Kasa Opieki S.A., 

wyd łużaj ący' termin obowi ązywania umowy do 31 marca 2011 r. 

W ramach w/w linii Pekao S.A. wystawi ło na rzecz poni ższych kontrahentów gwarancje z terminem 

ważno ści do 31 marca 2011 r. 

• CMC Zawiercie S.A. w wysoko ści 1 250 000 z ł  
• Huta Pokój S.A. w v, ysoko ści 2 000 000 z ł  
• Pietrzak Holding Sp. z o.o. w wysoko ści 500 000 z ł  
• CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. w wysoko ści 1 500 000 z ł  
• Arcelor Mittal Tubular Product Kraków Sp. z o.o. w wysoko ści 800 000 z ł  
• Stalprodukt — Centrostal Kraków Sp. z o.o. w wysoko ści 750 000 z ł  

Poręczen udzielone mzet 	'ennit 	1eastogodan e 

— VB Leasinn Polska S.A.- zabezpieczenie umowy leasingu na kwot ę  115 621 z ł  do sierpnia 2011 r. 

BPH Leasing S.A. zabezpieczenia umowy leasingu — weksel in blanco na kwot ę  376 889 z ł  do sierpnia 

2011 r. 
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40b. Zaltezpieezenta spla ły zubow i ązan na dzien 31,12.2009 r. 

40.1).1. Poreezenia udzielont ni żej wymienionym do ś taw com wy robów hutniezy ch 

- CMC Zawiercie S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  1 500 000 z ł  

bezterminowo 
SAPA Aluminium - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  30 000 z ł  

bezterminowo 
Stalprofil S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  300 000 z ł  

bezterminowo. 
Florprofile S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  50 000 z ł  

bezterminowo. 

- Strabag Sp. z o.o. — gwarancja nale żytego wykonania umowy na kwot ę  70 728 z ł  
- CMC Zawiercie S.A. - zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  2 710 000 z ł  

bezterminowo 
Stalprofil S.A. 	zabezpieczenie sp łaty zobowi ązań  weksel in blanco na kwot ę  500 000 zł  

bezterminowo. 

S.A. udzieh ł  poreezenia za zobowi ąz 

ZiomrexS. ź . wobec yoes łalpine Stahl Gm hil w w ś oko ści 6.100.000 euro 27 26-1 560 z1 

Spółka Cognor S.A. w dniu 24 kwietnia 2009 r. wystawi ła gwarancj ę , na rzecz voestalpine Stahl GmbH, na 

mocy której zobowi ąza ła si ę  do zap łaty wszelkich nieuiszczonych w terminie kwot nale żnych od Z łomrex 

S.A. , w zwi ązku z zakupem 75 % udzia łów w kapitale zak ładowym Cognor Stahlhandel GmbH . 

Gwarancja zosta ła wystawiona do kwoty 6.100.000 EUR (sze ść  milionów EURO) plus odsetki w wysoko ści 

9,2% (dziewi ęć  i dwie dziesi ąte procenta) w stosunku rocznym liczonymi od 1 kwietnia 2009 roku. Spó łka 

podda ła si ę  egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 ust. 5 pkt. 1 Kodeksu post ępowania 

cywilnego do kwoty 6.100.000 EUR (sze ść  milionów sto tysi ęcy Euro). 

Sp łata ww. zobowi ązań  Z łomrex S.A. wobec voestalpine Stahl GmbH mia ła nastąpić  w ratach do 

15 grudnia 2009 roku. Na dzie ń  31 grudnia 2009r. zobowi ązanie Z łonirex S.A. w s osunku do voestalpine 

Stahl GmbH z tego tytu łu wynosi 400 tys. E1JR. 

40.b.3. t/dziele nte Gwarancji Korporacyjnej Spó łce Sta łexport S.A. 

Bank DnB Nord Polska S.A. — zabezpieczenie kredytu na kwot ę  22.500.000 z ł  do czerwca 2014 r. Cognor 

S.A. udzieli ł  Gwarancji Korporacyjnej Spó łce Stalexport S.A., dotycz ącej sp łaty kredytu udzielonego 

Stalexport S.A. przez Bank ONB Nord S.A. Cognor S.A. zagwarantowa ł  zap łatę  wszystkich kwot nale żnych 

i płatnych Bankowi od Zobowi ązanego (Stalexport S.A.) w zwi ązku z Umow ą  do kwoty 22.500.000,00 z ł  

w tym kwoty g łównej w wysoko ści 15.000.000,00 z ł  oraz naroslych odsetek od p łatno ści opó źnionych, op łat 

i prowizji i innych kwot nale żnych zgodnie z warunkami Umowy. Bank mo że wystąpi ć  o nadanie klauzuli 

wykonalno ści bankowemu tytu łowi wykonawczemu dnia 30 czerwca 2014 roku. Zad łużenie Stalexport S.A. 

z tytu ł u kredytu w Bank DnB Nord Polska S.A. na dzie ń  31.12.2009 r. wynosi 4 888 tys. z ł . Kredyt ma 

zosta ć  sp łacony w ratach do 30 czerwca 2010 r. 

40.1).4, Udzielenie por ęczenia gwaraneji zwrotu zahczki Spólee Stalexport 

Towarzystwo Ubezpiecze ń  Euler Hermes S.A. — zabezpieczenie gwarancji zwrotu zaliczki 8.052.000 z ł . 

weksel in blanco do grudnia 2009 r. 
Cognor S.A. udzieli ł  poręczenia gwarancji zwrotu zaliczki Spó łce Stalexport S.A., dotycz ącej gwarancji 

ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki wobec roszcze ń  wzgl ędem Towarzystwa Ubezpiecze ń  Euler Hermes S.A. 

Termin wa żno ści gwarancji Euler Hermes uplyn ął  31 grudnia 2009r. 

40.b.5. Emowa o lini ę  w wy ,,oko ści 7 000 000 zi na gwarancj ę  i akredy ty y udzie łonych Cognur 

przez Pekao S.A.w dniu 23 stycznia 2009 F. 

W ramach w/w linii Pekao S.A. wystawi ło na rzecz poni ższych kontrahentów gwarancje z terminem 

ważno ści do 30 czerwca 2010 r. 

Udzielenie Gwarancji na mocy której Cog 
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• CMC Zawiercie S.A. w wysoko ści 1 000 000 z ł . 

• Huta Pokój S.A. w wysoko ści 1 500 000 z ł , 

• Pietrzak Holding Sp. z o.o, w wysoko ści 1 000 000 z ł . 

• CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. w wysoko ści 750 000 z ł . 

• ArcelorMittal Tubular Product Kraków Sp. z o.o. w wysoko ś ci 800 000 Zł  

40.11.6. Por ęczenia udzielone ni żej w .ienionym leasingodaw com 

VB Leasing Polska S.A.- zabezpieczenie umowy leasingu na kwot ę  115 621 z ł  do sierpnia 2011 r. 

— BPH Leasing S.A. zabezpieczenia umowy leasingu — weksel in blanco na kwot ę  376 889 z ł  do sierpnia 

2011 r. 

4r ra risa ke j e z pod nin 	i p) nazarlyilli 

2010-12-31 

Jednostka dominuj ąca 	Pozostale spólki Grupy 
Informacje o transakcjach z jednostkami powi ązanymi 

Z łomrex S.A. 	Kapita łowej Z łomrex S.A.  

Przychody ze sprzeda ży us ług 	 50 	 (10) 

Przychody ze sprzeda ży materia łów i to arów 	 - 5 894 

Zakup us ług 	
965  17 

Zakup towarów i materia ł ów 	 - 	 26 147 

Pozosta łe przychody / koszty finansowe 	 1 668 (3 071) 

Inwestycje krótkoterminowe 	
82  

Nale żno ści krótkoterminowe 	 35 	 783 

Zobowi ązania krótkoterminowe 	 2 591 	 3 093 

Zobowi ązania d ługoterminowe z tyt. po życzek 	 - 	 35 515 

Zobowi ązania krótkoterminowe z tyt. pozyczek 	 53 	 1 588  

2009 2-31 

Informacje o transakcjach z jednostkami powi ązanymi 

Przychody ze sprzeda ży us ł ug 

Przychody ze sprzeda ży materia ł ów i towarów 

Zakup uslug 
Zakup towarów i materia ł ów 

Pozosta łe przychody / koszty finansowe 

Nale żno ści krótkoterminowe 

Zobowiązania d ł ugoterminow e 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowi ązania d ługoterminowe z tyt. po życzek 

Zobowi ązania krótkoterminowe z tyt. po życzek 

Jednostka dominuj ąca 	Pozostale spólki Grupy 

Zlomrex S.A. 	Kapita łowej Zlomrex S.A.  

	

64 	 151 

6 010 

	

1 184 	 651 

	

130 	 75 226 

	

(5) 	 (20 047) 

	

61 	 853 

16 523 

	

768 	 11 132 
36 008 

2 132 

Grupa nie zawiera transakcji z jednostkami powiazanymi na wa unkach innych niz rynkowe. 

32. Nota obja śniaj 	do sprawozdani' p 	ply 	p e 	h 

20 0 2 

Zmiana stanu nale żno ści wynikaj ąca z bilansu 	
72 673 

Zmiana stanu nale żno ści z tytu ł u przeniesienia do grupy przeznaczonej do zbycia 	 (66 163) 

Zmiana stanu nale żno ści z tytu łu aportu 	
370 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	
3 463 

Zmiana stanu nale ż no ści w sprawozdaniu z przeplywów pieni ężnych 	 10 343 
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Zmiana stanu zobowi ąza ń  wynikaj ąca z bilansu 

Zmiana stanu zobowi ązań  z tytu łu przeniesienia do grupy przeznaczonej do zbycia 

Zmiana stanu zobowi ązań  z tytu łu nabycia spó łki zaleznej 

Zmiana stanu zobowi ązań  inwestycyjnych 
Zmiana stanu z tytu łu prawa wieczystego u żytkowania gruntów 

Rókilice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 

Zmiana stanu zobowi ązań  w sprawozdaniu z przeplywów pieni ężnych 

11,00" 

COGNOR 
Airk 

(71 462)  
89 580 
(1 791) 

665 
(176) 

(3 357) 
13 459 

Zmiana stanu zapasów wynikaj ąca z bilansu 
Zmiana stanu zapasów z tytulu przeniesienia do grupy przeznaczonej do zbycia 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przep ływów pieni ężnych 

Zmiana stanu rezerw wynikaj ąca z bilansu 	 (1 031) 

Zmiana stanu rezerw z tytu ł u przeniesienia do grupy przeznaczonej do zbycia 	 (729) 

Zmiana stanu rezerw z tytu ł u podatku bie żącego i odroczonego 	 I 514 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	
(87) 

Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przeplywów pieni ężnych 	 (333) 

Zmiana stanu rezerw z tytulu świadcze ń  pracowniczych wynikaj ąca z bilansu 	 (25 200) 

Zmiana stanu rezerw z tytu łu świadcze ń  pracowniczych wyniku przeniesienia do grupy 

przeznaczonej do zbycia 	
25 607 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	 (910) 

Zmiana stanu rezerw z tytulu świadcze ń  pracowniczych 

w sprawozdaniu z przep ływów pieni ężnych 	 (503) 

2009-12-31  

Zmiana stanu nale ż ności wynikaj ąca z bilansu 	 28 071  

Nabycie jednostek zaleznych 	
162 328 

Rozliczenie zaliczki na zakup udzia ł ow 	 (63 506) 

Sprzedaz jednostki zale żnej 	
(10 964) 

Zmiana stanu nalezno ści odsetkowych 	
5 

Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	 (17 763) 

Zmiana stanu nale ż ności w sprawozdaniu z przeplywów pieni ężnych 	 98 171 

Zmiana stanu zobowi ąza ń  wynikaj ąca z bilansu 	 65 841  

Zmiana stanu zobowi ązań  inwestycyjnych 	 I 040 

Zmiana stanu zobowi ązań  odsetkowych 	 ( I 511) 

Nabycie jednostek zaleznych 	
(241 650) 

Sprzedaz jednostki zaleznej 	
9 346 

Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	
19 484 

Zmiana stanu zobowi ą za ń  w sprawozdaniu z przeplywów pieni ężnych 	 (147 450) 

Zmiana stanu zapasów wynikaj ąca z bilansu 	 (23 720) 

Nabycie jednostek zale żnych 	
258 113 

Sprzedaz jednostki zaleznej 	
(18 500) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	 (27 725) 

Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przep ływów pieni ężnych 	 188 168 

Zmiana stanu rezerw wynikaj ą ca z bil(..-nsu 	 178  

Nabycie jednostek zaleznych 	
( 75) 

Sprzedaż  jednostki zale żnej 	
626 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	
23  

Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przep ływów pieni ężnych 	 652  

Zmiana stanu rezerw z tytulu świadcze ń  pracowniczych wynikaj ąca z bilansu 	 23 921  

Nabycie jednostek zaleznych 	
(35 151) 

Sprzeda ż  jednostki zaleznej 	
3 947 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 	 4 202 

Zmiana stanu rezerw z tytu ł u świadcze ń  pracowniczych 

w sprawozdaniu z przeplywów pieni ężnych 	 (3 081) 

91 062 
(84 016) 

3 356 
10 402 
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PREZESI, ARZĄDU 

Przemyk S 

Przemys ław Sztuczkowski — „Prezes Zarządu 

Together reach ofore 	COG OR 

43 Zdarzenia po dniu bilanso 

• Cognor S.A. w dniu 18 stycznia 2011 r. naby ł  od Złomrex S.A. 50 udzia łów o warto ści nominalnej 

1.000 z ł  każdy udzia ł  tj. o łącznej warto ści nominalnej 50.000 z ł  w Spó łce Centrostal Spó łka z o.o. 

z siedzib ą  w Szczecinie. Nabyte udzia ły stanowi ą  100 % udzia łu w kapitale zak ładowym Centrostal-u 

i uprawniaj ą  do wykonywania 100% g łosów na Zgromadzeniu Wspólników tej że Spółki. 

• W dniu 4 lutego 2011 r. Dariusz Maszczyk z łoży ł  rezygnacj ę  z funkcji Cz łonka Zarządu. 

• Cognor S.A. w dniu 4 lutego 2011 r. wype łni ł  wszystkie warunki Warunkowej Umowy Sprzeda ży 

z dnia 6 grudnia 2010 r. i naby ł  25% udzia łów w kapitale zak ładowym Spó łki Cognor Stahlhandel 

GmbH. 

• Cognor S.A. w dniu 4 lutego 2011 r. dokona ł  zbycia wszystkich posiadanych przez siebie udzia łów 

w Cognor Stahlhandel GmbH na rzecz Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH oraz Eff zwei 

Beteiligungsverwaltung GmbH. 

• W dniu 2 lutego 2011 r. Cognor S.A. uzyska ł  bezwarunkow ą  decyzj ę  Prezesa Urz ędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, pozwalaj ącą  na koncentracj ę  zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W zwi ązku z tym, Grupa Cognor mo że zbyć  

swoje aktywa na rzecz Spó łek Grupy ArcelorMittal (zgodnie z zawart ą  w dniu 26 listopada 2010 r. 

Przedwst ępną  Umową  Sprzedaży). 

• W dniu 16 lutego 2011 r. Krzysztof Walarowski z łoży ł  rezygnacj ę  z funkcji Prezesa Zarz ądu, z uwagi 

na obj ęcie funkcji Prezesa Zarz ądu Spó łki Ferrostal Lab ędy. Rada Nadzorcza Cognor S.A. delegowa ła 

Przemys ława Sztuczkowskiego do czasowego (tj. na okres trzech miesi ęcy) pe łnienia funkcji Prezesa 

Zarządu. 

• W dniu 13 marca 2011 r. Rada Nadzorcza Cognor SA w Katowicach powo łała z dniem 14 marca 

2011 r. Pana Przemys ława Sztuczkowskiego na funkcj ę  Prezesa Zarz ądu. 

• W dniu 14 marca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Cognor S.A. podj ęło 

następuj ące uchwaly: 

I. w sprawie zmian w sk ładzie Rady Nadzorczej — dotychczasowa Rada Nadzorcza zosta ła 

w cało ści odwo łana. Na jej miejsce zostali powo łani nowi cz łonkowie w osobach: Huberta 

Andrzeja Janiszewskiego, Jerzego Jana Kaki, Piotra Jerzego Freyberga, Zbigniewa 

Lapińskiego oraz Marka Dariusza Rockiego. 

2. w sprawie emisji do 6 622 warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do obj ęcia 

66 220 000 akcji emisji nr 9, z wy łączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B 

przez dotychczasowych akcjonariuszy, 

3. w sprawie warunkowego podwy ższenia kapita łu zak ładowego o kw otę  nie wyższą  niż  
132 440 000 z ł  w drodze emisji do 66 220 000 akcji emisji nr 9 z wy łączeniem prawa poboru 

akcji emisji nr 9 przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

4. w sprawie zmiany Statutu Spó łki — nową  siedzibą  Spó łki zosta ł  Poraj w woj. ś l ąskim. 

Malgorzata 	ik — Główny Księgowy 

Poraj, 28 kwietnia 2011 roku 
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