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I. WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR

II kwartały
narastająco

II kwartały
narastająco

II kwartały
narastająco

II kwartały
narastająco

2008 2007 2008 2007

WYBRANE DANE FINANSOWE

od 01.01.2008 do
30.06.2008

od 01.01.2007 do
30.06.2007

od 01.01.2008 do
30.06.2008

od 01.01.2007 do
30.06.2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

216 737 216 775 62 324 56 326

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 401 11 092 3 278 2 882
III. Zysk (strata) brutto 10 683 10 261 3 072 2 666
IV. Zysk (strata) netto 8 479 8 267 2 438 2 148
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

-16 498 -3 049 -4 744 -792

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

-3 807 -4 799 -1 095 -1 247

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

4 553 8 176 1 309 2 124

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -15 752 326 -4 530 85
IX. Aktywa, razem 167 760 109 938 50 015 29 194
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 095 77 221 32 227 20 506
XI. Zobowiązania długoterminowe 435 1 403 130 373
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 107 366 75 252 32 009 19 983
XIII. Kapitał własny 59 665 32 717 17 788 8 688
XIV. Kapitał zakładowy 3 230 3 000 963 797
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 230 041 3 000 000 3 230 041 3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)

2,63 2,76 0,75 0,72

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)

2,63 2,76 0,75 0,72

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)

18,47 10,91 5,51 2,90

XIX. Rozwodniony wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR)

18,47 10,91 5,51 2,90

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
na jedną akcję (w zł/EUR)

0 0 0 0

Informacje finansowe podlegające przeliczeniu w niniejszym raporcie zostały przeliczone wg poniższych zasad i kursów
przeliczeniowych:

§ pozycje bilansowe – poszczególne pozycje bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu
obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego przez Narodowy Bank Polski:

- dla danych na dzień 30.06.2008 r. – 3,3542 EUR/zł (tabela NBP nr 126/A/NBP/2008)
- dla danych na dzień 29.06.2007 r. – 3,7658 EUR/zł  (tabela NBP nr 125/A/NBP/2007)

§ pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty,
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca niniejszego okresu sprawozdawczego,
odpowiednio:

- dla danych za II kwartały narastająco 2008 – 3,4776 EUR/zł
- dla danych narastająco za II kwartały narastająco 2007 – 3,8486 EUR/zł
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II. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
(*Ewentualne różnice w wysokości 1 tys. zł przy sumowaniu wynikają z przyjętych zaokrągleń)

1.   BILANS
AKTYWA                                                            w tys. zł 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 30.06.2007
I. Aktywa trwałe 38 066 36 036 35 542 20 760
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 27 74 84 140

- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 963 23 847 23 433 18 521
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

4. Inwestycje długoterminowe 11 428 11 428 11 428 1 446
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 11 428 11 428 11 428 1 248

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 248 1 248 1 248 1 248
 - udziały lub akcje w jednostkach

podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności 0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 10 180 10 180 10 180 198
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 648 687 597 653
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 648 687 597 653
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

II. Aktywa obrotowe 129 694 105 441 97 350 89 178
1. Zapasy 61 536 49 021 31 346 38 924
2. Należności krótkoterminowe 67 314 55 550 47 058 47 178

2.1. Od jednostek powiązanych 718 1 188 648 714
2.2. Od pozostałych jednostek 66 596 54 362 46 410 46 464

3. Inwestycje krótkoterminowe 544 570 16 296 1 147
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 524 550 16 276 1 127

a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 524 550 16 276 1 127

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 20 20 20 20
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 300 300 2 650 1 929
Aktywa razem 167 760 141 477 132 892 109 938

PASYWA                                                           w tys. zł 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 30.06.2007
I. Kapitał własny 59 665 54 889 51 537 32 717
1. Kapitał zakładowy 3 230 3 230 3 230 3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 45 343 32 287 32 641 18 817
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 193 193 193 213
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 420 2 420 2 420 2 420
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 13 053 0 0
8. Zysk (strata) netto 8 479 3 706 13 053 8 267
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PASYWA                                                           w tys. zł 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 30.06.2007
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 095 86 588 81 355 77 221
1. Rezerwy na zobowiązania 294 314 516 493
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 67 57
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 86 86 86 0

a) długoterminowa 80 80 80 0
b) krótkoterminowa 6 6 6 0

1.3. Pozostałe rezerwy 208 228 363 436
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 208 228 363 436

2. Zobowiązania długoterminowe 435 494 566 1 403
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 435 494 566 1 403
3. Zobowiązania krótkoterminowe 107 366 85 767 80 240 75 252
3.1. Wobec jednostek powiązanych 875 1 195 441 850
3.2. Wobec pozostałych jednostek 106 461 84 543 79 799 74 269
3.3. Fundusze specjalne 30 29 30 133
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 13 33 73
4.1. Ujemna wartość firmy 0 13 33 73
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0

Pasywa razem 167 760 141 477 132 892 109 938
Wartość księgowa (w tys. zł) 59 665 54 889 51 537 32 717
Liczba akcji (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 230 041 3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,47 16,99 15,96 10,91
Rozwodniona liczba akcji  (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 019 170 3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,47 16,99 17,07 10,91

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 30.06.2007
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 12 698 7 525 10 102 11 862
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 12 698 7 525 10 102 11 862

- udzielonych poręczeń 4 281 4 398 7 902 9 727
        - udzielonych gwarancji 8 417 3 127 2 200 2 135
3. Inne 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 12 698 7 525 10 102 11 862
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2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)

II kwartał
II kwartały
narastająco II kwartał

II kwartały
narastająco

2008 2008 2007 2007POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

od 01.04.2008 do
30.06.2008

od 01.01.2008 do
30.06.2008 od 01.04.2007 do

30.06.2007
od 01.01.2007 do

30.06.2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym: 125 959 216 737 103 260 216 775

- od jednostek powiązanych 1 016 2 601 1 462 2 998
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 726 50 429 28 415 55 562
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 95 233 166 308 74 845 161 213
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
w tym: 110 676 189 160 90 642 188 839

- jednostkom powiązanym 882 2 192 1 324 2 716
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 472 40 532 23 349 45 369
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85 204 148 628 67 293 143 470

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 15 283 27 577 12 618 27 936
IV. Koszty sprzedaży 7 270 13 189 7 264 14 373
V. Koszty ogólnego zarządu 1 719 3 093 1 539 2 536
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) 6 294 11 295 3 815 11 027
VII. Pozostałe przychody operacyjne 381 532 137 150
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26 40 8 9
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 355 492 129 141
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 238 426 78 85
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20 20 74 74
3. Inne koszty operacyjne 218 406 4 11
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 6 437 11 401 3 874 11 092
X. Przychody finansowe 144 304 64 77
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 92 230 64 77

- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 52 74 0 0
XI. Koszty finansowe 569 1 022 500 908
1. Odsetki, w tym: 559 999 302 633

- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 10 23 198 275
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 6 012 10 683 3 438 10 261
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 6 012 10 683 3 438 10 261
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XV. Podatek dochodowy 1 239 2 204 532 1 993
a) część bieżąca 1 200 2 323 717 2 178
b) część odroczona 39 -119 -185 -185
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty) 0 0 0 0

XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 4 773 8 479 2 906 8 267

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł) 13 265 13 265 13 886 13 886
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 000 000 3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,11 4,11 4,63 4,63
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,11 4,11 4,63 4,63

3.   ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

II kwartał II kwartały
narastająco rok 2007 II kwartały

narastająco

2008 rok 2008 rok 2007 rok

POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM

tys. zł
od 01.04.2008 do

30.06.2008
od 01.01.2008 do

30.06.2008
od 01.01.2007 do

31.12.2007
od 01.01.2007 do

30.06.2007

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 889 51 537 24 450 24 450
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -448 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 889 51 537 24 002 24 450
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 230 3 230 3 000 3 000

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 230 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 230 0

- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 230 0
b) zmniejszenia 0 0 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 230 3 230 3 230 3 000

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

a) zwiększenia 0 0 0 0
b) zmniejszenia 0 0 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia 0 0 0 0
b) zmniejszenia 0 0 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 32 287 32 641 10 622 10 622

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 13 056 12 702 22 019 8 195
a) zwiększenia (z tytułu) 13 053 13 056 22 920 8 195

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 14 723 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 2 0
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- z podziału zysku  (ponad wymaganą ustawowo wartość
minimalną) 13 053 13 053 8 195 8 195

- odpisy 3 3 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 354 901 0

- koszty emisji akcji 0 354 901 0
- przeksięgowanie dopłat udziałowców 0 0 0 0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 45 343 45 343 32 641 18 817
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 193 193 213 213

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -20 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- aktualizacja udziałów 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 20 0

- zbycia środków trwałych 0 0 2 0
- zbycia udziałów 0 0 18 0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 193 193 193 213
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- przeksięgowania dopłat udziałowców 0 0 0 0
b) zmniejszenia 0 0 0 0

- zwrot dopłat udziałowcom 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 053 13 053 7 747 8 195
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 053 13 053 7 747 8 195

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 448 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych 16 759 13 053 8 195 8 195

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podział zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- niepodzielony zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 13 053 13 053 8 195 8 195
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 13 053 13 053 8 195 8 195
- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 0

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 706 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 706 0 0 0

8. Wynik netto 4 773 8 479 13 053 8 267
a) zysk netto 4 773 8 479 13 053 8 267
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b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
d) korekta wyniku z tytułu błędu podstawowego 0 0 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 665 59 665 51 537 32 717
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty) 59 665 59 665 51 537 32 717

4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

II kwartał
II kwartały
narastająco II kwartał

II kwartały
narastająco

2008 2008 2007 2007

POZYCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

tys. zł
od 01.04.2008 do

30.06.2008

od 01.01.2008 do
30.06.2008 od 01.04.2007 do

30.06.2007
od 01.01.2007 do

30.06.2007

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 4 773 8 479 2 905 8 267
II. Korekty razem -2 467 -24 977 -8 105 -11 316

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 740 1 371 516 1 034
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 559 999 -247 622
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -26 -36 -8 -9
6. Zmiana stanu rezerw -20 -222 381 -43
7. Zmiana stanu zapasów -12 515 -30 190 -8 416 -15 262
8. Zmiana stanu należności -11 764 -20 257 12 943 4 363
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
kredytów i pożyczek 20 532 21 445 -14 507 -1 930
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 25 2 265 1 238 -91
11. Inne korekty 2 -352 -5 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+/-II) 2 306 -16 498 -5 200 -3 049
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 33 90 11 12

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych 33 90 11 12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
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- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 2 815 3 897 4 235 4 811
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych 2 815 3 897 4 235 4 811
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(I-II) -2 782 -3 807 -4 224 -4 799

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 270 6 161 9 462 9 462
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 1 270 6 161 9 462 9 462
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 820 1 608 -164 1 286
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 54 108 -178 126
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 207 501 261 538
8. Odsetki 559 999 -247 622
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-
II) 450 4 553 9 626 8 176
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -26 -15 752 202 328
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26 -15 752 202 328
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 550 16 276 925 799
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 524 524 1 127 1 127

   - o ograniczonej możliwości dysponowania 30 30 73 73
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III. INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 – Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

1. INFORMACJE PODSTAWOWE O KONSORCJUM STALI S.A.

Konsorcjum Stali S.A. jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce dystrybutorów wyrobów
hutniczych. Papiery wartościowe Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od
6 grudnia 2007 r.

Działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi Konsorcjum Stali rozpoczęła w roku 1999.
Spółka stała się prekursorem konsolidacji w branży dystrybutorów wyrobów hutniczych łącząc pod
swoim szyldem w 2000 r. działalność hurtowni wyrobów hutniczych: Stalko, Stalhurt i BudoMarket.
Istotnymi zdarzeniami, które wpłynęły na obecną pozycję i rozwój działalności gospodarczej Spółki
były:

24 czerwca 1999 r. - rozpoczęcie działalności handlu wyrobami hutniczymi pod
firmą Konsorcjum Stali Sp. z o.o.;

21 czerwca 2000 r. - założenie spółki „Stalprodukt – Warszawa” sp. z o.o. w celu
rozwijania specjalistycznej sprzedaży profili zimnogiętych,
w której 49% kapitału objęło i opłaciło Konsorcjum Stali;

Grudzień 2000 r. - zakup nieruchomości w Ursusie, gdzie znajduje się Oddział
Handlowy i Zakład Produkcyjny oraz do maja 2007 mieściła
się siedziba Spółki;

26 marca 2002 r. - zakup placu w Krakowie, gdzie obecnie jest prowadzony
oddział handlowy Spółki;

sierpień 2003 - zakup udziałów spółki ZBROSTAL Sp. z o.o. podmiotu,
który pozwolił Spółce na rozpoczęcie działalności produkcji
zbrojeń budowlanych;

wrzesień 2005 r. - zakup nieruchomości przemysłowej w Rembertowie, gdzie
obecnie mieści się siedziba Spółki i zakład produkcyjny
konstrukcji stalowych;

marzec 2006 r. - połączenie ze spółką zależną ZBROSTAL Sp. z o.o.;
2 maja 2007 r. - rejestracja przekształcenia spółki w spółkę akcyjną;
22 maja 2007 r. - podpisanie umowy inwestycyjnej, na podstawie której

akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. i wspólnicy Bodeko sp.
z o.o. postanowili dokonać połączenia obu podmiotów na
zasadzie przejęcia Bodeko Sp. z o.o. jako spółki
przejmowanej przez Konsorcjum Stali S.A. jako spółki
przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt. 2 KSH;

30 maja 2007 r. - zakup nieruchomości gruntowej w Krakowie o pow. 2,8382
ha; na nieruchomości tej powstanie hala produkcyjna i
magazynowa; zakup ten stanowi ważny element planu
rozbudowy istniejącego już w Krakowie oddziału;

lipiec 2007 r. - dzierżawa terenu w warszawskiej dzielnicy Ursus na
potrzeby rozbudowy obecnego Oddziału Handlowego i
Zakładu Produkcyjnego;

20 listopada 2007 r. - zakup nieruchomości gruntowej w Lublinie o pow.
5,8329 ha zrefinansowany ze środków pozyskanych w
debiucie giełdowym; na nieruchomości tej powstaje kolejny
oddział Spółki;

6 grudzień 2007 r. - debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
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S.A.;
grudzień 2007 r. - zakup 1 305 udziałów Bodeko Sp. z o.o. na podstawie

umowy z dnia 22 maja 2007 r., stanowiących 11,05%
udziału w kapitale zakładowym tej spółki;

29 stycznia 2008 r. - podjęcie  uchwał przez  Zarząd  Konsorcjum  Stali  S.A.  w
sprawie przyjęcia planu połączenia;

31 marca 2008 r. - podpisanie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości
gruntowej w Gdańsku o pow. 1,1981 ha, na której
zlokalizowany będzie kolejny oddział Spółki;

22 kwietnia 2008 r. - podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie połączenia spółek
Konsorcjum Stali S.A. oraz Bodeko Sp. z o.o. oraz podjęcie
uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego spółki o
kwotę 2 667 378 zł w drodze emisji 2 667 378 sztuk akcji
serii C o wartości nominalnej 1 zł;

1 lipca 2008 r. - rejestracja połączenia z Bodeko Sp. z o.o.

Konsorcjum Stali S.A. prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych
ze stali zwykłych. Działalność handlowa, w której Spółka specjalizowała się w pierwszych latach
funkcjonowania, została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz
usługi w zakresie cięcia stali na wymiar.

Konsorcjum Stali w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności oferuje:
Działalność handlowa
§ blachy,
§ stal kształtowa,
§ pręty gładkie kwadratowe i płaskie,
§ pręty żebrowane,
§ profile z/g,
§ walcówki,
§ rury,
§ pozostały drobny asortyment.

Działalność produkcyjna
§ zbrojenia budowlane,
§ konstrukcje stalowe.

Działalność usługowa
§ cięcie i prostowanie blach z kręgów,
§ cięcie blach na gilotynach,
§ cięcie kształtowników.

Przy czym działalność usługowa nie stanowi odrębnej sprzedaży Spółki i jest wliczona w cenę
towarów i materiałów.

Działalność dystrybucyjna w II kwartale 2008 r. prowadzona była w czterech oddziałach handlowych,
które zlokalizowane są w Warszawie-Ursusie, Zielonce, Krakowie oraz w Lublinie, gdzie w czerwcu
br. rozpoczął samodzielną działalność nowy oddział Spółki. Natomiast działalność produkcyjna
prowadzona była w dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Warszawie-Ursusie i
Warszawie-Rembertowie. W dniu 1 lipca 2008 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką
Bodeko Sp. z o.o. w wyniku czego sieć własna Konsorcjum Stali S.A. poszerzona została o kolejne
sześć oddziałów handlowych i dwa zakłady produkcyjne. Nowe oddziały handlowe spółki
zlokalizowane są w Zawierciu, Warszawie-Bielanach, Wrocławiu, Sępólnie Krajeńskim, Poznaniu i
Białymstoku. W Poznaniu i Warszawie-Bielanach zlokalizowane są zakłady produkujące zbrojenia
budowlane. Obecna sieć produkcyjno-handlowa spółki składająca się z 4 zakładów produkcyjnych
oraz 10 oddziałów handlowych posiadających własne magazyny towarowe, wśród których dwa
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największe zlokalizowane w Warszawie i Zawierciu pełnią rolę magazynów buforowych stawia
Konsorcjum Stali S.A. w gronie firm z branży dysponujących najbardziej rozbudowaną siecią
dystrybucyjną i posiadających największe moce produkcyjne w zakresie wytwarzania zbrojeń
budowlanych. Już w III kwartale zostanie oddana baza magazynowo-biurowa we Wrocławiu oraz
uruchomiony zostanie w tym mieście zakład produkujący zbrojenia budowlane.

Głównymi klientami Emitenta są firmy budowlane, producenci konstrukcji stalowych i
przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe. Głównym asortymentem
kierowanym do tych grup odbiorców są pręty żebrowane, walcówki, zbrojenia budowlane oraz
kształtowniki gorącowalcowane. Systematycznie rośnie również sprzedaż i przetwórstwo wyrobów
płaskich i kształtowników zimnogiętych skierowana do odbiorców reprezentujących przemysł
maszynowy. Ważną grupą odbiorców są firmy handlowe, mniejsi dystrybutorzy stali i firmy oferujące
materiały budowlane.

Konsorcjum Stali S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

2. WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Na dzień 30.06.2008 r. w skład Zarządu Konsorcjum Stali S.A. wchodzili:
§§ Robert Wojdyna – Prezes Zarządu
§§ Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu
§§ Krzysztof Przybysz – Wiceprezes Zarządu
§§ Marek Skwarski – Członek Zarządu

W dniu 01.07.2008 r. w wyniku połączenia z Bodeko Sp. z o.o. skład Zarządu Emitenta został
poszerzony i w dniu publikacji raportu przedstawia się następująco:

§§ Robert Wojdyna – Prezes Zarządu
§§ Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu
§§ Krzysztof Przybysz – Członek Zarządu
§§ Marek Skwarski – Członek Zarządu
§§ Tadeusz Borysiewicz – Członek Zarządu
§§ Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego w skład Rady Nadzorczej
Konsorcjum Stali S.A. wchodzili:

§§ Jerzy Rey – Przewodniczący Rady Nadzorczej
§§ Jarosław Tomczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
§§ Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej
§§ Mieczysław Maciążek – Członek Rady Nadzorczej
§§ Jan Walenty Pilarczyk – Członek Rady Nadzorczej
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3. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
ORAZ INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU
DO ROKU POPRZEDNIEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY,
KAPITAŁ WŁASNY I WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW I PASYWÓW

W okresie porównywalnym do roku 2008, za który sporządzano skrócone sprawozdania finansowe
ujęte w niniejszym raporcie, tj. w roku 2007 obowiązywały te same zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 30.06.2008 r. zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, zgodnie z zasadami i
metodami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z jej
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami). Spółka
posiada dokumentację opisującą przyjętą przez nią politykę rachunkowości. Istotnym elementem tej
dokumentacji jest zbiór określonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, w tym zasad, co do których Spółka miała w świetle ustawy o rachunkowości, prawo
wyboru rozwiązań lub stosowania uproszczeń. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej
opisane zasady rachunkowości:

Wartości niematerialne i prawne
W pozycji tej ujmowane są nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż
rok, przewidziane do używania na potrzeby Emitenta.
Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości
niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą linową przy
zastosowaniu następujących okresów amortyzacji:

Wartości niematerialne i prawne Okres amortyzacji w latach
Oprogramowanie komputerowe 2

Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia nie wyższej niż 3,5 tys. zł amortyzowane są
jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość przyjęto do używania.

Rzeczowe aktywa trwałe
W pozycji tej ujmowane są rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do wykorzystania na
potrzeby Emitenta.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na
ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Odpisy
amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są według metody liniowej. Stawki amortyzacyjne
ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

Zastosowane stawki amortyzacji są następujące:
- Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 1,14 – 1,19 %,
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- Grupa 1 Budynki 10 %
- Grupa 2 Budowle 4 % - 10 %
- Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 14 %
- Grupa 4 Maszyny i urządzenia 10 % - 20 %

z wyjątkiem:
491 – zespoły komputerowe 30 %

- Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe 14 %
- Grupa 6 Urządzenia techniczne 10 % - 20 %
- Grupa 7 Środki transportowe 14 % - 20 %
- Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 10 % - 25 %

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo.

Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.
Za aktywa trwałe uznaje się również obce środki trwałe przyjęte do odpłatnego używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, jeżeli umowa spełnia jeden z
warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym
charakterze, zaliczone do aktywów trwałych, amortyzuje się w okresie ekonomicznej przydatności
środka.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z
przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub
innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia. W przypadku zaistnienia okoliczności
wskazujących na trwałą utratę ich wartości dokonuje się odpisów aktualizujących.
Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo
stanowiące środki pieniężne.
Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Zapasy
W 2008 i 2007 roku towary wyceniono w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy aktualizujące.
Przy rozchodach towarów i materiałów Emitent stosuje metodę cen przeciętnych.

Należności krótkoterminowe
Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące. Metoda ta nie wykazuje różnic w stosunku do wyceny w skorygowanej cenie nabycia.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub
kosztów finansowych. Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych,
skierowanych na drogę sądową, nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich
nieściągalności, w wysokości nie objętej ubezpieczeniem oraz na wszystkie należności odsetkowe.
Decyzję o zawiązaniu odpisu podejmuje w każdym indywidualnym przypadku Zarząd Spółki.
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Kapitały własne:
Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie Emitenta
i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz nadwyżki wartości emisji nad wartość
nominalną emitowanych akcji.

Kapitał z aktualizacji wyceny - tworzony jest poprzez przeszacowanie wartości udziałów. Na kapitał
z aktualizacji wyceny odnosi się również różnicę między wartością początkową i dokonanymi od niej
odpisami amortyzacyjnymi a wartością zaktualizowaną, którą ustalić można  na podstawie
szczególnych przepisów.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do
decyzji zgromadzenia akcjonariuszy, a także skutki zmiany zasad rachunkowości i korekt błędów
podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym

Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Emitencie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
wynikający ze zdarzeń przeszłych powodujący konieczność wypływu środków, a wartość wynikającą
z tego zobowiązania można wiarygodnie oszacować.

Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe zobowiązania:
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których
                    kwotę można w  sposób wiarygodny oszacować,
- przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych i rentownych,
- odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z występowaniem dodatnich
                    różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością
                    podatkową,
- inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku.

Emitent nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym rezerw na przyszłe świadczenia z tytułu nagród
jubileuszowych oraz świadczeń urlopowych. Regulamin wynagradzania Emitenta nie przewiduje
obowiązku wypłacania nagród jubileuszowych. Emitent nie tworzy również rezerwy na świadczenia z
tytułu zaległych urlopów, gdyż polityka kadrowa jest tak prowadzona, aby zaległe urlopy dotyczące
roku minionego, które jak pokazuje doświadczenie lat minionych nie stanowią istotnej wielkości, były
w całości wykorzystywane do końca I kw. roku następnego.

Zobowiązania
Wykazane w bilansie zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania
finansowe wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia. Jeżeli różnica między wyżej
wymienioną wyceną a wyceną według kwoty wymaganej zapłaty jest nieistotna to wycenia się według
kwoty wymaganej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków,
które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia,
prenumeraty, telefony). Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia międzyokresowe
kwalifikowane są do aktywów krótko- lub długoterminowych. Czynne rozliczenia międzyokresowe
rozliczane są w indywidualnie oszacowanym okresie, w zależności od charakteru i wartości
rozliczanej pozycji.

Bierne rozliczenia międzyokresowe wycenione w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki, których kwotę można wiarygodnie określić.
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują głównie ujemną wartość firmy ustaloną jako
różnica między wartością godziwą przejętych aktywów netto a niższą od niej ceną nabycia oraz
otrzymane środki z tytułu świadczeń w przyszłych okresach.

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych
Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
Zyski i straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody lub
koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Wyłącznie dla celów prezentacji w sprawozdaniu
finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty różnic kursowych zarówno zrealizowanych jak i
nie zrealizowanych (łącznie w ramach wszystkich walut).

Przychody i koszty
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu od odbiorcy
pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym
idzie transferu ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności do towarów lub produktów.

Koszty własne sprzedaży
Koszty są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie
rodzajowym uszczegółowionym według miejsc powstawania kosztów.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty niezwiązane z podstawową
działalnością Spółki, wpływające na wynik finansowy.
Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty operacji finansowych.

Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z
polskimi przepisami podatkowymi. Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego. Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek podatku
dochodowego obowiązującym w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania.
Rezerwy i aktywa odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
własnym, odnosi się również na kapitał własny.

4. INFORMACJE O ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH W TYM O
KOREKTACH Z TYTUŁU REZERW, REZERWIE I AKTYWACH Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO, DOKONANYCH ODPISACH
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW

Stan rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30.06.2008 r.
przedstawiono w poniższym zestawieniu:

§ Rezerwa za tytułu odroczonego podatku dochodowego – nie występuje
§ Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe: 86 tys. zł
§ Pozostałe rezerwy: 208 tys. zł (w tym 40 tys. zł. na badanie półrocznego sprawozdania
finansowego i 168 tys. zł. na przewidywane koszty postępowania spornego)
§ Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 687 tys. zł

W okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego uległa
zmniejszeniu o 67 tys. zł, jednocześnie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o
91 tys. zł.

W drugim kwartale 2008 r. Spółka nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących zapasy.
Odpisy aktualizujące należności zmniejszyły się o 401 tys. zł i na 30.06.2008 r. wynoszą 2 082 tys. zł
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w tym z tytułu należności głównych 1 556 tys. zł, a z tytułu naliczonych a jeszcze nie zapłaconych
przez kontrahentów odsetek 526 tys. zł.

5. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH
ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

Dokonania w zakresie osiągniętych wyników

Wyniki osiągnięte w II kwartale 2008 r. przez Konsorcjum Stali S.A są efektem zrealizowania
wszystkich postawionych na ten okres celów. Porównując wyniki osiągnięte w II kwartale roku 2008 z
wynikami analogicznego roku 2007 zwrócić można uwagę na wzrost  osiągniętych przez Spółkę
przychodów (wzrost o 22,7 mln zł, tj. o ok. 22%) oraz wypracowanego zysku netto (wzrost o ok. 1,9
mln zł, tj. o ok. 64%). Należy w tym miejscu  podkreślić, że pod względem osiągniętej sprzedaży i
zysku był to jeden z najlepszych  kwartałów w historii firmy, porównywalny z I kwartałem 2007 r.
Zgodnie z przewidywaniami Zarządu nastąpiła znacząca poprawa wyników w stosunku do I kwartału
2008 r. W efekcie za I półrocze 2008 r. udało się wypracować wyniki bardzo zbliżone do tych
osiągniętych w analogicznym okresie bardzo udanego dla Spółki roku 2007, czyli: przychody –
216 737 tys. zł (w I półroczu 2007 – 216 775 tys. zł), zysk netto – 8 479 tys. zł (w I półroczu 2007 –
8 268 tys. zł).

Konsorcjum Stali w II kwartale 2008 r. systematycznie realizowało strategie handlową opartą na
trwałej współpracy z finalnymi odbiorcami stali i firmami budowlanymi. Rozwijana była działalność
produkcyjna i usługowa. Zakład produkujący zbrojenia budowlane w Ursusie został zmodernizowany
i wyposażony w dodatkowe, nowoczesne urządzenia do produkcji zbrojeń z materiału w kręgach, zaś
zakład produkujący konstrukcje stalowe w Rembertowie w nowoczesną gilotynę do cięcia blach,
śrutownię, lakiernię i urządzenia spawalnicze.
Dodatkowo osiągnięte w II kwartale wyniki należy postrzegać również w kontekście dokonującego się
procesu połączenia Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. (rejestracja połączenie obu spółek
nastąpiło tuż po zakończeniu II kwartału w dniu 1 lipca 2008 r.). Realizowana wspólnie strategia
handlowa, zaopatrzeniowa i wynikające z nich m.in. regionalne przyporządkowanie klientów do
najbliższych oddziałów oraz  różne ale uzupełniające się kanały dystrybucji obu firm zaowocowały
wypracowaniem bardzo dobrych wyników przez Spółkę z Zawiercia, np. przychody osiągnięte przez
Bodeko Sp. z o.o w II kwartale br. były wyższe o ok. 40,5% w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego i wyniosły 211,5 mln zł a zysk netto wypracowany w II kw. 2008 r. wyniósł 7,5 mln zł i był
o blisko 25% wyższy od osiągniętego zysku w takim samym okresie roku 2007. W sumie daje to
Spółkom będącym w przededniu połączenia wyniki rekordowe, zwłaszcza po zsumowaniu obu
kwartałów bieżącego roku.

Nieco szerzej o tendencjach i sytuacji rynkowej branży piszemy w pkt. 6 poniżej pn. „CZYNNIKI I
ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI
FINANSOWE W I KWARTALE”). W punkcie tym zestawiono również podstawowe wielkości
rachunku zysków i strat wypracowane przez każdą z łączących się Spółek w I półroczu 2008 r. w
porównaniu z wynikami osiągniętymi w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Konsorcjum Stali S.A. i
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bodeko Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek
Konsorcjum  Stali  S.A.  i  Bodeko  Sp.  z  o.o.  oraz  podjęcie  uchwały  przez  NWZ  Konsorcjum
Stali S.A. o podniesieniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 2 667 378 zł w drodze emisji
2 667 378 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł

Dnia 22.04.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Konsorcjum Stali S.A. oraz dnia
23.04.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bodeko Sp. z o.o. podjęły uchwały
zezwalające na połączenie obu Spółek przez przeniesienie całego majątku Bodeko Sp. z o.o. (Spółki
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Przejmowana) na Konsorcjum Stali S.A. (Spółki Przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka
Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej w sposób opisany w planie połączenia obu
spółek przyjętym uchwałą Zarządów obu spółek w dniu 29.01.2008 r. W związku z powyższym NWZ
Konsorcjum Stali S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o
kwotę 2 667 378 zł w drodze emisji 2 667 378 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł. Kapitał
zakładowy Emitenta po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji akcji serii C podniesiony
zostanie do kwoty  5 897 419 zł. Od prawa poboru wyłączeni zostali dotychczasowi akcjonariusze
Emitenta, a akcje nowej emisji zostaną wydane w całości Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z
wyłączeniem na podstawie art. 514 KSH Emitenta), w zamian za przeniesienie jej całego majątku na
Konsorcjum Stali S.A. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja uprawnia do
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nowej emisji uprawniają do udziału w zysku Spółki
Przejmującej od 1 stycznia 2007 r. Zarząd Emitenta został upoważniony do ubiegania się o
dopuszczenie akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Powyższe uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji
połączenia przez Sąd Rejestrowy. Rejestracja połączenia nastąpiła 1 lipca 2008 r.

Działania opisane w tym punkcie wynikają bezpośrednio ze strategii rozwoju Emitenta
zaprezentowanej w jego prospekcie emisyjnym i są kolejnym etapem procesu połączenia Konsorcjum
Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. realizowanego na podstawie umów zawartych 22 maja 2007 r. (z póź.
zmianami) między Konsorcjum Stali S.A. a udziałowcami Bodeko Sp. z o.o. – Umowy Sprzedaży
Udziałów i Umowy Inwestycyjnej. Emitent przewiduje, że długoterminowym efektem połączenia
będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższym poziomie
generowanego zysku w kolejnych okresach prowadzenia działalności oraz umocnienie pozycji wobec
podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Połączenie pozwoli
również na zwiększenie poziomu obsługi kontrahentów oraz jakości oferowanych produktów.

Zawarte w II kwartale 2008 r. istotne umowy:

Dnia 09.06.2006 r. został podpisany aneks do umowy nr 8812006005000138/00 z dnia
22 lutego 2006 r. o linię gwarancyjną między Emitentem a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą
Katowicach. Przedmiotem aneksu jest zwiększenie o jeden milion złotych w terminie od dnia
09.06.2008 r. do 01.07.2008 r. wysokości postawionej do dyspozycji Emitenta Linii Gwarancyjnej.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Dnia 11.06.2008 r. został podpisany aneks do umowy nr 89906462 z dnia 11.06.2007 r. o kredyt w
rachunku bieżącym między Emitentem a Bankiem Millennium S.A. w Warszawie. Przedmiotem
aneksu jest zwiększenie o pięć milionów złotych w terminie od dnia 11.06.2008 r. do 10.06.2009 r.
wysokości udzielonego kredytu. Pozostałe.

Dnia 24.06.2008 r. Emitent otrzymał zwrotnie podpisaną umowę o współpracy zawartą pomiędzy
Konsorcjum Stali S.A., łączącą się z nim Spółką Bodeko Sp. z o.o. jako Kupującymi a Arcelor Mittal
Polska S.A. z siedzibą w Katowicach jako Dostawcą. Przedmiotem Umowy jest zakup
wyszczególnionych w umowie wyrobów płaskich produkowanych przez Dostawcę. Szacunkowa
wartość umowy brutto to 75 000 000,00 zł. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia
2008 r.
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6. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT

W II kwartale 2008 kontynuowane były rozpoczęte w styczniu 2008 roku tendencje wzrostu cen na
wyroby hutnicze. Nie słabnie zapotrzebowanie na stal na rynkach światowych. Niezwykle chłonne są
rynki krajów Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej oraz Indie, Chiny i  Rosja. Co prawda w
Polsce w dalszym ciągu czekamy na rozpoczęcie zapowiadanych dużych inwestycji
infrastrukturalnych, budowę dróg, stadionów, mostów czy nowej linii metra w Warszawie, to jednak
popyt na wyroby stalowe również utrzymywał się na dobrym poziomie.  Zarząd przewiduje, że
właściwy boom budowlany jest jeszcze przed nami, inwestycje mimo, że przesuwane w czasie muszą
być zrealizowane. Pozwala to mieć nadzieję, że również III  i IV kwartał 2008 będzie okresem
prosperity dla branży dystrybutorów stali, mimo prawdopodobnej korekty nadmiernie
wywindowanych przez producentów cen. Tu podkreślić należy jednak, że u podstaw podwyżek w
2008 r. leżą nieco inne przyczyny niż w 2007 r. O ile bowiem podwyżki roku 2007 spowodowane
były gwałtownym wzrostem popytu, znacznie przekraczającym krótkookresową podaż wynikającą z
możliwości krajowych czy regionalnych producentów, to w roku 2008 u ich źródeł leży w dużej
mierze wzrost kosztów wytworzenia wyrobów przez producentów stali. Znaczące wzrosty cen energii,
ropy i gazu, złomu i rud sprawiły, że huty nie czekając na ożywienie popytu, które z reguły ma
miejsce z końcem zimy, już w styczniu wprowadziły pierwsze znaczące podwyżki cen. Tendencja
wzrostu cen utrzymywała się przez cały I i II kwartał i zgodnie z przewidywaniami i zapowiedziami
producentów może utrzymywać się jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy z wyłączeniem stali
budowlanej.  Powołując się na opinię wielu producentów,  Zarząd Konsorcjum Stali  uważa, że
korekta cenowa na wyroby stalowe w 2008 r. nie powinna być tak głęboka jak w ubiegłych latach.
W dalszym ciągu w II kwartale obserwowaliśmy zjawisko kupowania  na zapas, szczególnie przez
firmy handlowe, w celach zarobienia na podwyżkach cen. Konsorcjum Stali specjalizuje się w
obsłudze klientów finalnych, producentów przetwarzających wyroby stalowe i firm budowlanych. Jest
to rynek bardzo stabilny, klienci bardzo lojalni i mocno związani z Konsorcjum Stali, ale oczekujący
od dostawcy roli bufora pomiędzy nimi a producentami wyrobów hutniczych, łagodzącego skutki
podwyżek cen. Emitent bardzo ceni sobie współpracę z tą grupą klientów i często rezygnował z
dodatkowych „zysków magazynowych” na rzecz długookresowej i stabilnej współpracy. Taka
polityka handlowa zawsze przynosiła pozytywne efekty w okresach dekoniunktury i spadku cen.

Niezwykle istotnym elementem mającym wpływ na wyniki Emitenta, zarówno w I jak i II kwartale
jest proces łączenia się z firmą Bodeko Sp. z o.o. z Zawiercia. Już od momentu podpisania umowy
inwestycyjnej  Zarządy obu firm rozpoczęły wdrażać wspólną politykę zakupową, inwestycyjną i
handlową. Został opracowany i wdrożony plan połączenia i skoordynowania działalności handlowej
oddziałów obu firm oraz dokonano podziału rynku i optymalizacji obsługi klientów na terenie całego
kraju. Wykorzystano doświadczenie, wiedzę o rynku  i specyfikę pracy obu podmiotów. Dzięki temu
możliwe było pełne wykorzystanie sytuacji rynkowej i wypracowanie bardzo dobrych wyników we
wszystkich segmentach rynku
Bardzo trafnie ilustruje to analiza wyników osiągniętych przez Konsorcjum Stali S.A. i spółkę, z którą
się łączymy – Bodeko Sp. z o.o.  W II kwartale ponownie lepsze rezultaty handlowe osiągnęło spółka
Bodeko Sp. z o.o. zaopatrująca głównie firmy handlowe i składy budowlane, które biorąc pod uwagę
wzrosty  cen  na  rynku  w  tym  okresie  budowały  magazyny.  Z  kolei  Konsorcjum  Stali  S.A.
specjalizujące się w obsłudze głównie firm budowlanych i finalnych odbiorców wyrobów hutniczych
zanotowało nieco niższą dynamikę wzrostu przychodów i zysku, gdyż procesy inwestycyjne
realizowane przez te firmy rozpoczną się dopiero w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Z tej
perspektywy wyniki wypracowane w II kwartale 2008 r. zarówno przez Emitenta jak i spółkę Bodeko
należy uznać jako bardzo zadowalające. Już w tym okresie można zatem zauważyć pierwsze
pozytywne efekty synergii – różniąca się w obu spółkach struktura klientów przyczyniła się do
utrzymania na wysokim poziomie łącznych wyników finansowych. Osiągnięte przez Konsorcjum Stali
S.A. przychody ze sprzedaży i wypracowane zyski za dwa kwartały 2008 r. są tak dobre jak te
wypracowane w rekordowym dotychczas dla branży pierwszym półroczu 2007 r., natomiast Spółka
Bodeko, z którą Emitent połączył się 1 lipca 2008 r., znacząco je przekroczyła.
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Poniżej prezentujemy zestawienie podstawowych wielkości z rachunku zysków i strat obu Spółek
wypracowanych w I półroczu 2008 r.:

Przychody i zyski Konsorcjum Stali S.A. w I półroczu 2008 w porównaniu do I półrocza 2007 r.
2008 rok 2007 rok

POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT       w tys. zł od 01.01.2008
do 30.06.2008

od 01.01.2007
do 30.06.2007

zmiana
między

2008 a 2007
r. [tys. zł]

zmiana
między

2008 a 2007
r.

[%]

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym: 216 737 216 775 -38 0,0%
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 429 55 562 -5 133 -9,2%
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 166 308 161 213 5 095 3,2%
XIV. Zysk (strata) brutto 10 683 10 261 422 4,1%

XVIII. Zysk (strata) netto 8 479 8 268 211 2,6%

Przychody i zyski Bodeko Sp. z o.o. w I półroczu 2008 w porównaniu do I półrocza 2007 r.
2008 rok 2007 rok

POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT       w tys. zł od 01.01.2008
do 30.06.2008

od 01.01.2007
do 30.06.2007

zmiana
między

2008 a 2007
r. [tys. zł]

zmiana
między

2008 a 2007
r.

[%]

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym: 387 834 304 971 82 863 27,2%
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 928 38 816 -1 888 -4,9%
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 350 906 266 155 84 751 31,8%
XIV. Zysk (strata) brutto 19 060 15 580 3 480 22,3%

XVIII. Zysk (strata) netto 15 374 12 632 2 742 21,7%

7. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

Głównymi odbiorcami towarów i wyrobów oferowanych przez Konsorcjum Stali S.A. są podmioty z
branży budowlanej – w ciągu ostatnich lat kalendarzowych sprzedaż do podmiotów z tego sektora
stanowiła powyżej 40% całkowitej sprzedaży Spółki. Powoduje to, że cykl produkcyjny tej branży ma
silne odzwierciedlenie na sezonową strukturę sprzedaży Konsorcjum Stali S.A. Historia minionych lat
funkcjonowania Konsorcjum Stali S.A. pokazywała, że I kwartał roku z uwagi na okres zimowy i
warunki pogodowe z reguły był okresem obniżenia zapotrzebowania na wyroby stalowe a udział
przychodów ze sprzedaży zrealizowanej w tym okresie w przychodach całorocznych nie przekraczał
zwykle 15%-20%. Kwartał drugi okresów minionych pod względem wyników sprzedaży zbliżony był
do kwartału czwartego, a ich udział w zrealizowanych przychodach całorocznych kształtował się na
poziomie po ok. 25%-28% dla każdego z tych kwartałów. Historia minionych lat działalności
Emitenta pokazywała również, że najlepszym pod względem wyników sprzedażowych i
realizowanych zysków był dotychczas dla spółki kwartał trzeci z przychodami ze sprzedaży na
poziomie ok. 28%-33% całorocznych przychodów. Reguła ta została złamana w roku 2007, w którym
łagodna zima jak i znaczący wzrost popytu spowodowany boomem inwestycyjnym przyczyniły się do
tego, że I kwartał był najlepszy pod względem osiągniętych wyników sprzedaży i wypracowanych
zysków. Przychody osiągnięte w tym okresie stanowiły 28,5% całkowitych przychodów Spółki.
Pozostałe kwartały 2007 r. stanowiły następujące udziały w osiągniętych przychodach całorocznych:
II kw. 25,9%, III kw. 23,8%, IV kw. 21,8%.
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Emitent przewiduje, że bieżący rok pod względem sezonowej struktury sprzedaży i wypracowanych
zysków będzie bardziej zbliżony do sezonowego rozkładu w latach 2004-2006 niż do roku 2007.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I
KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Dnia 22.04.2008 r. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  spółki  Konsorcjum  Stali  S.A.  oraz  dnia
23.04.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bodeko Sp. z o.o. podjęły uchwały
zezwalające na połączenie obu Spółek przez przeniesienie całego majątku Bodeko Sp. z o.o. (Spółki
Przejmowana) na Konsorcjum Stali S.A. (Spółki Przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka
Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej w sposób opisany w planie połączenia obu
spółek przyjętym uchwałą Zarządów obu spółek w dniu 29.01.2008 r. W związku z powyższym
NWZ Konsorcjum Stali S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej o kwotę 2 667 378 zł w drodze emisji 2 667 378 akcji serii C o wartości nominalnej
1 zł. Kapitał zakładowy Emitenta po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji akcji serii C
podniesiony zostanie do kwoty  5 897 419 zł. Od prawa poboru wyłączeni zostali dotychczasowi
akcjonariusze Emitenta, a akcje nowej emisji zostaną wydane w całości Wspólnikom Spółki
Przejmowanej (z wyłączeniem na podstawie art. 514 KSH Emitenta), w zamian za przeniesienie jej
całego majątku na Konsorcjum Stali S.A. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda
akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nowej emisji uprawniają do
udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2007 r. Zarząd Emitenta został upoważniony do
ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Powyższe uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia ze skutkiem prawnym od
dnia rejestracji połączenia przez Sąd Rejestrowy. Rejestracja połączenia nastąpiła 1 lipca 2008 r.
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9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ
DYWIDENDY

W II  kwartale 2008 r. Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy. Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszu, które odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 20.06.2008 r. dokonało
podziału zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2007 r. przeznaczając 13 053,4 tys. zł, tj. cały
zysk wypracowany w 2007 r., na zwiększenie kapitału zapasowego.

10. ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, A MOGĄCE
WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

Rejestracja połączenia Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o.

W dniu 01.07.2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji połączenia spółek
Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1
pkt. 1 KSH przez przejęcie przez przeniesienie całego majątku BODEKO Sp. z o.o. (Spółka
Przejmowana) na Konsorcjum Stali S.A. (Spółka Przejmująca) („Połączenie”). Połączenie zostało
wpisane do rejestru Konsorcjum Stali S.A. w dniu 01.07.2008 r. (dzień połączenia).
Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bodeko Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu są
podmiotami działającym w branży dystrybucji wyrobów hutniczych. Zajmują się handlem hurtowym i
detalicznym oraz przetwórstwem wyrobów hutniczych. Produkują zbrojenia budowlane oraz
konstrukcje stalowe. Zarząd przewiduje, że połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o.
przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie
wykorzystać w pełni synergię kosztową, m.in. uzyska lepszą pozycję negocjacyjną w sferze zakupów
półproduktów i produktów stalowych. Klienci połączonych firm uzyskają szerszy dostęp do towarów,
produktów i usług. Konsorcjum Stali S.A. liczy też na pozytywne efekty połączenia działów sprzedaży
obu firm, co pozwoli na wzajemne korzystanie z bogatych doświadczeń w tym zakresie.
Długoterminowym efektem połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje
odzwierciedlenie w wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia
działalności. Konsorcjum Stali S.A. umocni również swoją pozycję wobec podmiotów prowadzących
działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału Konsorcjum Stali S.A.

W dniu 01.07.2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Konsorcjum Stali S.A. z kwoty 3.230.041zł do kwoty 5.897.419 zł w związku z emisją
akcji serii C przeprowadzoną w ramach procesu połączenia Konsorcjum Stali S.A. z Bodeko Sp. z o.o.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Konsorcjum Stali S.A. dzieli się na 5 897 419 akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym:

a) 3 000 000 akcji serii A, o numerach od 000 0001do 3 000 000,
b) 230 041akcji serii B, o numerach 000001 – 230041, oraz
c) 2 667 378 akcji serii C, o numerach 0000001 – 2 667 378.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5 897 419 szt.
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Zainicjowanie procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

W dniu 30 lipca 2008 roku Konsorcjum Stali S.A. działając na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 w zw. z
art. 38 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie załączając do
niego memorandum informacyjne, gdyż zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii C, które zostały wydane
wspólnikom BODEKO Sp. z o.o. tj. spółki połączonej z Konsorcjum Stali S.A. w trybie art. 492 § 1
pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.
1037).

Podpisanie umowy istotnej

Dnia 30 lipca 2008 roku Emitent otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z firmą Budimex Dromex S.A.
z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa prefabrykatów zbrojeniowych konstrukcji
mostowych, koszy do ścian szczelinowych, dostawa i montaż przejścia rurowego. Szacunkowa
wartość umowy netto wynosi 14 000 tys. zł. Terminy realizacji dostaw określono od dnia 10 czerwca
2008 r. do dnia 31.12.2008 r. z zastrzeżeniem zmian cen jednostkowych po 30 września 2008 r. W
przypadku niedojścia do porozumienia w tym zakresie umowa rozwiąże się z dniem 30 września
2008 r. Odpowiedzialność Emitenta z tytułu gwarancji i rękojmi za dostarczone towary rozpoczyna się
z dniem odbioru towaru przez Odbiorcę i kończy po upływie 3 lat i 30 dni, jednakże nie wcześniej niż
12 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania robót, będących przedmiotem umowy między Inwestorem -
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie a Odbiorcą.

11. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH,
KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU
OBROTOWEGO

Stan zobowiązań warunkowych na dany dzień oraz zestawienie zmian w stosunku do stanu na koniec
poprzedniego roku

Stan na dzień Stan na dzieńZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
 w tys. zł

30.06.2008 31.12.2007

Zmiana na dzień
30.06.2008 w stosunku do
stanu na dzień 31.12.2007

z tytułu faktoringu 5 847 8 217 -2 370
z tytułu gwarancji 8 417 2 200 6 217
z tytułu poręczeń 4 281 7 902 -3 621
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IV. POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 – Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

1. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO ZASADY
PRZELICZENIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH NA EURO

Informacje finansowe podlegające przeliczeniu w niniejszym raporcie zostały przeliczone wg
poniższych zasad i kursów przeliczeniowych:

§ pozycje bilansowe – poszczególne pozycje bilansu przeliczono na EUR według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego przez Narodowy Bank
Polski:

- dla danych na dzień 30.06.2008 r. – 3,3542 EUR/zł (tabela NBP nr
126/A/NBP/2008)

- dla danych na dzień 29.06.2007 r. – 3,7658 EUR/zł  (tabela NBP nr
125/A/NBP/2007)

§ pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na
EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca niniejszego okresu sprawozdawczego, odpowiednio:

- dla danych za II kwartały narastająco 2008 r. – 3,4776 EUR/zł
- dla danych narastająco za II kwartały narastająco 2007 r. – 3,8486 EUR/zł

2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Konsorcjum Stali S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

3. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK
GOSPODARCZYCH, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU,
RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W okresie, za który sporządzono raport okresowy nie wystąpiło połączenie Emitenta z innym
podmiotem, nie nastąpiły również procesy podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
Zaznaczyć jednak należy, że 01.07.2008 r. a więc tuż po dacie na którą sporządzono niniejszy raport
okresowy nastąpiła rejestracja połączenia a w okresie, za który sporządzono raport trwały już prace
związane z organizacyjno-prawnym przygotowaniem połączenia Konsorcjum Stali S.A. (Spółka
Przejmująca) i Bodeko Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). W skutek dokonanego połączenia znacząco
wzrośnie majątek Emitenta oraz osiągane w kolejnych okresach przychody i zyski. Pierwsze
sprawozdanie finansowy przedstawiające efekty wspólnej działalności połączonych przedsiębiorstw
będzie opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał bieżącego roku.
Zarząd Emitenta przewiduje, że połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. przyniesie
wymierne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie korzystać z efektów
synergii, m.in. uzyska lepszą pozycję negocjacyjną w sferze zakupów półproduktów i produktów
stalowych. Klienci połączonych firm uzyskają szerszy dostęp do towarów, produktów i usług. Zarząd
spodziewa się również pozytywnych efektów połączenia działów sprzedaży obu firm, co pozwoli na
wzajemne korzystanie z bogatych doświadczeń w tym zakresie. Długoterminowym efektem
połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższym
poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności. Konsorcjum Stali S.A.
umocni również swoją pozycję wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz
wobec kontrahentów.
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4. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

Zarząd nie publikował prognoz wyników na 2008 r.

5. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
KWARTALNEGO

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania raportu następujący
akcjonariusze posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Nazwisko i Imię/Nazwa Akcjonariusza
Liczba

posiadanych
akcji

% ogólnej
liczby akcji i
głosów na
Walnym

Zgromadz.

% udziału w
kapitale

zakładowym

Koclęga Janusz 883 283 14,98% 14,98%
Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85% 13,85%
Dembowska Barbara 816 980 13,85% 13,85%
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie 600 135 10,18% 10,18%
Skwarski Marek 400 200 6,79% 6,79%
Wojdyna Robert 400 200 6,79% 6,79%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 389 155 6,60% 6,60%
Przybysz Krzysztof 330 000 5,60% 5,60%

Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadają
1 260 486 sztuk akcji co stanowi 21,37% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

W uzupełnieniu powyższych informacji Emitent wskazuje, że jego akcjonariuszami są również:
§ Jerzy Rey – Prezes Zarządu spółki Skyline Investment S.A. wymienionej w tabeli

powyżej i jednocześnie akcjonariusz tej spółki posiadający 40% udziałów w jej kapitale
– posiada razem ze swoją żoną Małgorzatą Rey w ramach małżeńskiej wspólnoty
majątkowej 222 791 akcji tj. 3,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyleż samo
udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
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6. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO
NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJACE EMITENTA NA DZIEŃ
PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO

Osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu posiadały następującą ilość akcji
Emitenta:

Imię i Nazwisko/Nazwa
Akcjonariusza Funkcja Liczba posiadanych

akcji

% ogólnej liczby
akcji i głosów na

Walnym Zgromadz.

Robert Wojdyna Prezes Zarządu 400 200 6,79%
Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu 883 283 14,98%
Krzysztof Przybysz Członek Zarządu 330 000 5,60%
Marek Skwarski Członek Zarządu 400 200 6,79%
Tadeusz Borysiewicz wraz
ze swoją żoną Krystyną
Borysiewicz w ramach
małżeńskiej wspólnoty
majątkowej

Członek Zarządu 816 980 13,85%

Ireneusz Dembowski wraz
ze swoją żoną Barbarą
Dembowską w ramach
małżeńskiej wspólnoty
majątkowej

Członek Zarządu 816 980 13,85%

Jerzy Rey wraz ze swoją żoną
Małgorzatą Rey w ramach
małżeńskiej wspólnoty
majątkowej

Przewodniczący Rady Nadzorczej 222 791 3,72%

7. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM
WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA LUB ŁĄCZNA
WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy
nie toczyły się w stosunku do Emitenta żadne postępowania przed organami administracji publicznej
ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację
finansową lub rentowność Emitenta oraz przekraczałyby 10% kapitałów własnych Emitenta.

8. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA NIETYPOWYCH TRANSAKCJI
Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W II kwartale 2008 r. miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, były to jednak transakcje
o charakterze typowym i rutynowym, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności
operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostki powiązane.
W wartościach ujętych w bilansie i rachunku zysków i strat dotyczących transakcji z podmiotami
powiązanymi nie ujęto transakcji gospodarczych między Emitentem a spółką Bodeko Sp. z o.o., z
którą Emitent połączył się dnia 01.07.2008 r. Mimo, że Konsorcjum Stali S.A. posiadała w Bodeko
Sp. z o.o. 11,04% udziałów nabytych w grudniu 2007 r., to jednak do czasu połączenia nie



KONSORCJUM STALI S.A. RAPORT KWARTALNY  SA-Q 2/2008

Komisja Nadzoru Finansowego 27

sprawowała kontroli nad tą spółką co spowodowało, że zrealizowane z nią transakcje nie zostały
wykazywane w grupie transakcji z jednostkami powiązanymi. Do dnia połączenia Emitenta łączyła ze
Spółką Bodeko długoletnia współpraca handlowa. Transakcje z tą spółką miały charakter typowych
transakcji gospodarczych zawieranych między niezależnymi podmiotami. W okresie od stycznia
2008 r. do końca czerwca sprzedaż Emitenta do Bodeko Sp. z o.o. wyniosła 3 335,8 tys. zł a zakupy
20 067,3 tys. zł.

9. INFORMACJE O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH, POŻYCZKACH LUB
GWARANCJACH

Na dzień 30.06.2008 r. Emitent udzielał następujących poręczeń:

1. Poręczenie dla Mittal  Steel  Poland  S.A./za  Grupę Polska  Stal  Sp.  z  o.o.  do  kwoty
2 000 tys. zł – poręczenie od dnia 15.03.2006 r. do czasu całkowitego zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń wobec dłużnika, tj. spółki Grupa Polska Stal Sp. z o.o. z tytułu
zobowiązań handlowych.

2. Poręczenie dla Mittal Steel Ostrawa a.s/za Grupę Polska Stal Sp. z o.o. do kwoty
680 tys. EUR  (2 280,8 tys. zł wg kursu średniego NBP na dzień 30.06.2008 r.) – poręczenie
od dnia 01.03.2006 r. do czasu całkowitego zaspokojenia ewentualnych roszczeń wobec
dłużnika tj. spółki Grupa Polska Stal Sp. z o.o. z tytułu zobowiązań handlowych.

W/w poręczenia złożone zostały jako zabezpieczenie zobowiązań spółki Grupa Polska Stal Sp. z o.o.,
w której Emitent do dnia 20.12.2007 r. (tj. do czasu sprzedaży) posiadał 10% udziałów. Spółka Grupa
Polska Stal Sp. z o.o. jest grupą zakupową realizującą dostawy wyłącznie na rzecz swoich
udziałowców. Udzielone przez udziałowców tej spółki poręczenia warunkują otrzymanie przez GPS
Sp. z o.o. odroczonych terminów płatności i korzystnych cen od dostawców towarów, z których
korzystają następnie udziałowcy. Z tego powodu za udzielone poręczenia Emitent nie pobierał
dodatkowego wynagrodzenia. W związku z zakończeniem współpracy Emitenta z Grupą Polska
Stal Sp. z o.o. udzielone przez niego poręczenia systematycznie wygasają.

Dodatkowo na dzień 30.06.2008 r. na zlecenie Konsorcjum Stali S.A. ING Bank Śląski wystawiał
następujące gwarancje:

· na rzecz spółki Warbud S.A. gwarancję na kwotę 2.200 tys. zł – gwarancja wystawiona
została dnia 11.12.2007 r. i obowiązuje do dnia 30.06.2008 r. Emitenta  nie  łączą ze
spółką Warbud S.A. żadne związki kapitałowe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla
Warbud S.A. z tytułu wpłaconej Emitentowi zaliczki na poczet realizacji umowy w
zakresie dostaw elementów zbrojarskich na budowę prowadzoną przez Warbud S.A.
Niniejsza gwarancja została wystawiona na podstawie Umowy o linię gwarancyjną z
dnia 22.02.2006 r. z późniejszymi aneksami między Emitentem i ING Bankiem
Śląskim S.A.;

· na rzecz spółki Mostostal Warszawa S.A. gwarancję na kwotę 927,2 tys. zł –
gwarancja wystawiona została dnia 28.03.2008 r. i obowiązuje do dnia 30.11.2008 r.
Emitenta nie łączą ze spółką Mostostal Warszawa S.A. żadne związki kapitałowe.
Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Mostostal Warszawa S.A. z tytułu wpłaconej
Emitentowi zaliczki na poczet realizacji umowy w zakresie dostaw elementów
zbrojarskich na budowę prowadzoną przez Mostostal Warszawa S.A. Niniejsza
gwarancja została wystawiona na podstawie Umowy o linię gwarancyjną z dnia
22.02.2006 r. z późniejszymi aneksami między Emitentem i ING Bankiem Śląski S.A.;

· na rzecz spółki Warbud S.A. gwarancję na kwotę 5.290 tys. zł – gwarancja wystawiona
została dnia 04.04.2007 r. i obowiązuje do dnia 31.12.2008 r. Emitenta  nie  łączą ze
spółką Warbud S.A. żadne związki kapitałowe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla
Warbud S.A. z tytułu wpłaconej Emitentowi zaliczki na poczet realizacji umowy w
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zakresie dostaw elementów zbrojarskich na budowę prowadzoną przez Warbud S.A.
Niniejsza gwarancja została wystawiona na podstawie Umowy o linię gwarancyjną z
dnia 22.02.2006 r. z późniejszymi aneksami między Emitentem i ING Bankiem
Śląskim S.A.;

10. INNE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA EMITENTA

Najistotniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.
z dnia 20.06.2008 r.

W dniu 20.06.2008 r. w siedzibie Emitenta odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
podjęło, m.in. następujące ważne z punktu widzenia funkcjonowania spółki uchwały:

§§ Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe
Spółki za 2007 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2007,

§§ Uchwała o podziale zysku za rok obrotowy 2007 - zysk netto wypracowany przez Emitenta
w roku 2007 w wysokości 13 053,4 tys. zł został w całości przeznaczony na kapitału
zapasowy Spółki,

§§ Uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę
dotyczącą

§§ Uchwała wprowadzająca zmiany w statucie Spółki, z których najistotniejsze dotyczą:
- określenia trybu zgłaszania kandydatów na Członków Zarządu Emitenta  –

wprowadzono zapis, że kandydatów na Członka Zarządu Konsorcjum Stali S.A. mogą
zgłaszać tylko akcjonariusze Emitenta lub członkowie Rady Nadzorczej,

- określenia trybu zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Emitenta  –
wprowadzono zapis, że kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.
mogą zgłaszać tylko akcjonariusze Emitenta,

- ustalenia, że co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej musi być osobami
spełniającymi kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających i istotnym
powiązaniu ze Spółką;

Powołanie nowych Członków Zarządu

W dniu 20.06.2008 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu z dniem 01.07.2008 r.
dwóch nowych Członków Zarządu – p. Ireneusza Dembowskiego i p. Tadeusza Borysiewicza.
Kadencja nowych Członków Zarządu jest wspólna z dotychczasowymi Członkami Zarządu Emitenta i
upływa z dniem 05.04.2010 r. Powołanie nowych Członków Zarządu, wchodzących w skład zarządu
przejmowanej spółki Bodeko Sp. z o.o., związane jest z realizacją Planu Połączenia spółek
Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o.

Zmiana sprawowanej funkcji w Zarządzie

W dniu 1 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Konsorcjum Stali S.A. podjęła uchwałę o zmianie
pełnionej przez Pana Krzysztofa Przybysza funkcji w Zarządzie Emitenta z funkcji Wiceprezesa
Zarządu na funkcję członka Zarządu Spółki. Zakres pełnionych przez Pana Krzysztofa Przybysza
obowiązków pozostaje bez zmian.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

W dniu 22 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pięcioosobowej Rady
Nadzorczej p. Elżbietę Mikułę.
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11. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Perspektywy Spółki w zakresie sprzedaży wyrobów stalowych kolejnych okresach 2008 roku będzie
kształtował przede wszystkim popyt związany ze spodziewanym w Polsce i na świecie wysokim
poziomem inwestycji oraz cena i podaż stali pochodzącej od krajowych i zagranicznych producentów.
Co prawda, na dużo wyższym poziomie przewidywany był na II kwartał wzrost rozwoju budownictwa
w Polsce, ale mimo to  udało się zrealizować zakładane przez Emitenta ambitne plany sprzedaży i
wypracować bardzo dobre wyniki finansowe. Sytuacja gospodarcza Polski, pomimo zwolnienia tempa
rozwoju jest nadal bardzo dobra. Niepokoi przede wszystkim bardzo szybki wzrost kosztów pracy,
wzrost kosztów energii oraz piętrzenie barier administracyjnych i biurokratycznych związanych z
uruchamianiem nowych projektów inwestycyjnych. Nie wszystkie inwestycje planowane na II kwartał
rozpoczęły się, wiele z nich przesunięto na III kwartał, dlatego Emitent spodziewa się dużego
ożywienia budowlanego w III i IV kwartale 2008 r. Potwierdzać te przewidywania zdają się zapytania
ofertowe otrzymywane przez Spółkę, dotyczące dużych inwestycji z terminem realizacji
rozpoczynającym się w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Podobne doniesienia płyną od
krajowych i zagranicznych producentów. Nadal przewidywane jest utrzymanie tendencji wzrostu cen,
co wynika zarówno ze wzrostu kosztów produkcji, jak i na skutek wysokiego popytu w większości
krajów Europy, a także w wielu rejonach świata. Jednocześnie wiele podmiotów realizujących
inwestycje w Polsce, a także producentów będzie dążyło do zapewnienia sobie w krótkim okresie jak
najwyższego poziomu zapasów wobec przewidywanego wzrostu cen. Nie dotyczy to jednak stali
budowlanej, szczególnie prętów żebrowanych, których cena w II kwartale osiągnęła rekordowy na
rynku poziom i musi dojść do korekty i spadku cen. Emitent jest na to przygotowany skutecznie
zmniejszając stany magazynowe i zwiększając produkcję zbrojeń budowlanych.
W dłuższym okresie 2008 roku dobre perspektywy dla osiąganych wyników zapewni Spółce lepsza
dynamika wzrostu inwestycji, w tym realizowanych przez podmioty stale współpracujące ze Spółką, a
także rozbudowa bazy sprzedażowej i produkcyjnej, umożliwiający zwiększenie przychodów ze
sprzedaży oraz wzrost realizowanych kontraktów i zleceń produkcyjnych.

Z czynników wewnętrznych, zależnych od Emitenta, które przełożą się na jego skalę działalności i
wyniki finansowe w kolejnych kwartałach roku 2008, należy na pierwszym miejscu wskazać
opisywane w powyższych punktach połączenie ze spółką Bodeko Sp. z o.o. Funkcjonowanie obu
spółek od 01.07.2008 r. w ramach jednego podmiotu spowoduje, że sprawozdania finansowe
Konsorcjum Stali S.A. od  III kwartału 2008 r.  będą pokazywały już efekty wspólnego działania
dwóch dotychczas niezależnych firm.   Pod wspólnym szyldem będzie pracować dziesięć oddziałów
handlowych i pięć zakładów przetwarzających wyroby stalowe na zbrojenia budowlane i konstrukcje
stalowe. Na przełomie II i III kwartału  2008 r. działalność operacyjną rozpoczął również nowy
oddział handlowy w Lublinie, który wg planów Spółki po fazie wstępnego rozruchu, stawiane mu cele
osiągnie w II połowie 2008 r. W II kwartale rozpoczęły również działalność biura handlowe Spółki w
Gdyni i Szczecinie, stając się zalążkiem nowych oddziałów handlowych. W III  kwartale zakończy się
budowa bazy magazynowej i produkcyjnej we Wrocławiu oraz rozpocznie pracę w tym mieście
zakład produkcji prefabrykatów zbrojarskich. Wg planów Zarządu znaczące efekty ich pracy
widoczne będą już w II połowie 2008 r.
Trwający proces modernizacji i poszerzania parku maszynowego związanego z produkcją przyniesie z
kolei efekty w postaci zwiększenia mocy produkcyjnych i zwiększenia możliwości Spółki w
reagowaniu na potrzeby klientów.


