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I. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZ CE SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

w tys. z w tys. EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE  SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I kwarta I kwarta I kwarta I kwarta

2010 2009 2010 2009

od
01.01.2010

do
31.03.2010

od
01.01.2009

do
31.03.2009

od
01.01.2010

do
31.03.2010

od
01.01.2009

do
31.03.2009

I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów 187 054 164 427 47 154 35 750

II. Zysk (strata) na dzia alno ci operacyjnej 6 772 1 594 1 707 347

III. Zysk (strata) brutto 5 727 472 1 444 103

IV. Zysk (strata) netto przypadaj cy na akcjonariuszy jednostki
dominuj cej

4 659 416 1 174 90

V. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 17 571 -23 384 4 429 -5 084

VI. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej -21 638 -739 -5 455 -161

VII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej 3 475 6 653 876 1 446

VIII. Przep ywy pieni ne netto, razem -592 -17 470 -149 -3 798

IX. Aktywa, razem 464 740 405 902 120 330 98 803

X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania razem 214 673 160 494 55 583 39 067

XI. Zobowi zania d ugoterminowe 2 818 4 101 730 998

XII. Zobowi zania krótkoterminowe 200 884 145 427 52 013 35 399

XIII. Kapita  w asny przypadaj cy akcjonariuszom jednostki
dominuj cej

250 067 245 408 64 747 59 736

XIV. Kapita  zak adowy 5 897 5 897 1 527 1 435

XV. Liczba akcji (w szt.) 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419

XVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk  (w z /EUR) 0,61 2,42 0,15 0,64

XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedn  akcj
zwyk  (w z /EUR)

0,61 2,42 0,15 0,64

XVIII. Warto  ksi gowa na jedn  akcj  (w z /EUR) 42,40 41,61 10,98 10,13

XIX. Rozwodniony warto  ksi gowa na jedn  akcj  (w z /EUR) 42,40 41,61 10,98 10,13

XX. Zadeklarowana lub wyp acona dywidenda na jedn  akcj  (w
/EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00

UWAGA: Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej)
prezentowane s  na koniec bie cego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi,
na ostatni dzie  poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzie  31.12.2009.

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR

Informacje finansowe podlegaj ce przeliczeniu w niniejszym raporcie zosta y przeliczone wg poni szych zasad i kursów
przeliczeniowych:

pozycje bilansowe – poszczególne pozycje bilansu przeliczono na EUR wed ug redniego kursu obowi zuj cego na
dzie  bilansowy ustalonego przez Narodowy Bank Polski:

dla danych na dzie  31.03.2010 r. – 3,8622 EUR/z
dla danych na dzie  31.12.2009 r. – 4,1082 EUR/z
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pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep ywów pieni nych – poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunku przep ywów pieni nych przeliczono na EUR wed ug kursu stanowi cego redni
arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, obowi zuj cych na ostatni
dzie  ka dego zako czonego miesi ca niniejszego okresu sprawozdawczego, odpowiednio:

dla danych narastaj co za I kwarta  2010 r. – 3,9669 EUR/z

dla danych narastaj co za I kwarta  2009 r. – 4,5994 EUR/z

Zysk zanualizowany przypadaj cy na jedn  akcj  przeliczono na EUR wed ug kursu stanowi cego redni
arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty na ostatni dzie  ka dego
miesi ca w okresie. Kurs ten wyniós :

Dla okresu zanalizowanego od 04.2009 do 03.2010 – 4,1825 EUR/z
Dla okresu zanalizowanego od 04.2008 do 03.2009 – 3,7926 EUR/z

II. RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KONSORCJUM STALI S.A. ZA III KWARTA  2009 SPORZ DZONE WED UG
MI DZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ

 (*Ewentualne ró nice w wysoko ci 1 tys. z  przy sumowaniu wynikaj  z przyj tych zaokr gle )

1. SKONSOLIDOWANY BILANS (Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej)
[tys. z ]

Lp. AKTYWA 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

I. Aktywa trwa e razem 240 015 238 885 227 723

1 Rzeczowe aktywa trwa e 137 682 136 452 125 634
2 Warto ci niematerialne i prawne, w tym: 96 569 96 591 96 606

- warto  firmy 96 283 96 283 96 283
3 Udzia y w jednostkach podporz dkowanych 0 0 0
4 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

konsolidowanych metod  praw w asno ci 3 003 3 073 4 019
5 Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y 0 0 0
6 Po yczki d ugoterminowe 0 0 0
7 Nale no ci d ugoterminowe 634 646 228
8 Nieruchomo ci inwestycyjne 20 20 20
9 Inne inwestycje d ugoterminowe 0 0 0

10 Aktywa z tytu u podatku odroczonego 2 107 2 103 1 216
11 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0 0 0

II. Aktywa obrotowe razem 224 725 167 017 213 218

1 Zapasy 80 271 61 846 84 893
2 Nale no ci handlowe, w tym: 119 389 97 535 108 652

- od jednostek powi zanych 3 972 4 622 1 953
- od pozosta ych jednostek 115 417 92 913 106 699

3 Nale no ci z tytu u podatku dochodowego 0 41 0
4 Nale no ci krótkoterminowe inne 1 421 2559 15 255
5 Po yczki krótkoterminowe 22 200 3 000 3 000
6 Aktywa finansowe wycenione w warto ci godziwej przez

wynik finansowy 0 0 0
7 rodki pieni ne i ich ekwiwalenty 1 444 2 036 1 418
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Lp. AKTYWA 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

8 Aktywa trwa e zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzeda y 0 0 0

Aktywa razem 464 740 405 902 440 941

Lp. PASYWA 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

I. Kapita  w asny razem 250 067 245 408 246 686
1 Kapita  w asny przypisany akcjonariuszom jednostki

dominuj cej 250 067 245 408 246 686
1.1. Kapita  zak adowy 5 897 5 897 5 897
1.2. Udzia y (akcje) w asne (wielko  ujemna) -13 869 -13 869 -13 869
1.3. Kapita y zapasowy ze sprzeda y akcji powy ej ceny

nominalnej 178 100 178 100 178 100
1.4. Kapita y zapasowy 18 296 18 296 17 156
1.5. Kapita  z aktualizacji wyceny 404 404 193
1.6. Pozosta e kapita y 30 900 30 900 17 420
1.7. Zyski/straty z lat ubieg ych 25 680 26 543 41 373
1.8. Zysk/strata netto 4 659 -863 416

2 Kapita  akcjonariuszy mniejszo ciowych 0 0 0

II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania razem 214 673 160 494 194 255
1 Rezerwy na zobowi zania razem 10 971 10 966 9 842

1.1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 10 451 10 446 9 060
1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym: 144 144 126

- ugoterminowe 130 130 114
- krótkoterminowe 14 14 12

1.3. Rezerwy na zobowi zania inne 376 376 656
- ugoterminowe 0 0 205
- krótkoterminowe 376 376 451

2 Zobowi zania d ugoterminowe razem 2 818 4 101 7 596
2.1. ugoterminowe kredyty i po yczki 2 291 3 504 7 149
2.2. Inne zobowi zania d ugoterminowe 527 597 447

3 Zobowi zania krótkoterminowe razem 200 884 145 427 176 817
3.1. Krótkoterminowe kredyty i po yczki 53 563 48 663 78 053
3.2. Krótkoterminowa cz  d ugoterminowych kredytów i

po yczek 4 769 4 769 4 914
3.3. Zobowi zania handlowe, w tym: 117 112 83 595 69 663

- od jednostek powi zanych 1 053 326 1 404
- od pozosta ych jednostek 116 059 83 269 68 259

3.4. Zobowi zania z tytu u podatku dochodowego 977 0 0
3.5. Zobowi zania krótkoterminowe inne 24 463 8 400 24 187
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Lp. PASYWA 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

3.6. Zobowi zania bezpo rednio zwi zane z aktywami
trwa ymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do
sprzeda y 0 0 0

Pasywa razem 464 740 405 902 440 941

Lp. wska niki 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

1 Warto  ksi gowa [tys. z ] 250 067 245 408 246 686

2 Liczba akcji [szt.] 5 897 419 5 897 419 5 897 419

3 Warto  ksi gowa na jedn  akcj  [z ] 42,40         41,61 41,83

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych
dochodów)   [w tys. z ]

lp.
POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT       [w tys. z ]
I kw. 2010 r.
od 01.01.2010 do

31.03.2010

I kw. 2009 r.
od 01.01.2009 do

31.03.2009

1 Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug, towarów i
materia ów, w tym: 187 054 164 427

- od jednostek powi zanych 3 075 3 290
1.1. Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug 36 496 30 795
1.2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 150 558 133 632

2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów, w tym: 171 090 154 498
-od jednostek powi zanych 2664 3 067

2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us ug 33 971 28 922
2.2. Warto  sprzedanych towarów i materia ów 137 119 125 576

3 Zysk (strata) brutto ze sprzeda y 15 964 9 929
4 Koszty sprzeda y 7 083 6 285
5 Koszty ogólnego zarz du 2 188 2 095
6 Zysk (strata) ze sprzeda y 6 693 1 549
7 Pozosta e przychody operacyjne 554 211
8 Pozosta e koszty operacyjne 575 166
9 Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej 6 772 1 594

10 Przychody finansowe 51 290
11 Koszty finansowe 926 1 098
12 Udzia  w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych -70 -314
13 Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 5 727 472
14 Podatek dochodowy 1 068 56

- cz  bie ca 1 067 0
- cz  odroczona 1 56

15 Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) 0 0
16 Zysk (strata) netto, w tym: 4 659 416

- przypadaj cy akcjonariuszy jedn. dominuj cej 4 659 416
- przypadaj cy udzia owcom mniejszo ciowym 0 0
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lp. wska niki
I kw. 2010 r.
od 01.01.2010 do

31.03.2010

I kw. 2009 r.
od 01.01.2009 do

31.03.2009

1 Zysk (strata) netto (zanualizowany)     [tys. z .] 3 575 14 266

2 rednia wa ona liczba akcji zwyk ych w    [szt.] 5 897 419 5 897 419

3 Zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk        [z /szt.] 0,61 2,42

4 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwyk ych w   [szt.] 5 897 419 5 897 419

5 Rozwodniony zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk      [tys. z .] 0,61 2,42

UWAGA: Wska niki zysku na  jedn  akcj  i rozwodnionego zysku na jedn  akcj  zosta y policzone jako iloraz zysku netto zanalizowanego do
redniej  wa onej liczby akcji w okresie sprawozdawczym.
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3.   SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITA ACH W ASNYCH   [w tys. z ]

Za okres 01.01.2010 – 31.03.2010 r.

Kapita  w asny udzia owców jednostki dominuj cej

Kapita
zak adowy

Udzia y
(akcje)

asne
(wlk.

ujemna)

Kapita y
zapasowy

ze
sprzeda y

akcji
powy ej

ceny
nominalnej

Kapita y
zapasowy

Kapita  z
aktualizacji

wyceny

Pozosta e
kapita y

Zyski
(straty)

z lat
ubieg ych

Zysk
(strata)

netto roku
bie cego

RAZEM
KAPITA

ASNE

Kapita y
mniejszo ci

KAPITA
ASNY

OGÓ EM

Saldo na 1 stycznia 2010 roku 5 897 -13 869 178 100 18 296 404 30 900 25 680 0 245 408 0 245 408
Wynik netto za 01.01-31.03.2010 roku  0  0  0  0  0  0 0 4  659 4 659 0 4 659
Podatek odroczony odniesiony na kapita y  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Korekty konsolidacyjne  0  0  0  0   0  0 0  0 0 0 0
Nabycie akcji w asnych  0  0  0  0   0  0  0  0 0 0 0
Przeniesienia mi dzy kapita ami  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Program opcyjny  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Podzia  wyniku finansowego  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Ró nice kursowe z przeliczenia  0  0  0  0  0  0  0  0                   0 0 0
Pozosta e  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0

Saldo na dzie  31 marca 2010 roku 5 897 -13 869 178 100 18 296 404 30 900 25 680 4  659 250 067 0 250 067
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Za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 r.

Kapita  w asny udzia owców jednostki dominuj cej

Kapita
zak adowy

Udzia y
(akcje)

asne
(wlk.

ujemna)

Kapita y
zapasowy

ze
sprzeda y

akcji
powy ej

ceny
nominalnej

Kapita y
zapasowy

Kapita  z
aktualizacji

wyceny

Pozosta e
kapita y

Zyski (straty)
z lat

ubieg ych

Zysk (strata)
netto roku
bie cego

RAZEM
KAPITA

ASNE

Kapita y
mniejszo ci

KAPITA
ASNY

OGÓ EN

Saldo na 1 stycznia 2009 roku 5 897 -11 028 178 100 16 944 193 17 420 41 373 0 248 899 0 248 899
Wynik netto za 12 m-cy 2009 roku  0  0  0  0  0  0 0 -863 - 863 0 - 863
Nabycie akcji w asnych 0 -2 841 0 0 0 0 0 0 -2 841 0 -2 841
Podatek odroczony odniesiony na kapita y  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Korekty konsolidacyjne  0  0  0 0 211  0  0  0 211 0 211
Akcje w asne do umorzenia  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Przeniesienia mi dzy kapita ami  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Program opcyjny  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Podzia  wyniku finansowego  0  0  0 1 350  0  13 480 -14 830            0 0 0 0
Ró nice kursowe z przeliczenia  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
Korekty przekszta ce  na MSR  0  0  0  0  0  0 0  0 0 0 0
Pozosta e 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2

Saldo na dzie  31 grudnia 2009 roku 5 897 -13 869 178 100 18 296 404 30 900 26 543 -863 245 408 0 245 408
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Za okres 01.01.2009 – 31.03.2009 r.

Kapita  w asny udzia owców jednostki dominuj cej

Kapita
zak adowy

Udzia y
(akcje)

asne
(wlk.

ujemna)

Kapita y
zapasowy

ze
sprzeda y

akcji
powy ej

ceny
nominalnej

Kapita y
zapasowy

Kapita  z
aktualizacji

wyceny

Pozosta e
kapita y

Zyski
(straty)

z lat
ubieg ych

Zysk
(strata)

netto roku
bie cego

RAZEM
KAPITA

ASNE

Kapita y
mniejszo ci

KAPITA
ASNY

OGÓ EM

Saldo na dzie  1 stycznia 2009 roku 5 897 -11 028 178 100 16 944 193 17 420 41 373 0 248 899 0 248 899
Wynik netto za 01.01-31.03.2009 roku 0 0 0 0  0 0 0 416 416 0 416

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podatek odroczony odniesiony na kapita y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korekty konsolidacyjne 0 0 0 212 0 0 0 0 212 0 212

Nabycie akcji w asnych 0 -2 841 0 0 0 0 0 0 -2 841 0 -2 841

Przekazanie z zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przeniesienia mi dzy kapita ami 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0

Podzia  wyniku finansowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ró nice kursowe z przeliczenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozosta e (przeniesienie mi dzy kapita ami) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo na dzie  31 marca 2009 roku 5 897 -13 869 178 100 17 156 193 17 420 41 373 416 246 686 0 246 686
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4. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH   [tys. z ]

lp.
POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO

RACHUNKU PRZEP YWÓW PIENI NYCH       [w tys. z ]
I kw. 2010 r.

od 01.01.2010
 do  31.03.2010

I kw. 2009 r.
od 01.01.2009
 do 31.03.2009

A. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej
I Zysk brutto 5 727 472
II Korekty razem: 11 844 -23 856

1 Zysk (strata) akcjonariuszy (udzia owców) mniejszo ciowych 0 0

2
Udzia  w (zyskach) stratach jednostek obj tych    konsolidacj  metod
praw w asno ci 73 314

3 Amortyzacja 1 227 992
4 (Zyski) straty z tytu u ró nic kursowych netto 0 0
5 Odsetki i dywidendy netto 63 1 097
6 (Zysk) strata z dzia alno ci inwestycyjnej 3 -60
7 Zmiana stanu rezerw 5 0
8 Zmiana stanu zapasów -18 428 -7 543
9 Zmiana stanu nale no ci -20 356 -4 274

10 Zmiana stanu zobowi za  z wyj tkiem kredytów i po yczek 49 278 -14 382
11 Pozosta e korekty 2 0
12 Podatek dochodowy zap acony -23 0

IV rodki pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 17 571 -23 384

B. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej
I Wp ywy razem 205 102

1
Przychody ze sprzeda y rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i
prawnych 205 102

2 Przychody z aktywów finansowych
II Wyp ywy razem 21 843 841

3 Zakup rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych 2 643 841
4 Wydatki na aktywa finansowe 0 0
5 Dywidendy wyp acone akcjonariuszom mniejszo ciowym 0 0
6 Inne 19 200 0

III rodki pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej -21 638 -739

C. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej
I Wp ywy razem 5 359 10 721

1 Wp ywy z tytu u zaci gni tych kredytów 5 359 10 721
2 Emisja d nych papierów warto ciowych/akcji 0 0
3 Inne wp ywy finansowe 0 0

II Wyp ywy razem 1 884 4 068
1 Sp ata kredytów 1 672 0
2 Nabycie akcji w asnych 0 2 841
3 Umorzenie akcji w asnych 0 0
4 Zap acone odsetki 63 1 097
5 Dywidendy wyp acone na rzecz w cicieli 0 0
6 Inne 149 130

III rodki pieni ne netto z dzia alno ci finansowej 3 475 6 653
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lp.
POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO

RACHUNKU PRZEP YWÓW PIENI NYCH       [w tys. z ]
I kw. 2010 r.

od 01.01.2010
 do  31.03.2010

I kw. 2009 r.
od 01.01.2009
 do 31.03.2009

D Przep ywy pieni ne netto razem (A.III+B.III+C.III) -592 -17 470
E Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych -592 -17 470

- zmiana stanu rodków pieni nych z tytu u ró nic kursowych 0 0
F rodki pieni ne na pocz tek okresu 2 036 18 888
B rodki pieni ne na koniec okresu 1 444 1 418

- w tym o ograniczonej mo liwo ci dysponowania 0 0
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III. INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3, 4 oraz 7 i 9 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 – Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009,
poz. 259)

1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZ CE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

Niniejszy raport zawiera skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej
Konsorcjum Stali S.A. za I kwarta  2010 r. oraz kwartaln  informacj  finansow  za ten sam okres o
jednostce dominuj cej, sporz dzon  na podstawie § 87 ust. 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 – Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009, poz. 259.

Od 30.07.2009 r. po nabyciu 100% udzia ów w spó ce Polcynk Sp. z o.o., Emitent – Konsorcjum Stali
S.A. sta  si  jednostk  dominuj  w Grupie Kapita owej i pocz wszy od tej daty jest zobowi zany do
sporz dzania skonsolidowanych sprawozda  finansowych. Emitent sporz dza je zgodnie z
Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz interpretacjami przyj tymi
przez Komisj  Europejsk .

Informacje o jednostce dominuj cej

Nazwa: Konsorcjum Stali Spó ka Akcyjna

Siedziba: ul. St ycka nr 11, 04-462 Warszawa

Podstawowy przedmiot dzia alno ci wg PKD: Pozosta a  sprzeda  hurtowa – PKD 2007:  4690Z

Organ rejestrowy: d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego;
wpis pod nr 0000279883; wpis dokonany dnia
02.05.2007 r.

Forma prawna: Spó ka Akcyjna

KONSORCJUM STALI S.A. jest jednym z najbardziej licz cych si  w Polsce dystrybutorów wyrobów
hutniczych. Od 06 grudnia 2007 r. papiery warto ciowe Spó ki notowane s  na Gie dzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
Dzia alno  w zakresie handlu wyrobami hutniczymi Konsorcjum Stali rozpocz a w roku 1999. Spó ka
sta a si  prekursorem konsolidacji w bran y dystrybutorów wyrobów hutniczych cz c pod swoim
szyldem w 2000 r. dzia alno  hurtowni wyrobów hutniczych: Stalko, Stalhurt i Budo-Market. cz c
do wiadczenie, rynki zbytu i bazy handlowe tych trzech firm Konsorcjum Stali sta o si  jedn  z
najwi kszych firm handluj cych wyrobami hutniczymi w Polsce centralnej. 1 lipca 2008 r. Konsorcjum
Stali S.A. po czy a si  z Bodeko Sp. z o.o. staj c si  jednym z najwi kszych dystrybutorów stali
dzia aj cych na rynku polskim.
Konsorcjum Stali S.A. prowadzi dzia alno  na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych
ze stali zwyk ych. Dzia alno  handlowa, w której Spó ka specjalizowa a si  w pierwszych latach
funkcjonowania, zosta a poszerzona o produkcj  zbroje  budowlanych i konstrukcji stalowych oraz
us ugi w zakresie ci cia stali na wymiar.
Po po czeniu Emitenta ze spó  Bodeko Sp. z o.o. , które nast pi o 1 lipca 2008 r. znacz co wzros a
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na mapie Polski ilo  oddzia ów handlowych i zak adów produkcyjnych nale cych do Spó ki – z
czterech do dziesi ciu zwi kszy a si  ilo  oddzia ów handlowych oraz z dwóch do pi ciu zwi kszy a
si  ilo  zak adów produkcyjnych.
Dzia alno  dystrybucyjna prowadzona jest w dziesi ciu oddzia ach handlowych, które zlokalizowane

 w Bia ymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, S pólnie Kraje skim, Warszawie-Bielanach,
Warszawie-Ursusie, Wroc awiu, Zawierciu, Zielonce. Dzia alno  produkcyjna – prowadzona jest w
pi ciu zak adach produkcyjnych zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie-Bielanach, Warszawie-
Rembertowie, Warszawie-Ursusie i Wroc awiu. Zak ad w Rembertowie zajmuje si  produkcj
konstrukcji ze stali, natomiast pozosta e zak ady wyposa one w  nowoczesny park maszynowy
wytwarzaj  zbrojenia budowlane. W Gdyni i Szczecinie oraz w Rzeszowie dzia aj  biura handlowe
Emitenta.

Obecna sie  produkcyjno-handlowa spó ki sk adaj ca si  z 5 zak adów produkcyjnych oraz 10
oddzia ów handlowych posiadaj cych w asne magazyny towarowe, w ród których dwa najwi ksze
zlokalizowane w Warszawie i Zawierciu pe ni  rol  magazynów buforowych stawia Konsorcjum Stali
S.A. w gronie firm z bran y dysponuj cych najbardziej rozbudowan  sieci  dystrybucyjn  i
posiadaj cych najwi ksze moce produkcyjne w zakresie wytwarzania zbroje  budowlanych.

Kalendarium najwa niejszych wydarze  w historii Spó ki:

24 czerwca 1999 r. rozpocz cie dzia alno ci handlu wyrobami hutniczymi pod firm
Konsorcjum Stali Sp. z o.o.;

21 czerwca 2000 r. za enie spó ki „Stalprodukt – Warszawa” sp. z o.o. w celu rozwijania
specjalistycznej sprzeda y profili zimnogi tych, w której 49% kapita u
obj o i op aci o Konsorcjum Stali;

grudzie  2000 r. zakup nieruchomo ci w Ursusie, gdzie znajduje si  Oddzia  Handlowy i
Zak ad Produkcyjny oraz do maja 2007 mie ci a si  siedziba Spó ki;

26 marca 2002 r. zakup placu w Krakowie, gdzie obecnie jest prowadzony oddzia
handlowy Spó ki;

sierpie  2003 zakup udzia ów spó ki ZBROSTAL Sp. z o.o. podmiotu, który pozwoli
Spó ce na rozpocz cie dzia alno ci produkcji zbroje  budowlanych;

wrzesie  2005 r. zakup nieruchomo ci przemys owej w Rembertowie, gdzie obecnie
mie ci si  siedziba Spó ki i zak ad produkcyjny konstrukcji stalowych;

marzec 2006 r. po czenie ze spó  zale  ZBROSTAL Sp. z o.o.;

2 maja 2007 r. rejestracja przekszta cenia spó ki w spó  akcyjn ;

22 maja 2007 r. podpisanie umowy inwestycyjnej, na podstawie której akcjonariusze
Konsorcjum Stali S.A. i wspólnicy Bodeko sp. z o.o. postanowili
dokona  po czenia obu podmiotów na zasadzie przej cia Bodeko Sp.
z o.o. jako spó ki przejmowanej przez Konsorcjum Stali S.A. jako spó ki
przejmuj cej w trybie art. 492 § 1 pkt. 2 KSH;

30 maja 2007 r. zakup nieruchomo ci gruntowej w Krakowie o pow. 2,8382 ha; na
nieruchomo ci tej powstanie hala produkcyjna i magazynowa; zakup
ten stanowi wa ny element planu rozbudowy istniej cego ju  w
Krakowie oddzia u;

lipiec 2007 r. dzier awa terenu w warszawskiej dzielnicy Ursus na potrzeby
rozbudowy obecnego Oddzia u Handlowego i Zak adu Produkcyjnego;
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20 listopada 2007 r. zakup nieruchomo ci gruntowej w Lublinie o pow.
5,8329 ha zrefinansowany ze rodków pozyskanych w debiucie
gie dowym; na nieruchomo ci tej powstaje kolejny oddzia  Spó ki;

6 grudzie  2007 r. debiut na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.;
grudzie  2007 r. zakup 1 305 udzia ów Bodeko Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia

22 maja 2007 r., stanowi cych 11,05% udzia u w kapitale zak adowym
tej spó ki;

29 stycznia 2008 r. podj cie uchwa  przez Zarz d Konsorcjum Stali S.A. w sprawie
przyj cia planu po czenia;

31 marca 2008 r. podpisanie przedwst pnej umowy zakupu nieruchomo ci gruntowej
w Gda sku o pow. 1,1981 ha, na której zlokalizowany b dzie kolejny
oddzia  Spó ki;

22 kwietnia 2008 r. podj cie uchwa  przez NWZA w sprawie po czenia spó ek
Konsorcjum Stali S.A. oraz Bodeko Sp. z o.o. oraz podj cie uchwa y o
podniesieniu kapita u zak adowego spó ki o kwot  2 667 378 z  w
drodze emisji 2 667 378 sztuk akcji serii C o warto ci nominalnej 1 z ;

1 lipca 2008 r. rejestracja po czenia z Bodeko Sp. z o.o. i podwy szenia kapita u o
emisj  serii C;

III kw. 2008 r. rozpocz cie dzia alno ci przez Zak ad Produkcji Zbroje  Budowlanych
we Wroc awiu;

30 lipca 2009 r. przej cie kontroli nad spó ka Polcynk Sp. z o.o. poprzez zakup 100%
jej udzia ów; powstanie Grupy Kapita owej Konsorcjum Stali.

Konsorcjum Stali S.A. prowadzi dzia alno  na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych
ze stali zwyk ych. Dzia alno  handlowa, w której Spó ka specjalizowa a si  w pierwszych latach
funkcjonowania, zosta a poszerzona o produkcj  zbroje  budowlanych i konstrukcji stalowych oraz
us ugi w zakresie ci cia stali na wymiar.

Spó ka Konsorcjum Stali w poszczególnych obszarach prowadzonej dzia alno ci oferuje:

Dzia alno  handlowa
blachy,
stal kszta towa,
pr ty g adkie kwadratowe i p askie,
pr ty ebrowane,
profile z/g,
walcówki,
rury,
pozosta y drobny asortyment.

Dzia alno  produkcyjna
zbrojenia budowlane,
konstrukcje stalowe.

Dzia alno  us ugowa
ci cie i prostowanie blach z kr gów,
ci cie blach na gilotynach,
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ci cie kszta towników.
Przy czym dzia alno  us ugowa nie stanowi odr bnej sprzeda y Spó ki i jest wliczona w cen
towarów i materia ów.

Dzia alno  dystrybucyjna prowadzona jest w jedenastu oddzia ach handlowych spó ki-matki, które
zlokalizowane s  w Bia ymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, S pólnie Kraje skim,
Warszawie-Bielanach, Warszawie-Ursusie, Wroc awiu, Zawierciu, Zielonce. Oddzia  w Radomiu jest
najm odszym oddzia em Konsorcjum Stali S.A. – rozpocz  swoje funkcjonowanie w kwietniu 2010 r.
Dzia alno  produkcyjna – prowadzona jest w pi ciu zak adach produkcyjnych Emitenta
zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie-Bielanach, Warszawie-Rembertowie, Warszawie-Ursusie i
Wroc awiu oraz w zak adzie nale cym do spó ki-córki Polcynk Sp. z o.o. Zak ad w Rembertowie oraz
zak ad w Radomiu nale cy do Polcynk Sp. z o.o. zajmuj  si  produkcj  konstrukcji ze stali, natomiast
pozosta e zak ady wyposa one w  nowoczesny park maszynowy wytwarzaj  zbrojenia budowlane. W
Gdyni, Szczecinie oraz w Rzeszowie znajduj  si  biura handlowe Emitenta, b ce podwalinami
przysz ych oddzia ów Spó ki, które w przysz ci maj  powsta  w tych regionach.

Obecna sie  produkcyjno-handlowa Emitenta sk adaj ca si  z 5 zak adów produkcyjnych oraz 11
oddzia ów handlowych posiadaj cych w asne magazyny towarowe, w ród których dwa najwi ksze
zlokalizowane w Warszawie i Zawierciu pe ni  rol  magazynów buforowych, wraz z rozwijaj  si
spó  zale  Polcynk Sp. z o.o. produkuj  konstrukcje ze stali stawia Konsorcjum Stali S.A. w
gronie firm z bran y dysponuj cych najbardziej rozbudowan  sieci  dystrybucyjn  i posiadaj cych
najwi ksze moce produkcyjne w zakresie wytwarzania zbroje  budowlanych.

ównymi klientami Emitenta i jego Grupy s  firmy budowlane, producenci konstrukcji stalowych i
przedsi biorstwa prowadz ce inwestycje przemys owe i mieszkaniowe. G ównym asortymentem
kierowanym do tych grup odbiorców s  pr ty ebrowane, walcówki, zbrojenia budowlane oraz
kszta towniki gor cowalcowane. Systematycznie ro nie równie  sprzeda  i przetwórstwo wyrobów

askich i kszta towników zimnogi tych skierowana do odbiorców reprezentuj cych przemys
maszynowy. Wa  grup  odbiorców s  firmy handlowe, mniejsi dystrybutorzy stali i firmy oferuj ce
materia y budowlane.

Struktura Grupy Kapita owej Emitenta – informacja o spó kach obj tych konsolidacj

Konsorcjum Stali S.A. kupuj c 30.07.2009 r. 100% udzia ów w spó ce Polcynk Sp. z o.o. z/s w Radomiu
utworzy o grup  kapita ow .

Na dzie  publikacji niniejszego raportu w sk ad Grupy Kapita owej Konsorcjum Stali S.A. wchodzi y
nast puj ce podmioty:

spó ka dominuj ca: Konsorcjum Stali S.A.
spó ki zale ne:

Polcynk Sp. z o.o. – podstawowym przedmiotem dzia alno ci spó ki jest produkcja
konstrukcji ze stali

Polcynk Sp. z o.o. z/s w Radomiu to redniej wielko ci spó ka zajmuj ca si  produkcj  konstrukcji
stalowych, posiadaj ca w asn  baz  magazynowo-produkcyjn . Polcynk wiadczy równie  us ugi
lakierowania. Spó ka produkuje elementy konstrukcji hal, cz ci linii produkcyjnych, elementy
infrastruktury drogowej. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego
Polcynk Sp. z o.o. przedstawiono w poni szym zestawieniu:
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Wybrane dane finansowe Polcynk Sp. z o.o. ze sprawozda  za 2009 r. oraz I kw. 2010 r.

tys. z

lp. pozycja 31.12.2009 r. 31.03.2010 r.

1 Przychody ze sprzeda y 12 757 2 783
2 Zysk ze sprzeda y 1 330 170
3 Zysk z dzia alno ci operacyjnej 1 340 168
4 Zysk netto 984 72
5 Maj tek trwa y 2 889 2 954
6 Aktywa obrotowe 2 900 3 894

w tym: - zapasy 1 401 1 586
- nale no ci 1 001 1 544
- rodki pieni ne 438 764

7 Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 1 487 2 530
w tym: - zobowi zania krótkoterminowe 1 461 2 515

8 Aktywa razem 5 789 6 848
(dane ze sprawozda  sporz dzonych w oparciu o ustaw  o rachunkowo ci)

30.07.2009 r. Emitent obj  100% udzia ów Spó ki Polcynk Sp. z o.o. z siedzib  w Radomiu o warto ci
nominalnej 500,00 (s ownie: pi set) z  ka dy. czna kwota, za któr  Emitent obj  100% udzia ów w
Polcynk  Sp.  z  o.o.  wynosi  9  350  040,00  z  (s ownie:  dziewi  milionów  trzysta  pi dziesi t  tysi cy
czterdzie ci z otych). Wk ad pieni ny na pokrycie udzia ów w Polcynk Sp. z o.o. zosta  sfinansowany
ze rodków w asnych Emitenta.

Sprawozdania finansowe Polcynk Sp. z o.o. konsolidowane s  z Konsorcjum Stali S.A. metod  pe .
Sprawozdania Polcynk Sp. z o.o. na potrzeby konsolidacji zosta y przekszta cone na MSR/MSSF
zgodnie z którymi swoje sprawozdania prezentuje Emitent.
Wszystkie salda i transakcje pomi dzy jednostkami Grupy Kapita owej zosta y w ca ci wy czone.

Konsorcjum Stali S.A. ma równie  udzia y kapita owe w spó ce RBS Stal Sp. z o.o. i Stalprodukt
Warszawa Sp. z o.o. posiadaj c w nich odpowiednio 33,3% oraz 49% udzia ów, nie maj c jednak e
wp ywu na sprawowanie kontroli nad tymi jednostkami. Wyniki uzyskiwane przez te podmioty
konsolidowane  s  metod  praw  w asno ci.  RBS  Stal  Sp.  z  o.o.  poniós  w  I  kw.  2010  r.  strat  w
wysoko ci 134,11 tys. z , co w przeliczeniu na udzia y Emitenta pomniejsza wynik jego Grupy
Kapita owej o 44,7 tys. z . Stalprodukt Warszawa Sp. z o.o. poniós  w I kw. 2010 r. strat  w wysoko ci
52,10 tys. z , co w przeliczeniu na udzia y Emitenta w tej spó ce pomniejsza wynik jego Grupy
Kapita owej o 25,5 tys. z .

2. ADZE SPÓ KI DOMINUJ CEJ NA DZIE  SPORZ DZENIA SPRAWOZDANIA

Na dzie  sporz dzenia sprawozdania finansowego w sk ad Zarz du Konsorcjum Stali S.A. wchodzili:

Robert Wojdyna – Prezes Zarz du

Janusz Kocl ga – Wiceprezes Zarz du

Ireneusz Dembowski – Cz onek Zarz du

Marek Skwarski – Cz onek Zarz du
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W I kwartale 2010 r. nie nast pi y zmiany w Zarz dzie Konsorcjum Stali S.A.

Na dzie  sporz dzenia sprawozdania finansowego w sk ad Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.
wchodzili:

Tadeusz Borysiewicz – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej

Pawe  Maj – Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej

El bieta Miku a – Cz onek Rady Nadzorczej

Mieczys aw Maci ek – Cz onek Rady Nadzorczej

Jan Walenty Pilarczyk – Cz onek Rady Nadzorczej

W I kwartale 2010 r. nie nast pi y zmiany w Radzie Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.

3. INFORMACJE O ZASADACH RACHUNKOWO CI PRZYJ TYCH PRZY SPORZ DZANIU
RAPORTU,  W SZCZEGÓLNO CI INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD
RACHUNKOWO CI W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO ORAZ ICH WP YW NA WYNIK
FINANSOWY, KAPITA  W ASNY

wiadczenie Zarz du dotycz ce stosowanych zasad rachunkowo

Zarz d Spó ki Dominuj cej o wiadcza, e wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze ródroczne
sprawozdanie finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) i dane porównywalne sporz dzone zosta y
zgodnie z obowi zuj cymi Emitenta i podmioty z jego Grupy zasadami rachunkowo ci oraz e
odzwierciedlaj  w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj  maj tkow  i finansow  Grupy a tak e
jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone zgodnie z
Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci/Mi dzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczo ci Finansowej (MSR/MSSF) oraz interpretacjami przyj tymi przez Komisj
Europejsk . Skonsolidowane ródroczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie jednostkowe
Emitenta zawiera dane za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku. Dane porównawcze
prezentowane s  wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2009 roku dla bilansu oraz za okres od 01
stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku dla bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku
przep ywów pieni nych i zestawienia zmian w kapitale w asnym. Sprawozdanie zosta o sporz dzone
przy za eniu kontynuacji dzia alno ci i braku przes anek wskazuj cych na zagro enie zaprzestania
prowadzenia dzia alno ci. Zarz d Spó ki Dominuj cej nie stwierdza na dzie  podpisania sprawozdania
istnienia faktów i okoliczno ci, które wskazywa yby na zagro enia dla mo liwo ci kontynuowania
dzia alno ci w okresie 12 miesi cy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego
zaniechania b  istotnego ograniczenia dotychczasowej dzia alno ci.

Niniejsze sprawozdanie zosta o sporz dzone w szczególno ci zgodnie z MSR 34 „ ródroczna
sprawozdawczo  finansowa”, a tak e zgodnie z wymogami „Rozporz dzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji
wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb cego pa stwem cz onkowskim” (Dz. U. nr 33 poz.
259). Dane prezentowane s  w tys. PLN we wszystkich tych przypadkach, gdzie nie wskazano inaczej.
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Informacje o podstawowych zasadach ustalania warto ci aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego

W ramach przyj tych zasad rachunkowo ci Emitent stosuje wzorcowe rozwi zania okre lone w
obowi zuj cych na dzie  sporz dzenia sprawozda  i zatwierdzonych przez Uni  Europejsk
MSR/MSSF maj c na uwadze cel jakim jest rzetelna i u yteczna prezentacja sprawozdania.

Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów obowi zuj ce w Grupie po wprowadzeniu
MSR/MSSF:

a) rodki trwa e s  wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane
liniowo. Opieraj c si  na g ównych za eniach MSSF uznano, e grunty w wieczystym

ytkowaniu spe niaj  warunek zaliczenia do aktywów, maj  warto  zbywcz  i mo na je
sprzeda , w zwi zku z tym s  ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w u ytkowaniu
wieczystym nie podlegaj  amortyzacji, gdy  ich warto  rezydualna jest co najmniej
równa ich warto ci ksi gowej.

Wszystkie rzeczowe aktywa trwa e amortyzowane s  metod  liniow . Planowany okres
ekonomicznej u yteczno ci wynosi:

budynki - od 3 do 50 lat,

budowle - od 7,5 do 43 lat,

urz dzenia techniczne i maszyny - od 1,5 do 30 lat,

rodki transportu - od 1,5 do 15 lat,

pozosta e rodki trwa e od 1,5 do 25 lat.

Pozycje rzeczowych aktywów trwa ych, które zosta y przeszacowane do warto ci
godziwej na dzie  1 stycznia 2008 r., czyli na dzie  zastosowania przez Grup  po raz
pierwszy MSSF, zosta y wycenione w oparciu o koszt za ony, którym jest ustalona na
dzie  przej cia na MSSF warto  godziwa.

rodki trwa e s  corocznie poddawane weryfikacji pod katem ewentualnej utraty ich
warto ci. Okresy u ytkowania s  równie  poddawane corocznej weryfikacji, a w razie
potrzeby, korygowane pocz wszy od kolejnego roku obrotowego. Umowy leasingu s
aktywowane jako rzeczowe aktywa trwa e na dzie  rozpocz cia leasingu.

b) Warto ci niematerialne i prawne – aktywowane  s  wg  ceny  ich  nabycia.  Okres
ytkowania warto ci niematerialnych i prawnych zostaje oceniony i uznany za

nieograniczony b  ograniczony. Dodatnia warto  firmy nie jest amortyzowana, lecz
corocznie poddawana weryfikacji pod k tem ewentualnej utraty jej warto ci. Podobnie
jest z innymi warto ciami niematerialnymi.

c) Inwestycje  – wszystkie inwestycje s  pocz tkowo ujmowane wg ceny nabycia
odpowiadaj cej warto ci godziwej dokonanej zap aty, obejmuj cej koszty zwi zane z
nabyciem inwestycji. Inwestycje sklasyfikowane jako „przeznaczone do sprzeda y”
wyceniane s  wg warto ci godziwej. Zyski lub straty z tytu u inwestycji przeznaczonych
do sprzeda y ujmowane s  w rachunku zysków i strat.
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ugoterminowe aktywa finansowe (np. akcje, udzia y) ujmowane s  wg ceny nabycia
odpowiadaj cej warto ci godziwej uiszczonej zap aty, obejmuj cej koszty zwi zane z
nabyciem inwestycji, pomniejszonej o dokonane odpisy z tytu u utraty warto ci.

d) Zapasy materia ów  i  towarów  wykazywane  s  w  cenie  nabycia  nie  wy szej  od  ich
warto ci netto mo liwej do odzyskania. Produkcja w toku, pó fabrykaty oraz wyroby
gotowe wyceniane s  w koszcie wytworzenia nie wy szym od cen sprzeda y. Rozchody
zapasów odbywaj  si  generalnie wg poni szych zasad:

Materia y - cena redniowa ona,

Wyroby gotowe i pó fabrykaty - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami
do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia,

Towary - cena redniowa ona.

e) Nale no ci i zobowi zania – wykazuje si  w warto ci nominalnej.

ówn  pozycj  nale no ci stanowi  nale no ci z tytu u dostaw i us ug. Z uwagi na krótki
termin  ich  p atno ci  (g ównie  od  30  do  90  dni)  wykazywane  s  one  w  warto ci
nominalnej. Natomiast od nale no ci, których termin p atno ci zosta  istotnie
przekroczony tworzone s  odpisy aktualizacyjne ogólne wed ug zasad wynikaj cych
z polityki rachunkowo ci lub na podstawie indywidualnej oceny zagro enia ich p atno ci,
gdy ci gni cie pe nej kwoty przesta o by  prawdopodobne. Nale no ci s  odpisywane w
straty w momencie stwierdzenia ich nie ci galno ci.

f) rodki pieni ne i ich ekwiwalenty – obejmuj  g ównie gotówk  w kasie i na rachunkach
bankowych, wykazywane wg warto ci nominalnej.

g) Rezerwy – tworzone s  wówczas, gdy na Emitencie/Grupie ci y obowi zek (prawny lub
zwyczajowo oczekiwany) wynikaj cy ze zdarze  przesz ych i gdy prawdopodobne jest, e
wype nienie tego obowi zku spowoduje konieczno  wyp ywu rodków uosabiaj cych
korzy ci ekonomiczne, oraz mo na dokona  wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowi zania. Warto  rezerw na wiadczenia pracownicze uaktualniana jest raz do roku
na dzie  bilansowy, ko cz cy rok obrotowy.

h) Utrata warto ci aktywów – co najmniej raz w roku na ka dy dzie  bilansowy ko cz cy
rok obrotowy Spó ka dokonuje przegl du warto ci bilansowej sk adników maj tku
trwa ego oraz warto ci firmy powsta ej w wyniku po czenia jednostek w celu
stwierdzenia, czy nie wyst puj  przes anki wskazuj ce na mo liwo  utraty ich
warto ci. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przes anek, szacowana jest
warto  odzyskiwalna danego sk adnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego
odpisu z tego tytu u. Warto  odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wy sza z dwóch
warto ci, a mianowicie: warto ci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda y lub
warto ci u ytkowej, która odpowiada warto ci bie cej szacunku przysz ych
przep ywów pieni nych zdyskontowanych przy u yciu stopy dyskonta
uwzgl dniaj cej aktualn  rynkow  warto  pieni dza w czasie oraz ryzyko
specyficzne, je li wyst puje, dla danego aktywa. Je eli warto  odzyskiwalna jest
ni sza od warto ci ksi gowej netto sk adnika aktywów, warto  ksi gowa jest
pomniejszona do warto ci odzyskiwalnej. Strata z tego tytu u jest ujmowana jako
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koszt w okresie, w którym nast pi a utrata warto ci. W sytuacji odwrócenia utraty
warto  netto sk adnika aktywów zwi kszana jest do nowej warto ci odzyskiwalnej,
nie wy szej jednak od warto ci tego sk adnika aktywów, jaka by aby ustalona, gdyby
utrata warto ci nie zosta a rozpoznana w poprzednich okresach. Odwrócenie utraty
warto ci ujmowane jest jako korekta kosztów okresu, w którym usta y przes anki
powoduj ce utrat  warto ci.

i) Przychody – wysoko  przychodów ustala si  wed ug warto ci godziwej zap aty
otrzymanej b  nale nej ze sprzeda y towarów i us ug, po pomniejszeniu o podatek od
towarów i us ug, rabaty i upusty a tak e, w sprawozdaniu skonsolidowanym, po eliminacji
sprzeda y wewn trz Grupy. Przychody ze sprzeda y towarów wykazuje si , je eli zostan
spe nione wszystkie bez wyj tku poni sze warunki:

- przekazanie nabywcy znacz ce ryzyko i korzy ci wynikaj ce z praw w asno ci do
towarów,

- ustanie zaanga owana w zarz dzanie i sprawowania kontroli nad sprzedanymi
towarami,

- kwot  przychodów mo na wyceni  w wiarygodny sposób,
- istnieje prawdopodobie stwo uzyskania korzy ci ekonomicznych z tytu u

transakcji, oraz
- koszty poniesione oraz przewidziane do poniesienia przez jednostk  gospodarcz

w zwi zku z transakcj , mo na wyceni  w sposób wiarygodny.

Sprawozdania finansowe sporz dzane s  w oparciu o zasad  memoria u. Zgodnie z zasad  memoria u
transakcje i zdarzenia ujmuje si  z chwil  wyst pienia (a nie z chwil  otrzymania lub zap aty rodków
pieni nych lub ich ekwiwalentów), oraz wykazuje w ksi gach rachunkowych i sprawozdaniu
finansowym dla tego okresu, którego dotycz . Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe sporz dzane jest w walucie polskiej. Warto ci zaprezentowane w
niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zosta y uj te w tysi cach z otych.

4. INFORMACJE O ZMIANACH WIELKO CI SZACUNKOWYCH W TYM O KOREKTACH Z TYTU U
REZERW, REZERWIE I AKTYWACH Z TYTU U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO,
DOKONANYCH ODPISACH AKTUALIZUJ CYCH WARTO  SK ADNIKÓW AKTYWÓW

Stan rezerw oraz aktywów z tytu u odroczonego podatku dochodowego na dzie  31.03.2010 r.
przedstawiono w poni szym zestawieniu:

Rezerwa za tytu u odroczonego podatku dochodowego – 10 451 tys. z .
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe: 144 tys. z
Rezerwa na wiadczenia z tytu u zaleg ych urlopów – 376 tys. z
Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego: 2 107 tys. z

W okresie od 01.01.2010 do 31.03.2010 r.:
rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe oraz rezerwa urlopowa nie uleg a zmianie
rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego uleg a zwi kszeniu o 5 tys. z .
aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego uleg y zwi kszeniu o 4 tys. z .
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W I kwartale 2010 r. nie wyst powa y odpisy aktualizuj ce zapasy.
W porównaniu do stanu na 01.01.2010 r. odpisy aktualizuj ce nale no ci nie uleg y zmianie.

5. OPIS ISTOTNYCH DOKONA  LUB NIEPOWODZE  EMITENTA JEGO GRUPY W OKRESIE,
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z WYKAZEM NAJWA NIEJSZYCH ZDARZE  ICH
DOTYCZ CYCH

Osi gni te wyniki

Na poziomie skonsolidowanych wyników grupy kapita owej przychody ze sprzeda y w I kwartale
wynios y 187 054 tys. z . W analogicznym okresie roku 2009 Grupa osi gn a w I kwartale przychody
na poziomie 164 427 tys. z . Oznacza to, przychody ze sprzeda y wzros y o 22 627 tys. z  tj. o 13,8%
kwarta  do kwarta u. Wzros y zarówno przychody w obszarze handlu hurtowego stal  – Grupa
zanotowa a tu przyrost o 16 926 tys. z  tj. o 12,7%, jak i przychody w obszarze sprzeda y w asnych
wyrobów, które zanotowa y przyrost o 18,5% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. tj. o 5 701
tys. z

W parze za przyrostem przychodów ze sprzeda y idzie równie  przyrost wyników. Kwarta  dla grupy
zamkn  si  bardzo dobrym wynikiem – Grupa Kapita owa Emitenta wypracowa a zysk netto na
poziomie 4 659 tys. z , wielokrotnie wy szy ni  zysk w analogicznym okresie roku 2009 r., gdy wyniós
on 416 tys. z .

Wzrost efektywno ci Grupy wida  równie  na poziomie wypracowanej mar y brutto:

POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT       w tys. z I kw. 2010 r.

od 01.01.2010 do
31.03.2010

I kw. 2009 r.
od 01.01.2009 do

31.03.2009

zmiana
mi dzy
2010 a
2009 r.
[tys. z ]

zmiana
mi dzy
2010 a
2009 r.

[%]

Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug,
towarów i materia ów 187 054 164 427 22 627 13,8%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów,
w tym: 171 090 154 498 16 592 10,7%

Zysk  (strata) brutto na sprzeda y 15 964 9 929 6 035 60,8%

Zyskowno   brutto na sprzeda y [%] 8,5% 6,0%

Jak i zysków mierzonych na poziomie EBIT i EBITDA:

POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT       w tys. z

I kw. 2010 r.
od 01.01.2010 do

31.03.2010

I kw. 2009 r.
od 01.01.2009 do

31.03.2009

zmiana
mi dzy
2010 a
2009 r.
[tys. z ]

zmiana
mi dzy
2010 a
2009 r.

[%]

Przychody ze sprzeda y (w tys. z ) 187 054 164 427 22 627 13,8%

Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (w tys. z ) 15 964 9 929 6 035 60,8%

wsk. mar y brutto [%] 8,5% 6,0%
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POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT       w tys. z

I kw. 2010 r.
od 01.01.2010 do

31.03.2010

I kw. 2009 r.
od 01.01.2009 do

31.03.2009

zmiana
mi dzy
2010 a
2009 r.
[tys. z ]

zmiana
mi dzy
2010 a
2009 r.

[%]

EBIT (w tys. z ) 6 772 1 594 5 178 324,8%

wsk. rentowno ci EBIT [%] 3,6% 1,0%

EBITDA (w tys. z ) 7 999 2 586 5 413 209,3%

wsk. rentowno ci EBITDA [%] 4,3% 1,6%

Zysk (strata) brutto (w tys. z ) 5 727 472 5 255 1113,3%

wsk. rentowno ci brutto [%] 3,1% 0,3%

Zysk (strata) netto (w tys. z ) 4 659 416 4 243 1020,0%

wsk. rentowno ci netto [%] 2,5% 0,3%

Po s abym pod wzgl dem wypracowanych wyników roku 2009 ciesz  dobre wyniki wypracowane
przez  Emitenta  i  jego  Grup  w  I  kw.  2010  r.  Ciesz  tym  bardziej,  e  dotycz  one  I  kwarta u,  który
tradycyjnie z uwagi na specyfik  oferowanych przez Emitenta towarów nigdy nie by  postrzegany jako
najlepszy pod tym wzgl dem kwarta  w roku. Niew tpliwie pozytywny wp yw na wypracowane
wyniki mia y równie  tendencje cenowe. Wzrosty cen dyktowane przez producentów nap dzi y popyt
na rynku, ale bez znacznego portfela zamówie , sprawnej organizacji handlowej oraz stabilnej
sytuacji finansowej Emitent nie by by w stanie wykorzysta  okazji, jak  otworzy  przed nim rynek.

Istotne umowy

Dnia 19.01.2010 r. raportem bie cym nr 1/2010 Emitent poinformowa , e w okresie od 19 stycznia
2009 r. do publikacji raportu zawar  ze Spó  pod firm WARBUD S.A. z siedzib  w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 162A (dalej: Kontrahent) Umowy na dostawy elementów zbrojarskich o cznej
szacunkowej warto ci 24.301.819,32 (dwadzie cia cztery miliony trzysta jeden tysi cy osiemset
dziewi tna cie 32/100) z  netto. Najwi ksza z zawartych umów to Umowa o wspó pracy handlowej w
zakresie dostaw Stali zbrojeniowej na potrzeby inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
cieków CZAJKA” zawarta dnia 19 stycznia 2009r., nast pnie zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 lipca

2009  r.  (Aneks  nr  1  zmniejszy  szacunkow  warto  umowy  z  kwoty  w  wysoko ci  14.240.000  z
(czterna cie milionów dwie cie czterdzie ci tysi cy) z  netto do kwoty 12.816.000 z  (dwana cie
milionów osiemset szesna cie tysi cy) z  netto).

Dnia 03.03.2010 r. raportem  bie cym  nr  3/2010  Emitent  poinformowa ,  e  zawar  Umow  Nr
9/A2/KA/2009 ze Spó  pod firm Strabag Sp. z o.o. z siedzib  w Warszawie, ul. Brechta 7 (zwan
dalej Odbiorc ). Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych
(wraz z monta em) na potrzeby budowy Autostrady A-2. Przewidywany termin zako czenia dostaw:
31.12.2011 r. Szacunkowa warto  netto umowy wynosi 30.307.600,00 z  (trzydzie ci milionów
trzysta siedem tysi cy sze set z otych ) z , w tym 21.457.600,00 z  netto z tytu u dostawy
prefabrykatów oraz 8.850.000,00 z  netto z tytu u monta u.

Dnia 24.03.2010 r. raportem bie cym nr 4/2010 Emitent poinformowa , o podpisaniu Porozumienia
z Wroc awskim Przedsi biorstwem Budownictwa Przemys owego nr 2 WROBIS S.A. (dalej: WROBIS)
z siedzib  we Wroc awiu przy ulicy Szewskiej 3, dotycz cego zako czenia z dniem podpisania
porozumienia realizacji umowy nr TZ/174A/2009, o której to umowie Emitent informowa  w raporcie
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bie cym nr 27/2009 z dnia 25 maja 2009. Przyczyn  zawarcia Porozumienia by o z enie w dniu
30.12.2009 r. przez Gmin  Wroc aw Konsorcjum, w sk ad którego wchodzi a WROBIS, o wiadczenia o
rozwi zaniu umowy o budow  stadionu we Wroc awiu. Na mocy podpisanego porozumienia strony

wiadczy y, e nie posiadaj  wzgl dem siebie roszcze  wynikaj cych z realizacji powo anej umowy,
poza zobowi zaniami Emitenta wynikaj cymi z ustawowej r kojmi i udzielonej na okres 10 lat
gwarancji jako ci na dostarczon  stal zbrojeniow . Jednocze nie WROBIS zwróci  Emitentowi orygina
otrzymanej gwarancji ubezpieczeniowej terminowego i dobrego wykonania umowy.

6. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNO CI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJ CE
ZNACZ CY WP YW NA OSI GNI TE WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT

Grupa Konsorcjum Stali osi gn a w I kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Na
poziomie skonsolidowanym zysk netto wyniós  4,6 mln z  wobec 0,4 mln z  rok wcze niej, co oznacza
dziesi ciokrotny wzrost. Przychody ze sprzeda y netto si gn y 187,0 mln z  w porównaniu do 164,4
mln z  (wzrost o 13,8%). Rentowno  netto sprzeda y wynios a 2,5% w porównaniu z 0,3% rok
wcze niej. Poprawi a si  efektywno  Grupy na wszystkich poziomach wypracowanego zysku.
Bardzo dobre rezultaty s  w pewnej cz ci efektem porównania do bardzo s abego I kwarta u 2009 r.
Jednak e dobre rezultaty dzia ania nie by yby mo liwe do osi gni cia bez znacz cej poprawy
koniunktury na rynku stali, który w ubieg ym roku zosta  niezwykle mocno dotkni ty przez wiatowy
kryzys. Ceny wyrobów hutniczych spad y w ub. roku o 40-50%, a wed ug danych Hutniczej Izby
Przemys owo-Handlowej (HIPH) w 2009 roku produkcja stali  w Polsce wynios a 7,1 mln ton, czyli  27
proc. mniej ni  rok wcze niej. Zu ycie stali si gn o natomiast  8,1 mln ton, czyli o oko o 30% mniej,
ni  w 2008 roku.  Na prze omie 2009 i 2010 roku niewielu ekspertów przewidywa o szybk  zmian
koniunktury na rynku stali. Poprawie sytuacji nie sprzyja a aura – nadej cie ostrej w tym roku zimy
spowodowa o wstrzymanie prac budowlanych. Z tego powodu stycze  i luty by y okresem zastoju w
dystrybucji  stali i dopiero w marcu na rynku zapanowa o o ywienie. Poprawa ogólno wiatowej
koniunktury oraz wzrost kosztów produkcji sk oni y producentów stali do podwy szenia cen swoich
wyrobów, a konsumenci stali tym razem zaakceptowali nowe poziomy. Warto przypomnie , e w
ubieg ym roku huty kilka razy próbowa y przeforsowa  wzrost cen stali, jednak bez sukcesu. Ceny
wyrobów hutniczych zacz y gwa townie rosn : np. pr ty ebrowane podro y z 1400-1500 PLN za
ton  w styczniu-lutym do 2200 PLN obecnie, czyli niemal o po ow .  W zbli onym stopniu podro y
inne podstawowe wyroby hutnicze, takie jak blachy i kszta towniki.
Emitent okres zastoju spowodowany mro  zim  wykorzysta  na uzupe nienie zapasów stali w
niskich cenach, czego pozytywne efekty da y o sobie zna  w marcu. Spowodowa o to znacz
popraw  rentowno ci spó ki i zwi kszenie przychodów.

7. OBJA NIENIA DOTYCZ CE SEZONOWO CI LUB CYKLICZNO CI DZIA ALNO CI EMITENTA W
PREZENTOWANYM OKRESIE

ównymi odbiorcami towarów i wyrobów oferowanych przez podmioty z Grupy Konsorcjum Stali
S.A. s  podmioty z szeroko poj tej bran y budowlanej – w ci gu ostatnich lat kalendarzowych
sprzeda  do podmiotów z tego sektora stanowi a 40%-55% ca kowitej sprzeda y Spó ki. Powoduje to,
e cykl produkcyjny tej bran y ma silne odzwierciedlenie na sezonow  struktur  sprzeda y

Konsorcjum Stali S.A. Historia minionych lat funkcjonowania Konsorcjum Stali S.A. (w czenie do
Grupy Kapita owej przychodów spó ki zale nej Polcynk, niewiele zaburza t  analiz  z uwagi na udzia
przychodów tej spó ki w ca kowitych przychodach Grupy)  pokazywa a, e I kwarta  roku z uwagi na
okres zimowy i warunki pogodowe z regu y by  okresem obni enia zapotrzebowania na wyroby
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stalowe a udzia  przychodów ze sprzeda y zrealizowanej w tym okresie w przychodach ca orocznych
nie przekracza  zwykle 15%-22%. Kwarta  drugi okresów minionych pod wzgl dem wyników
sprzeda y zbli ony by  do kwarta u czwartego, a ich udzia  w zrealizowanych przychodach
ca orocznych kszta towa  si  na poziomie po ok. 25%-28% dla ka dego z tych kwarta ów. Historia
minionych lat dzia alno ci Emitenta pokazywa a równie , e najlepszym pod wzgl dem wyników
sprzeda owych i realizowanych zysków bywa  dotychczas dla spó ki kwarta  trzeci z przychodami ze
sprzeda y na poziomie ok. 28%-33% ca orocznych przychodów. Regu a ta zosta a z amana w roku
2007, w którym agodna zima jak i znacz cy wzrost popytu spowodowany boomem inwestycyjnym
przyczyni y si  do tego, e I kwarta  by  najlepszy pod wzgl dem osi gni tych wyników sprzeda y i
wypracowanych zysków. Przychody osi gni te w tym okresie stanowi y 28,5% ca kowitych
przychodów Spó ki.  Pozosta e kwarta y 2007 r. stanowi y nast puj ce udzia y w osi gni tych
przychodach ca orocznych: II kw. 25,9%, III kw. 23,8%, IV kw. 21,8%.
Z kolei rok 2008 by  nietypowy pod wzgl dem kwartalnego rozk adu przychodów ze sprzeda y Spó ki
ze wzgl du na po czenie ze spó  Bodeko Sp. z o.o, które nast pi o tu  na pocz tku III kwarta u. Z
tego wzgl du proste porównanie wyników ze sprzeda y osi gni tych w II po owie roku do tych
osi gni tych w I po owie roku da mylny obraz sezonowo ci, gdy  przychody i wyniki wypracowane w
III i IV kwartale uwzgl dniaj  ju  efekt po czenia, podczas gdy analogiczne wyniki z I i II kwarta u
2008 r. pokazuj  wy cznie dane wypracowane przez struktur  organizacyjn  Spó ki sprzed
po czenia. Dzieje si  tak, bowiem rachunek zysków i strat spó ek cz cych si  nie podlega
konsolidacji, tj. nie wykazuje si  przychodów, kosztów i zysków/strat spó ki przejmowanej w
rachunku zysków i strat spó ki przejmuj cej.  Dlatego, aby odzwierciedli  sezonowo  rozk adu
przychodów ze sprzeda y w poszczególnych kwarta ach 2008 r. Emitent na poni szym wykresie i w
poni szym zestawieniu doprowadzi  do porównywalno ci danych z I-II kwarta u 2008 z danymi z
III-IV kwarta u 2008 r. poprzez przedstawienie przychodów ze sprzeda y za I i II kw. 2008 r. w postaci
skonsolidowanych  wielko ci  osi gni tych  przez  Konsorcjum  Stali  S.A.  i  Bodeko  Sp.  z  o.o.  w  tych
dwóch okresach. Wielko  skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y zosta a zaczerpni ta ze
sprawozda  finansowych pro forma opublikowanych przez Emitenta w Memorandum Informacyjnym
sporz dzonym na potrzeby po czenia z Bodeko Sp. z o.o. i emisji akcji serii C (publikacja
zatwierdzonego przez KNF Memorandum w dniu 07.11.2008 r.).

Wyszczególnienie I kw. 2008* II kw. 2008* III kw. 2008 IV kw. 2008 RAZEM 2008

Przychody ze sprzeda y cznie 254 229 343 128 320 358 220 181 1 137 896

udzia  w sprzeda y za dany rok 22,3% 30,2% 28,2% 19,3% 100,0%
Uwaga:  wg  informacji  przedstawionej  w  tek cie  powy ej  dane  dotycz ce  sprzeda y  za  I  i  II  kw.  2008  r.  s  danymi  skonsolidowanymi
Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o.
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Po dokonaniu korekt maj cych na celu doprowadzenie do porównywalno ci danych dotycz cych
sprzeda y w poszczególnych kwarta ach 2008 r. uzyskujemy obraz 2008 r. pokazuj cy, e
sezonowy, kwartalny rozk ad sprzeda y w tym okresie by  bardziej zbli ony do typowych lat
2004-2006. Na wykresie obrazuj cym rok 2008 odbijaj  si  jednak równie  niekorzystne
tendencje charakterystyczne dla ca ej gospodarki polskiej i wiatowej, czego wyrazem jest
stopniowy spadek przychodów w III kw. i osi gni cie najni szej sprzeda y kwartalnej w IV
kwartale 2008 r.
Jak pokazuje powy szy wykres, rok 2009 mimo trwaj cego kryzysu, który odbi  si  pi tnem
spadku przychodów ze sprzeda y równie  dla Konsorcjum Stali S.A., by  pod wzgl dem rozk adu
sezonowo ci bardzo podobny do lat 2004-2006. Pierwszy kwarta  charakteryzowa  si
najs abszymi pod wzgl dem przychodów ze sprzeda y wynikami (udzia  w ca kowitych
przychodach na poziomie 22,8%), drugi i czwarty kwarta  mia y udzia  bardzo zbli ony wynosz cy
ok. 24,5%, a najlepszy pod wzgl dem osi gni tych przychodów ze sprzeda y by  kwarta  trzeci
daj cy 28,2% udzia u w ca kowitych przychodach Spó ki.

8. INFORMACJE DOTYCZ CE EMISJI, WYKUPU I SP ATY NIEUDZIA OWYCH I KAPITA OWYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH

W  I  kw.  2010  r.  zarówno  Emitent,  jak  i  spó ka  od  niego  zale na  nie  emitowa y  kapita owych  i/lub
nych papierów warto ciowych.

9. INFORMACJE DOTYCZ CE WYP ACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY

W I kwartale 2010 r. Emitent i podmioty z jego Grupy Kapita owej nie wyp aca y i nie deklarowa y
wyp aty dywidendy.

10. ZDARZENIA, KTÓRE WYST PI Y PO DNIU, NA KTÓRY SPORZ DZONO SKRÓCONE
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE UJ TE W TYM
SPRAWOZDANIU, A MOG CE W ZNACZ CY SPOSÓB WP YN  NA PRZYSZ E WYNIKI
FINANSOWE EMITENTA I JEGO GRUPY

Dnia 08.04.2010 r. w raporcie bie cym nr 5/2010 Emitent poinformowa  o zamiarze po czenia si
ze  spó  Bowim S.A.  z/s  w Sosnowcu.  Obie  spó ki  podpisa y Umow  Inwestycyjn ,  na mocy której
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planuj  dokona  po czenia na zasadach okre lonych w kodeksie spó ek handlowych w trybie art.
492 par. 1 p 1. k.s.h. poprzez przeniesienie ca ego maj tku Bowim S.A. na Emitenta w zamian za
nowe akcje Emitenta wyemitowane dla akcjonariuszy BOWIM S.A. (po czenie przez inkorporacj ).
Umow  podpisali te  niektórzy z akcjonariuszy obydwu podmiotów, którzy dysponuj  ilo ci  g osów
umo liwiaj cych podj cie na Walnych Zgromadzeniach cz cych si  Spó ek uchwa  prowadz cych do
po czenia. Warunkiem zawieszaj cym realizacj  niniejszej umowy inwestycyjnej jest
przeprowadzenie due-diligence w planuj cych po czenie Spó kach oraz uzyskanie zgody na
dokonanie koncentracji od Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dzi ki podpisaniu przez Emitenta Umowy Inwestycyjnej zak adaj cej po czenie ze spó  Bowim,
przed Konsorcjum Stali rysuje si  perspektywa kolejnego skokowego wzrostu przychodów i wej cia
na nowe rynki bez wyniszczaj cej walki konkurencyjnej: wyrobów p askich, rur oraz kszta towników
gor cowalcowanych.  Po czenie wzmocni równie  potencja  produkcyjny Konsorcjum Stali w
segmencie zbroje  budowlanych. Zak ady produkcji zbroje  budowlanych Bowimu znajduj  si  w
Gliwicach i Sosnowcu i dysponuj  mocami wytwórczymi si gaj cymi  6 tys. ton miesi cznie. Zak ady
Bowimu w znacz cym stopniu wzmocni  sie  czterech zak adów Konsorcjum zlokalizowanych w
Warszawie, Poznaniu i Wroc awiu o cznych mocach 15 tys. ton miesi cznie. Bowim podpisa
równie  w ubieg ym roku umow  o przej ciu spó ki Passat-Stal, spó ki posiadaj cej nowoczesne
centrum serwisowe blach w P ocku, które po po czeniu trafi do Konsorcjum Stali. Kolejny pozytywny
efekt to przej cie sieci handlowej Bowimu, która sk ada si  z dwóch magazynów centralnych w
Rogo nie k. Poznania i Sosnowcu oraz ogólnopolskiej sieci biur handlowych. Bowim ma siln  pozycj
na sku, gdzie Konsorcjum Stali nie jest wystarczaj co reprezentowane.

11. ZMIANY ZOBOWI ZA  WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE
NAST PI Y OD CZASU ZAKO CZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Stan zobowi za  warunkowych na dany dzie  oraz zestawienie zmian w stosunku do stanu na koniec
poprzedniego roku

ZOBOWI ZANIA WARUNKOWE
 w tys. z

Stan na dzie Stan na dzie Zmiana na dzie
31.03.2010 w stosunku do
stanu na dzie  31.12.2009

31.03.2010 31.12.2009

z tytu u faktoringu 4 072 3 219 853

z tytu u gwarancji 34 930 30 745 4 185

z tytu u por cze 0 0 0

12. INFORMACJE O SEGMENTACH DZIA ALNO CI ZGODNIE Z WYMOGAMI MSSF

Zgodnie z MSSF 8, przez segment operacyjny rozumie si  komponent jednostki:
a) który anga uje si  w dzia alno  gospodarcz , w zwi zku z któr  mo na uzyskiwa  przychody i

ponosi  koszty (w tym przychody i koszty zwi zane z transakcjami z innymi komponentami tej
samej jednostki);

b) którego wyniki dzia alno ci s  regularnie przegl dane przez g ówny organ odpowiedzialny za
podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystuj cy te wyniki przy
podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników
dzia alno ci segmentu;
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c) w przypadku którego s  dost pne oddzielne informacje finansowe.

W kontek cie wy ej przytoczonej definicji, Emitent patrzy na segment dzia alno ci jako na daj cy si
wyodr bni  obszar dzia alno ci gospodarczej Grupy zajmuj cy si  dystrybucj  wyrobów lub
wiadczeniem us ug (segment bran owy) lub dzia aj cy w okre lonym rodowisku ekonomicznym

(segment geograficzny), z dzia alno ci  którego jest zwi zane ryzyko charakterystyczne dla danego
obszaru dzia alno ci Grupy i dzia alno  którego jest analizowana pod k tem jej ekonomicznej
efektywno ci. Wa nym kryterium wyodr bnienia segmentu jest dost pno  danych finansowych
identyfikowalnych jednoznacznie z segmentem umo liwiaj cych analiz  zarz dcz  danego segmentu.

Podstawowym wzorem przyj tym przez Grup  dla celów sprawozdawczo ci wewn trznej jest
sprawozdawczo  wed ug segmentów bran owych. Dla tych segmentów dost pne s  wyodr bnione,
identyfikowalne z nimi dane finansowe, które s  wykorzystywane dla celów zarz dczych m.in. do
oceny rentowno ci danego obszaru, czy te  do budowania systemów motywowania pracowników
zwi zanych z danym obszarem.
Bior c pod uwag  powy sze, Emitent wydziela nast puj ce dwa segmenty operacyjne:

1) segment dzia alno ci handlowa;
2) segment dzia alno ci produkcyjnej;

Dla tych segmentów prowadzona jest odr bna ewidencja przychodów ze sprzeda y i kosztów danego
segmentu.

Przychody ze sprzeda y segmentu – rozumiane s  jako wszystkie przychody bezpo rednio
identyfikowalne z danym segmentem, których wypracowanie zwi zane jest z aktywno ci  danego
segmentu, tj. zarówno przychody ze sprzeda y (produktów, towarów, materia ów i us ug), jak i
daj ce si  przypisa  do segmentu pozosta e przychody operacyjne i finansowe;

Koszty zwi zane z segmentem – obejmuj  koszty sprzedanych towarów, materia ów, produktów,
koszty sprzeda y oraz daj ce si  przypisa  do segmentu koszty sprzeda y, pozosta e koszty
operacyjne i koszty finansowe. Koszty ogólnego zarz du, nie daj ce si  przypisa  do segmentu
pozosta e koszty operacyjne i finansowe a tak e obci enia z tytu u podatku dochodowego nie s
przypisywane bezpo rednio do segmentów.

Informacja o wynikach Segmentów operacyjnych w okresie od 01.01.2010 do 31.03.2010 r.

lp. wyszczególnienie

Segment
sprzeda y
towarów i

materia ów

Segment
sprzeda y
wyrobów

Ogó em warto
skonsolidowana

1 Przychody segmentu 154 880 33 159 188 039
2 Koszty segmentu 147 459 32 018 179 477
3 Wynik segmentu 7 421  1 141 8 562

4 Pozosta e przychody Grupy 18

5 Pozosta e koszty Grupy 2 783

6 Zysk brutto 5 727
7 podatek dochodowy 1 068

8 Zysk netto 4 659
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Informacja o wynikach Segmentów operacyjnych w okresie od 01.01.2009 do 31.03.2009 r.

lp. wyszczególnienie

Segment
sprzeda y
towarów i

materia ów

Segment
sprzeda y
wyrobów

Ogó em warto
skonsolidowana

1 Przychody segmentu 134 708 30 244 164 952
2 Koszty segmentu 131 277 28 805 160 082

3 Wynik segmentu 3 431 1 439 4 870

4 Pozosta e przychody Grupy 0
5 Pozosta e koszty Grupy 4 085

6 Zysk brutto 471
7 podatek dochodowy 55

8 Zysk netto 416

13. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ EMITENTA I JEGO GRUPY
KAPITA OWEJ, W TYM W WYNIKU PO CZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJ CIA
LUB SPRZEDA Y JEDNOSTEK GRUPY KAPITA OWEJ EMITENTA, INWESTYCJI

UGOTERMINOWYCH, PODZIA U, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIA ALNO CI

W  I  kwartale  2010  r.  nie  nast pi y  zmiany  w  strukturze  organizacyjnej  Emitenta  i  jego  grupy
kapita owej.

14. STANOWISKO ZARZ DU W SPRAWIE MO LIWO CI ZREALIZOWANIA WCZE NIEJ
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

Prognozy wyników na 2010 r. nie by y publikowane.

15. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIE  PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó  na dzie  przekazania raportu nast puj cy
akcjonariusze posiadali bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% g osów
na walnym zgromadzeniu Emitenta:

nazwisko i imiona/firma akcjonariusza
ilo

posiadanych
akcji [szt.]

% w kapitale
zak adowym

% g osów na
Walnym

Zgromadzeniu
Spó ki

% w kapitale
zak adowym

bez
uwzgl dniania
akcji w asnych
w posiadaniu

Emitenta

% g osów na
Walnym

Zgromadzeniu
Spó ki

bez
uwzgl dniania
akcji w asnych
w posiadaniu

Emitenta

Kocl ga Janusz 883 283 14,98% 14,98% 16,18% 16,18%

Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85% 13,85% 14,97% 14,97%

Dembowska Barbara 816 980 13,85% 13,85% 14,97% 14,97%
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nazwisko i imiona/firma akcjonariusza
ilo

posiadanych
akcji [szt.]

% w kapitale
zak adowym

% g osów na
Walnym

Zgromadzeniu
Spó ki

% w kapitale
zak adowym

bez
uwzgl dniania
akcji w asnych
w posiadaniu

Emitenta

% g osów na
Walnym

Zgromadzeniu
Spó ki

bez
uwzgl dniania
akcji w asnych
w posiadaniu

Emitenta

Skwarski Marek 400 200 6,79% 6,79% 7,33% 7,33%

Wojdyna Robert 400 200 6,79% 6,79% 7,33% 7,33%

Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty 389 155 6,60% 6,60% 7,13% 7,13%

Przybysz Krzysztof 330 000 5,60% 5,60% 6,05% 6,05%

Skyline Investment S.A. z siedzib  w Warszawie 310 000 5,26% 5,26% 5,68% 5,68%

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 306 055 5,19% 5,19% 5,61% 5,61%

Konsorcjum Stali S.A. zakup w ramach operacji buy back 439 934 7,46% 7,46% 0,00% 0,00%

Akcjonariusze posiadaj cy akcje daj ce powy ej 5% g osów na WZA byli w posiadaniu 5 092 787 sztuk
akcji co stanowi o 86,36%  udzia u w kapitale zak adowym.
Pozostali Akcjonariusze, maj cy indywidualnie mniej ni  5% ogólnej liczby akcji, posiadaj
804 632 sztuk akcji co stanowi 13,64% udzia u w kapitale zak adowym Emitenta.

16. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIE  DO NICH PRZEZ
OSOBY ZARZ DZAJ CE I NADZORUJACE EMITENTA NA DZIE  PRZEKAZANIA RAPORTU
KWARTALNEGO

Osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce na dzie  przekazania raportu posiada y nast puj  ilo  akcji
Emitenta:

Imi  i Nazwisko/Nazwa
Akcjonariusza

Funkcja
Liczba posiadanych

akcji

% ogólnej liczby akcji
i g osów na Walnym

Zgromadz. oraz
udzia  w kapitale

zak adowym

Robert Wojdyna Prezes Zarz du 400 200 6,79%

Janusz Kocl ga Wiceprezes Zarz du 883 283 14,98%

Ireneusz Dembowski wraz
ze swoj on  Barbar
Dembowsk  w ramach
ma skiej wspólnoty
maj tkowej

Cz onek Zarz du 816 980 13,85%

Marek Skwarski Cz onek Zarz du 400 200 6,79%

Tadeusz Borysiewicz wraz
ze swoj on  Krystyn
Borysiewicz w ramach
ma skiej wspólnoty
maj tkowej

Przewodnicz cy Rady Nadzorczej 816 980 13,85%

Pawe  Maj Zast pca Przewodnicz cego Rady
Nadzorczej

8 600 0,15%
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17. WSKAZANIE POST POWA  TOCZ CYCH SI  PRZED S DEM, ORGANEM W CIWYM DLA
POST POWANIA ARBITRA OWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KTÓRYCH
JEDNOSTKOWA LUB CZNA WARTO  PRZEKRACZA 10% KAPITA ÓW W ASNYCH
EMITENTA

Na dzie  sporz dzenia niniejszego raportu okresowego nie tocz  si  i w okresie ostatnich 12 miesi cy
nie toczy y si  w stosunku do Emitenta i podmiotów z jego Grupy Kapita owej adne post powania
przed organami administracji publicznej ani inne post powania s dowe lub arbitra owe, które
mog yby mie  istotny wp yw na sytuacj  finansow  lub rentowno  Emitenta oraz przekracza yby
10% kapita ów w asnych Emitenta.

18. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK  OD NIEGO ZALE
TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI, JE ELI POJEDYNCZO LUB CZNIE S  ONE
ISTOTNE I ZOSTA Y ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NI  RYNKOWE

W I kwartale 2010 r. mia y miejsce transakcje mi dzy podmiotami powi zanymi, by y to jednak
transakcje o charakterze typowym dla prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, a ich charakter i
warunki wynika y z bie cej dzia alno ci operacyjnej prowadzonej przez Emitenta, podmioty z jego
Grupy i jednostki powi zane.

19. INFORMACJE O UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK  OD NIEGO ZALE
POR CZENIACH, PO YCZKACH LUB GWARANCJACH, JE ELI CZNA WARTO
ISTNIEJ CYCH POR CZE  LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTO  CO NAJMNIEJ 10%
KAPITA ÓW W ASNYCH EMITENTA

Na dzie 31.03.2010 r. na zlecenie Konsorcjum Stali S.A. wystawione by y nast puj ce gwarancje:

na rzecz Warbud S.A. gwarancja zwrotu zaliczki na kwot 8.680 tys. z wystawiona przez
TU Allianz Polska S.A.– gwarancja wystawiona zosta a dnia 10.02.2009 r. i obowi zuje
do dnia 31.12.2010 r. Emitenta nie cz  ze spó  Warbud S.A. adne zwi zki
kapita owe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Warbud S.A. z tytu u wp aconej
Emitentowi zaliczki na poczet realizacji umowy w zakresie dostaw elementów
zbrojarskich oraz pr tów na budow  realizowan  w Warszawie. Niniejsza gwarancja
zosta a wystawiona na podstawie Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w
ramach limitu odnawialnego nr 00/09/1064 z dnia 27.01.2009 r. mi dzy Emitentem i TU
Allianz Polska S.A.;

na rzecz Strabag Sp. z o.o. gwarancja nale ytego wykonania na kwot 2.293 tys. z
wystawiona przez ING Bank ski S.A.– gwarancja wystawiona zosta a dnia 09.03.2009
r. i obowi zuje do dnia 01.05.2011 r. Emitenta nie cz  Beneficjentem adne zwi zki
kapita owe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Beneficjenta nale ytego wykonania
umowy w zakresie dostaw elementów zbrojarskich oraz pr tów na budow  obwodnicy
Wroc awia. Niniejsza gwarancja zosta a wystawiona na podstawie Umowy o lini
gwarancyjn  z dnia 22.02.2006 r. z pó niejszymi aneksami mi dzy Emitentem i ING
Bankiem ski S.A.;

na rzecz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. gwarancja terminowego i nale ytego
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wykonania umowy na kwot 1.200 tys. z wystawiona przez ING Bank ski S.A. –
gwarancja wa na jest od dnia 29.06.2009 r. i obowi zuje do dnia 31.07.2010 r.
Konsorcjum Stali S.A. nie cz  z Beneficjentem adne zwi zki kapita owe. Gwarancja
stanowi zabezpieczenie dla Beneficjenta nale ytego wywi zania si  przez Konsorcjum
Stali S.A. z umowy w zakresie dostaw wyrobów zbrojarskich na budow  prowadzon
przez Beneficjenta w Warszawie. Niniejsza gwarancja zosta a wystawiona na podstawie
Umowy o lini  gwarancyjn  z dnia 22.02.2006 r. z pó niejszymi aneksami mi dzy
Konsorcjum Stali S.A. i ING Bankiem ski S.A.; pierwotna warto  tej gwarancji, tj.
4.480 tys. z  zosta a zmniejszona Aneksem nr 2 z 02.02.2010 r. do kwoty 1.200 tys. z

na rzecz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. przy udziale Hydrobudowy Polska S.A.
gwarancja terminowego i nale ytego wykonania umowy na kwot 1.764 tys. z
wystawiona przez ING Bank ski S.A. – gwarancja wa na jest od dnia 01.07.2009 r. i
obowi zuje do dnia 30.04.2010 r. Konsorcjum Stali S.A. nie cz  z Beneficjentem adne
zwi zki kapita owe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Beneficjenta nale ytego
wywi zania si  przez Konsorcjum Stali S.A. z umowy w zakresie dostaw wyrobów
zbrojarskich na budow  prowadzon  przez Beneficjenta w Gda sku. Niniejsza
gwarancja zosta a wystawiona na podstawie Umowy o lini  gwarancyjn  z dnia
22.02.2006 r. z pó niejszymi aneksami mi dzy Konsorcjum Stali S.A. i ING Bankiem

ski S.A.;

na rzecz ISD Dunaferr Co. Ltd. gwarancja zap aty na kwot 1.000 tys. EUR wystawiona
przez ING Bank ski S.A. – gwarancja wa na jest od dnia 09.02.2010 r. i obowi zuje do
dnia 31.01.2011 r. Konsorcjum Stali S.A. nie cz  z Beneficjentem adne zwi zki
kapita owe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Beneficjenta wywi zania si  przez
Konsorcjum Stali S.A. z umowy, której przedmiotem s  dostawy wyrobów hutniczych.
Niniejsza gwarancja zosta a wystawiona na podstawie Umowy o lini  gwarancyjn  z
dnia 22.02.2006 r. z pó niejszymi aneksami mi dzy Konsorcjum Stali S.A. i ING Bankiem

ski S.A.;

na rzecz Warbud S.A. gwarancja zwrotu zaliczki na kwot 10.800 tys. z  wystawiona
przez HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpiecze  S.A. – gwarancja wystawiona
zosta a dnia 12.03.2010 r. i obowi zuje do dnia 30.06.2010 r.; Konsorcjum Stali S.A. nie

cz  ze spó  Beneficjenta adne zwi zki kapita owe. Gwarancja stanowi
zabezpieczenie dla Beneficjenta zwrotu wp aconej zaliczki na rzecz Konsorcjum Stali
S.A. do umowy w zakresie dostaw elementów zbrojarskich na budowy prowadzone
przez Warbud S.A.. Niniejsza gwarancja zosta a wystawiona na podstawie "Umowy
ramowej o lini  gwarancyjn  na gwarancje kontraktowe" zawartej w dniu 05.01.2010 r.
mi dzy Konsorcjum Stali S.A. i HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpiecze  S.A.

na rzecz Skanska S.A. gwarancja zwrotu zaliczki na kwot 6.084,75 tys. z  wystawiona
przez Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze  Ergo Hestia S.A. – gwarancja wystawiona
zosta a dnia 25.02.2010 r. i obowi zuje do dnia 31.12.2010 r.; Konsorcjum Stali S.A. nie

cz  ze spó  Beneficjenta adne zwi zki kapita owe. Gwarancja stanowi
zabezpieczenie dla Beneficjenta zwrotu wp aconej zaliczki na rzecz Konsorcjum Stali
S.A. do umowy w zakresie dostaw elementów zbrojarskich na budow  prowadzon
przez Skanska S.A. w Rzeszowie. Niniejsza gwarancja zosta a wystawiona na podstawie
"Umowy o wspó pracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach
przyznanego limitu gwarancyjnego Nr 56/2008/WA51 z dnia 18.11.2008" mi dzy
Konsorcjum Stali S.A. i Ergo Hestia S.A.;
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Na dzie 31.03.2010 r. Emitent udziela  nast puj cych po yczek:

Dnia 27.11.2008 r. zosta a podpisana umowa po yczki mi dzy Konsorcjum Stali S.A. a
Bodeko Hotele Sp. z o.o. na kwot  3 000 tys. z . Umowa zosta a zawarta na okres od 27
listopada 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. a nast pnie aneksowana do 31 marca 2010 r.
Dnia 16.03.2010 r. podpisano aneks, na podstawie którego przed ono termin sp aty
2 000 tys. z  po yczki do dnia 31.12.2010 r. Z tytu u udzielonej po yczki Emitentowi
nale ne s  odsetki, których koszt oparty jest na stawce WIBOR 1M powi kszonej o
rynkow  stawk  prowizji. Zabezpieczeniem po yczki jest weksel w asny In blanco
wystawiony przez Po yczkodawc  por czony przez Cz onków Zarz du. Spó ka Bodeko
Hotele Sp. z o.o. jest podmiotem powi zanym personalnie z Emitentem - Prezesem
Zarz du tej spó ki jest p. Janusz Kocl ga pe ni cy w Konsorcjum Stali S.A. funkcj
Wiceprezesa Zarz du a panowie Tadeusz Borysiewicz i Ireneusz Dembowski pe ni cy w
spó ce Bodeko Hotele Sp. z o.o. funkcje Wiceprezesów Zarz du s  równie  kolejno:
Przewodnicz cym Rady Nadzorczej i Cz onkiem Zarz du Konsorcjum Stali S.A.

Dnia 12.02.2010 r. zosta a podpisana umowa po yczki mi dzy Konsorcjum Stali S.A. a
Bowim S.A. na kwot  10 000 tys. z . Umowa zosta a zawarta na okres do 31.05.2010 r. Z
tytu u udzielonej po yczki Emitentowi nale ne s  odsetki, których koszt oparty jest na
stawce WIBOR 1M powi kszonej o rynkow  stawk  prowizji. Zabezpieczeniem po yczki
jest weksel in blanco wystawiony przez Po yczkobiorc . W dniu 07.04.2010 r. Emitent
podpisa  z Bowim S.A. Umow  Inwestycyjn  zak adaj  po czenie obu podmiotów.

Dnia 26.02.2010 r. zosta a podpisana umowa po yczki mi dzy Konsorcjum Stali S.A. a
Bowim S.A. na kwot  10 000 tys. z . Umowa zosta a zawarta na okres do 31.12.2010 r. Z
tytu u udzielonej po yczki Emitentowi nale ne s  odsetki, których koszt oparty jest na
stawce WIBOR 1M powi kszonej o rynkow  stawk  prowizji. Zabezpieczeniem po yczki
jest weksel in blanco wystawiony przez Po yczkobiorc . W dniu 07.04.2010 r. Emitent
podpisa  z Bowim S.A. Umow  Inwestycyjn  zak adaj  po czenie obu podmiotów.

20. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA S  ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI
KADROWEJ, MAJ TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ
INFORMACJE, KTÓRE S  ISTOTNE DLA OCENY MO LIWO CI REALIZACJI ZOBOWI ZA
EMITENTA

Wszelkie istotne informacje zosta y opisane w innych punktach niniejszego raportu okresowego.

21. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE SPÓ KI B  MIA Y WP YW NA OSI GNI TE WYNIKI W
PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTA U

Emitent ocenia, e perspektywy rysuj ce si  przed bran  dystrybucji i przetwórstwa stali s
obiecuj ce. Klimat na rynku, w porównaniu z bardzo s abym 2009 rokiem, radykalnie si  zmieni .
Ceny mocno odbi y si  od dna, a chocia  popyt nie jest wci  tak silny, jak w bardzo dobrym 2008
roku, to jest zdecydowanie lepszy ni  w ubieg ym roku.
Wed ug Emitenta w najbli szym jednak czasie mo liwa jest korekta ostatnich wzrostów cen, których
tempo i skala nie znajduj  w pe ni uzasadnienia w poziomie realnego popytu. Przy obecnych
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poziomach cenowych pojawi a si  ju  bariera popytu i niektórzy z klientów Emitenta wstrzymuj  si  z
zakupami. Wielu z nich odk ada decyzje o rozpocz ciu inwestycji, oceniaj c, e przy obecnych
poziomach cen stali budowanie jest zbyt drogie.  Zagro ona jest równie   rentowno  przetwórstwa
stali. Emitent ocenia jednak, e skala ewentualnej korekty nie b dzie zbyt g boka, poniewa  z rynku
pojawia si  coraz wi cej sygna ów wiadcz cych o wzmocnieniu obecnego o ywienia. W 2009 roku i
obecnie g ównym odbiorc  stali budowlanej i zbroje  budowlanych, czyli g ównych asortymentów,
jakimi handluje Emitent, by y firmy budowlane z sektora infrastrukturalnego. Obecnie pojawia si
coraz wi cej zapyta  ze strony innych sektorów budownictwa, w tym mieszkaniowego.
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IV. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZ CA JEDNOSTKI DOMINUJ CEJ
– KONSORCJUM STALI S.A.
(zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 – Dz. U. Nr 33 z dnia
28.02.2009, poz. 259)

1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
EMITENTA   [tys. z ]

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE  JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

w tys. z w tys. EUR

I kwarta I kwarta I kwarta I kwarta

2010 2009 2010 2009

od
01.01.2010

do
31.03.2010

od
01.01.2009

do
31.03.2009

od
01.01.2010

do
31.03.2010

od
01.01.2009

do
31.03.2009

I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów 184 712 164 427 46 563 35 750

II. Zysk (strata) na dzia alno ci operacyjnej 6 606 1 593 1 665 346

III. Zysk (strata) brutto 5 801 786 1 462 171

IV. Zysk (strata) netto 4 760 660 1 200 143

V. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 17 744 -23 384 4 473 -5 084

VI. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej -21 412 -739 -5 398 -161

VII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej 2 834 6 653 714 1 446

VIII. Przep ywy pieni ne netto, razem -834 -17 470 -210 -3 798

IX. Aktywa, razem 459 807 401 415 119 053 97 711

X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania razem 211 632 158 000 54 796 38 460

XI. Zobowi zania d ugoterminowe 2 804 4 075 726 992

XII. Zobowi zania krótkoterminowe 199 131 144 228 51 559 35 107

XIII. Kapita  w asny 248 175 243 415 64 257 59 251

XIV. Kapita  zak adowy 5 897 5 897 1 527 1 435

XV. Liczba akcji (w szt.) 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419

XVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk  (w z /EUR) 0,70 2,32 0,17 0,61

XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedn  akcj
zwyk  (w z /EUR)

0,70 2,32 0,17 0,61

XVIII. Warto  ksi gowa na jedn  akcj  (w z /EUR) 42,08 41,27 10,90 10,05

XIX. Rozwodniony warto  ksi gowa na jedn  akcj  (w z /EUR) 42,08 41,27 10,90 10,05

XX. Zadeklarowana lub wyp acona dywidenda na jedn  akcj  (w
/EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00

UWAGA: Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej)
prezentowane s  na koniec bie cego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi,
na ostatni dzie  poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzie  31.12.2009 r.

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR

Informacje finansowe podlegaj ce przeliczeniu w niniejszym raporcie zosta y przeliczone wg poni szych zasad i kursów
przeliczeniowych:
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pozycje bilansowe – poszczególne pozycje bilansu przeliczono na EUR wed ug redniego kursu obowi zuj cego na
dzie  bilansowy ustalonego przez Narodowy Bank Polski:

dla danych na dzie  31.03.2010 r. – 3,8622 EUR/z
dla danych na dzie  31.03.2009 r. – 4,1082 EUR/z

pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep ywów pieni nych – poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunku przep ywów pieni nych przeliczono na EUR wed ug kursu stanowi cego redni
arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, obowi zuj cych na ostatni
dzie  ka dego zako czonego miesi ca niniejszego okresu sprawozdawczego, odpowiednio:

dla danych narastaj co za I kwarta  2010 r. – 3,9669 EUR/z

dla danych narastaj co za I kwarta  2009 r. – 4,5994 EUR/z

Zysk zanualizowany przypadaj cy na jedn  akcj  przeliczono na EUR wed ug kursu stanowi cego redni
arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty na ostatni dzie  ka dego
miesi ca w okresie. Kurs ten wyniós :

Dla okresu zanalizowanego od 04.2009 do 03.2010 – 4,1825 EUR/z
Dla okresu zanalizowanego od 04.2008 do 03.2009 – 3,7926 EUR/z

2. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej)   [tys.
]

Lp. AKTYWA 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

I. Aktywa trwa e razem 237 837 236 876 225 081

1 Rzeczowe aktywa trwa e 127 959 126 976 125 634
2 Warto ci niematerialne i prawne, w tym: 96 567 96 589 96 606

- warto  firmy 96 283 96 283 96 283
3 Udzia y w jednostkach podporz dkowanych 9 384 9 384 0
4 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

konsolidowanych metod  praw w asno ci 1 448 1 448 1 448
5 Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y 0 0 0
6 Po yczki d ugoterminowe 0 0 0
7 Nale no ci d ugoterminowe 477 477 228
8 Nieruchomo ci inwestycyjne 20 20 20
9 Inne inwestycje d ugoterminowe 0 0 0

10 Aktywa z tytu u podatku odroczonego 1 982 1 982 1 145
11 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0 0 0

II. Aktywa obrotowe razem 221 970 164 539 213 218

1 Zapasy 78 895 60 527 84 893
2 Nale no ci handlowe, w tym: 118 130 96 941 108 652

- od jednostek powi zanych 3 972 4 941 1 953
- od pozosta ych jednostek 114 158 92 000 106 699

3 Nale no ci z tytu u podatku 0 42 0
4 Nale no ci krótkoterminowe inne 1 959 2 410 15 255
5 Po yczki krótkoterminowe 22 200 3 000 3 000
6 Aktywa finansowe wycenione w warto ci godziwej

przez wynik finansowy 0 0 0
7 rodki pieni ne i ich ekwiwalenty 786 1 619 1 418
8 Aktywa trwa e zaklasyfikowane jako przeznaczone

do sprzeda y 0 0  0

Aktywa razem 459 807 401 415 438 299
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Lp. PASYWA 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

I. Kapita  w asny razem 248 175 243 415 244 044
1 Kapita  w asny przypisany akcjonariuszom

jednostki dominuj cej
248 175 243 415 244 044

1.1. Kapita  zak adowy 5 897 5 897 5 897
1.2. Udzia y (akcje) w asne (wielko  ujemna) - 13 869 - 13 869 -13 869
1.3. Kapita y zapasowy ze sprzeda y akcji powy ej ceny

nominalnej
178 100 178 100

178 100
1.4. Kapita y zapasowy 15 620 15 620 15 620
1.5. Kapita  z aktualizacji wyceny 193 193 193
1.6. Pozosta e kapita y 30 900 30 900 17 420
1.7. Zyski/straty z lat ubieg ych 26 574 26 543 40 023
1.8. Zysk/strata netto 4 760 31 660

0

II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania razem 211 632 158 000 194 255

1 Rezerwy na zobowi zania razem 9 697 9 697 9 842

1.1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku
dochodowego

9 177 9 177 9 060

1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne, w
tym:

144 144
126

- d ugoterminowe 130 130 114
- krótkoterminowe 14 14 12

1.3. Rezerwy na zobowi zania inne 376 376 656
- ugoterminowe 0 0 205
- krótkoterminowe 376 376 451

2 Zobowi zania d ugoterminowe razem 2 804 4 075 7 596
2.1. ugoterminowe kredyty i po yczki 2 277 3 478 7 149
2.2. Inne zobowi zania d ugoterminowe 527 597 447
3 Zobowi zania krótkoterminowe razem 199 131 144 228 176 817
3.1. Krótkoterminowe kredyty i po yczki 52 550 48 315 78 053
3.2. Krótkoterminowa cz  d ugoterminowych

kredytów i po yczek
4 724 4 724 4 914

3.3. Zobowi zania handlowe, w tym: 116 908 83 252 69 663
- od jednostek powi zanych 1 054 325 1 404
- od pozosta ych jednostek 115 854 82 927                68 259

3.4. Zobowi zania z tytu u podatku dochodowego 977 0 24 187
3.5. Zobowi zania krótkoterminowe inne 23 972 7 937                23 940
3.6. Zobowi zania bezpo rednio zwi zane z aktywami

trwa ymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do
sprzeda y

0 0 0

Pasywa razem 459 807 401 415 438 299



KONSORCJUM STALI S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I/2010

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO str. 37

Lp. wska niki Nota 31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

1 Warto  ksi gowa [tys. z ] 248 175 243 415 244 044
2 Liczba akcji [szt.] 5 897 419  5 897 419  5 897 419
3 Warto  ksi gowa na jedn  akcj  [z ] 42,08 41,27 41,38

3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Jednostkowe sprawozdanie z ca kowitych
dochodów)   [w tys. z ]

lp. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I kwarta
2010 r.

I kwarta
2009 r.

od 01.01.2010
do 31.03.2010

od 01.01.2009
do 31.03.2009

1 Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug,
towarów i materia ów, w tym: 184 712 164 427

- od jednostek powi zanych 3 516 3 290
1.1. Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug 33 752 30 795
1.2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 150 960 133 632

2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materia ów, w tym: 169 068 154 498

- od jednostek powi zanych 3 030 3 067
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us ug 31 635 28 922
2.2. Warto  sprzedanych towarów i materia ów 137 433 125 576

3 Zysk (strata) brutto ze sprzeda y 15 644 9 928
4 Koszty sprzeda y 7 051 6 285
5 Koszty ogólnego zarz du 1 981 2 095
6 Zysk (strata) ze sprzeda y 6 612 1 548
7 Pozosta e przychody operacyjne 566 211
8 Pozosta e koszty operacyjne 572 166
9 Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej 6 606 1 593
10 Przychody finansowe 50 290
11 Koszty finansowe 855 1 097
12 Udzia  w zyskach (stratach) netto jednostek

stowarzyszonych
0 0

13 Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 5 801 786
14 Podatek dochodowy 1 041 126

- cz  bie ca 1 041 0
- cz  odroczona 0 126

15 Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku
(zwi kszenia straty) 0 0

16 Zysk (strata) netto 4 760 660
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lp. wska niki
I kwarta
2010 r.

I kwarta
2009 r.

od 01.01.2010
do 31.03.2010

od 01.01.2009
do 31.03.2009

1 Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. z ) 4 131 13 660

2 rednia wa ona liczba akcji zwyk ych ( w szt.)  5 897 419  5 897 419

3 Zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk  (w z ) 0,70 2,32
4 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwyk ych (w

szt.)  5 897 419  5 897 419
5 Rozwodniony zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk  (w z ) 0,70 2,32

UWAGA: Wska niki zysku na jedn  akcj  i rozwodnionego zysku na jedn  akcj  zosta y policzone jako iloraz zysku netto zanalizowanego do
redniej  wa onej liczby akcji w okresie sprawozdawczym.
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4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ACH W ASNYCH   [w tys. z ]

Za okres 01.01.2010 – 31.03.2010 r.

Kapita  w asny udzia owców jednostki dominuj cej

Kapita
zak adowy

Udzia y
(akcje)
asne (wlk.
ujemna)

Kapita y
zapasowy ze

sprzeda y
akcji powy ej

ceny
nominalnej

Kapita y
zapasowy

Kapita  z
aktualizacji

wyceny

Pozosta e
kapita y

Zyski (straty)
z lat

ubieg ych

Zysk (strata)
netto roku
bie cego

RAZEM
KAPITA

ASNE

Saldo na 1 stycznia 2010 roku 5 897 -13 869 178 100 15 620 193 30 900 26 574 0 243 415
Wynik netto za 01.01-31.03.2010 roku 0 0  0  0 0 0 0 4 760 4 760
Podatek odroczony odniesiony na kapita y 0 0  0  0 0 0 0 0 0
Korekty konsolidacyjne 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Nabycie akcji w asnych 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Przeniesienia mi dzy kapita ami 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Program opcyjny 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Podzia  wyniku finansowego 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Ró nice kursowe z przeliczenia 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Pozosta e 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Saldo na dzie  31 marca 2010 roku 5 897 -13 869 178 100 15 620 193 30 900 26 574 4 760 248 175
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Za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 r.

Kapita
zak adowy

Udzia y
(akcje)
asne (wlk.
ujemna)

Kapita y
zapasowy ze

sprzeda y
akcji powy ej

ceny
nominalnej

Kapita y
zapasowy

Kapita  z
aktualizacji

wyceny

Pozosta e
kapita y

Zyski (straty)
z lat

ubieg ych

Zysk (strata)
netto roku
bie cego

RAZEM
KAPITA

ASNE

Saldo na 1 stycznia 2009 roku 5 897 -11 028 178 100 15 620 193 17 420 40 023 0,00 246 225
Wynik netto za 12 m-cy 2009 roku 0 0  0  0 0 0 0 31 31
Podatek odroczony odniesiony na kapita y 0 0  0  0 0 0 0 0 0
Korekty konsolidacyjne 0 0  0  0 0 0 0 0  0
Nabycie akcji w asnych 0     -2 841  0  0 0  0 0 0 - 2 841
Przeniesienia mi dzy kapita ami 0 0  0  0 0 0 0 0 0
Program opcyjny 0 0  0  0 0 0 0 0 0
Podzia  wyniku finansowego 0 0  0  0 0      13 480  -13 480 0 0
Ró nice kursowe z przeliczenia 0 0  0  0 0 0 0 0 0
Pozosta e 0 0  0  0 0 0 0 0 0

Saldo na dzie  31 grudnia 2009 roku 5 897 -13 869 178 100 15 620 193 30 900 26 543 31 243 415
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Za okres 01.01.2009 – 31.03.2009 r.

Kapita
zak adowy

Udzia y
(akcje)
asne (wlk.
ujemna)

Kapita y
zapasowy ze

sprzeda y
akcji powy ej

ceny
nominalnej

Kapita y
zapasowy

Kapita  z
aktualizacji

wyceny

Pozosta e
kapita y

Zyski (straty)
z lat

ubieg ych

Zysk (strata)
netto roku
bie cego

RAZEM
KAPITA

ASNE

Saldo na dzie  1 stycznia 2009 roku 5 897 - 11 028 178 100 15  620 193 17 420 40 023 0 246 225
Wynik netto za 01.01-31.03.2009 roku 0 0 0 0 0 0 0 660 660

Emisja akcji wg warto ci nominalnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisja akcji powy ej warto ci nominalnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podatek odroczony odniesiony na kapita y 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korekty konsolidacyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program opcyjny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przeniesienia mi dzy kapita ami 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabycie akcji w asnych 0 -2 841 0 0 0 0 0 0 -2 841

Przekazanie z zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ró nice kursowe z przeliczenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozosta e (przeniesienie mi dzy kapita ami) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo na dzie  31 marca 2009 roku 5 897 -13 870 178 100 15 620 193 17 420 40 023 660 244 044
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5. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH   [tys. z ]

lp. RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH
I kwarta
2010 r.

I kwarta
2009 r.

od 01.01.2010 od 01.01.2009

A.  Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej

I Zysk brutto 5 801 786
II Korekty razem: 11 943 24 170

1 Zysk przypadaj cy udzia owcom mniejszo ciowym 0 0
2 Amortyzacja 1 115 992
3 (Zyski) straty z tytu u ró nic kursowych netto 0 0
4 Odsetki i dywidendy netto 51                   1 097
5 (Zysk) strata z dzia alno ci inwestycyjnej -9 -60
6 Zmiana stanu rezerw 0 0
7 Zmiana stanu zapasów -18 368 -7 543
8 Zmiana stanu nale no ci -20 551 -4 274
9 Zmiana stanu zobowi za  z wyj tkiem kredytów i po yczek 49 728 -14 382

10 Pozosta e korekty 0 0
11 Podatek dochodowy zap acony/zwrócony -23 0

A. rodki pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 17 744 -23 384

B. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej
I Wp ywy razem 205 102

1 Przychody ze sprzeda y rodków trwa ych i warto ci
niematerialnych i prawnych 205 102

2 Przychody z aktywów finansowych 0 0
 3 Inne wp ywy inwestycyjne 0 0

II Wyp ywy razem 21 617 841
3 Zakup rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych 2 417 841
4 Wydatki na aktywa finansowe 0 0
5 Dywidendy wyp acone akcjonariuszom mniejszo ciowym 0 0
6 Inne wydatki inwestycyjne 19 200 0

III rodki pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej -21 412 -739

C. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej

I Wp ywy razem 3 034 10 721
1 Wp ywy z tytu u zaci gni tych kredytów 3 034 10 721
2 Emisja d nych papierów warto ciowych/akcji 0 0
3 Inne wp ywy finansowe 0 0

II Wyp ywy razem 200 4 068
1 Sp ata kredytów 0 0
2 Nabycie akcji w asnych 0 2 841
3 Umorzenie akcji w asnych 0 0
4 Zap acone odsetki 51 1 097
5 Dywidendy wyp acone na rzecz w cicieli 0 0
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lp. RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH
I kwarta
2010 r.

I kwarta
2009 r.

od 01.01.2010 od 01.01.2009

6 Inne 149 130
III rodki pieni ne netto z dzia alno ci finansowej 2 834 6 653

D Przep ywy pieni ne netto razem (A.III+B.III+C.III) -834 -17 470
E Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych - 834 -17 470

- zmiana stanu rodków pieni nych z tytu u ró nic kursowych
F rodki pieni ne na pocz tek okresu - 1 619 18 888
B rodki pieni ne na koniec okresu 785 1 418

- w tym o ograniczonej mo liwo ci dysponowania
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH EMITENTA:

DATA IMI  I NAZWISKO STANOWISKO/FUNKCJA PODPIS

17.05.2010 r. Robert Wojdyna Prezes Zarz du Robert Wojdyna

17.05.2010 r. Marek Skwarski Cz onek Zarz du Marek Skwarski


