
Stanowisko Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.

z dnia L0 maja 20L0 r.

Zgodnie z zasadami zawartymi w Czqici III. Zasada I.l. oraz Zasada 1.2. Dobrych Praktyk
Sp6lek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Konsorcjum Stali S.A. przedstawia
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwiqzlq ocenQ sytuacji Spdtki
z uwzglqdnieniem oceny systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzqdzania ryzykiem, jak
rdwniet ocene swojej pracy za olves od I stycznia 2009 roku do 3l grudnia 2009 roku.

Ocena sytuacji Spotki

Rada Nadzorcza w oparciu o Sprawozdanie finansowe Sp6lki, Sprawozdanie Zanqdu

z dzialalno5ci Sp6lki za rok 2009 oraz po zapoznaniu sig z opiniq i raportem z badarrra

bieglego rewidenta dokonala rwiEzlej oceny sytuacji operacyjnej i finansowej Spdki.

o Realizacia stratesii Sootki oraz svtuacia makroekonomiczna

Konsorcjum Stali S.A. prowadzi dzialalnoS6 dystrybucyjna w dziesiEciu oddzialach

handlowych, zlokalizowanych w Bialymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, SEp6lnie

Krajeriskim, Warszawie-Bielanach, Warszawie-Ursusie, Wroclawiu, Zawierciu oraz

w Zielonce. DzialalnoSd produkcyjna prowadzona jest w piEciu zakJadach, kt6re sQ

zlokalizowane w Poznaniu. Warszawie-Bielanach, Warszawie-Rembertowie, Warszawie-

Ursusie oraz we Wroclawiu. Zaktad w Rembertowie zajmuje siE produkcj4 konstrukcji ze

stali, natomiast pozostale zalrJady wyposaZone w nowoczesny park maszynowy wytwarzaj4

zbrojenia budowlane. Oddziaty zlokalizowane we Wroclawiu i Lublinie otaz zbrojarnia we

Wroclawiu to nowe lokalizacje Sp6lki, kt6re rozpoczgly dzialalnoS6 w 2008 r. Dodatkowo w

2008 r. w Gdyni, Szczecinie orazw Rzeszowie rozpoczgly dzialalnoS6 biura handlowe Sp6lki,

bEd4ce zalqi1karrriprzyszLychoddzial6w Sp6lki, kt6re maj4powsta6 w tych regionach.

Oddziaty handlowe posiadaj4 wtasne magazyny towarowe, wSr6d kt6rych dwa najwigksze

zlokalizowane w Warszawie i Zawierciu pelniq rolq magazyn6w buforowych. Dzigki

posiadanym oddzia\om oraz rozwrjaj4cej sig sp6lce zalehnej Polcynk Sp. z o.o. w Radomiu

produkuj4cej konstrukcje ze stali (kt6rej 100% udzial6w Sp6lka objqta 30 lipca 2009r.)

Konsorcjum stali S.A. znajduje sig w gronie f]tr;m z btarfiry dysponuj4cych najbardziej

rozbudowanq sieci4 dystrybucyjnq i posiadaj4cych najwiqksze moce produkcyjne w zakresie

wytwarzania zbrojeri budowlanych.

Trwajqce od drugiej polowy 2008 r. spowolnienie gospodarcze odczuwalne w Polsce i na

Swiecie przeloirylo sig na wyniki osi4gane pfzez Sp6lkE w 2009r. Dodatkowo w 2009r' na

ryku stalowym panowaly wyj4tkowo niekorzystne warunki. Jednak'ze z uwagi na duzy

potencjal wytw6rczy jakim dysponuje Sp6lka, chwilowy spadek dynamiki wzrostu jej zysk6w

nie zagraua przysz\oSci Sp6lki. Stabilna pozycia finansowa Konsorcjum Stali S'A' oraz

renoma solidnego dostawcy czynize Sp6lki wiarygodnego i pewnego finansowo partnera dla

kontrahent6w realizujqcych duZe przedsipwzipcia inwestycyjne, w szczeg6lnoSci
I



infrastrukturalne.

Podpisana w dniu 7 kwietnia 2010r. umowa inwestycyjna przewiduj4ca polqczenie ze sp6lk4
Bowim S.A. w Sosnowcu stwarza perspektywg szybkiego wejScia na nowe rynki oraz
utworzenia jednolitej sieci dystrybucji wyrob6w hutniczych pozwalaj4cej na przedstawienie
kompleksowej oferty tych wyrob6w.

Porvy2sze wyraZnie wskazuje na konsekwentne realizowanie prryjptej strategii rozwoju
Sp6lki i stwaza nadziejp na dalsze srybkie umacniania pozycji rynkowej Konsorcjum

Stati S.A. oraz jej dynamiczny rozw6j w nastppnych latach.

. Wyniki Sp6tki

W 2009 r. Sp6lka osi4gnEla przychody ze sprzeduiry na poziomie 720,2 mLn zN. Z uwagi na

kryzys i drastyczny spadek cen nast4grilo zahamowanie kilkuletniego okresu nieustannego

trendu wzrostu przychod6w osi4ganych przez Sp6lkg. Przychody wypracowane w 2009 r. byty

niLsze o 37,3 mln zt od osi4gnigtych w roku 2008. Sp6tka zanotowala jednak2e wzrost

przychod6w w obszarze produkcji. Przychody ze sprzedairy zbrojeri budowlanych

i konstrukcji stalowych wzrosly w stosunku do tych z roku 2008 o 23 mln zl, notujQc tym

samym blisko 16% dynatnikg wzrostu. Tak dobre rczultaty sptzeduiry w tym obszarze sq

efektem wsp6lpracy Sp6tki z firmami obslugujqcymi inwestycje dotyczqce infrastruktury.

Konsorcjum Stali S.A. dysponujqc du4'mi mocami produkcyjnymi w czterech zakadach

produkcji zbrojeri budowlanych oraz wspieraj4cym je zak\adzie produkcji konstrukcji

stalowych oraz, co bardzo waZne w czasach deficytu, dostqpu do 2t6del' finansowania,

wykazujqc siE stabilno6ciq i wiarygodnoSciq finansow4 byla w roku 2009 cenionym dostawcQ

zbrojeri budowlanych na gl6wne realizowane w Polsce inwestycje rwiqzane z szeroko

definiowanym budownictwem infrastrukturalnym. Efektem powyZszego jest kolejna

rekordowa sprzedu| w obszar:ze produkcji wlasnej. Przychody ze sptzedaay produkt6w na

Nqcznympoziomie 167,5 mln zl spowodowaly, 2eudzialtego obszaru w 2009 r' w calkowitych

przychodach wzr6sl do poziomu 23,3yo z l9,1Yo w roku 2008. Jest to tendencja zgodna z

dlugofalowym celem jaki stawia przed sp6lk4 jei Znzqd, zakJadajqc systematyczny wzrost

znaczeriatego obszaru w calkowitych przychodach i wynikach Sp6lki. Jednocze(nie struktura

przychod6w ze sprzedahy. w kt6rej blisko 77o/o w 2009 r. stanowily przychody ze sprzedazy

towar6w, caly czas wskazuje na to, 2e Konsorcjum Stali S'A' jest przede wszystkim sp6lk4

handlow4.

w2009r.Sp6lkawypracowalazysknettonapoziomie3l.000zl.

Sp6tka przystosowala siE do trudnej kryzysowej rzeczywistosci optymalizuiqc koszty

og6lne wspierania bizresu (w rachunku zysk6w i strat to pozycja pn' 
"koszty 

og6lnego

zarzqdt,) zmniejszaj4c je o 1,2 mln, zl. Koszty finansowe, dzigki dobrej i stabilnej sytuacji

finansowej Sp6lki mimo wzrost mar| tarynku i w duzym stopniu dziEki utrzymywaniu siQ

st6p bazowych na niskim poziomie byly mniejsze od ubieglorocznych o kolejne l'2 mln zl' a

lvynik na pozostalej dzialalnoSci operacyjnej w por6wnaniu do roku ubieglego pozostal



niemalZe neutralny dla wyniku koricowego. Dwie gl6wne przyczyny spadku osi4ganych
wynik6w widoczne s4 w analizie pozycji:.
- Zyskbrutto nasprzedu4
- Koszty sprzeduly
Zysk brutto ze sprzedu\ spad\ u2 o 16,7 mln zl co daje spadek rzgdu 27Yo w relacji rok do
roku.

Aktywa Emitenta na koniec 2009 r. zamknEly siE kwot4 401 415 tys. z\ i byly o okolo 10olo

nihsze niz te wykazywane w bilansie na dzie,:i' 31.12.2008 r. Wzrost nastqpil w pozycji

aktyw6w trwatych o okolo 5o/ow stosunku do roku 2008, czego gl6wnym powodem byl zakup

udzial6w w sp6lce Polcynk Sp. z o.o. - aktywa z tego tytutu wykazane zostaNy w pozycji

,,Udzialy w jednostkach podporz4dkowanych" w kwocie 9 384 tys. zl. Na spadek sumy

bilansowej wptynEto zmniejszenie w pozycji ,,Aktywa obrotowe". Zmniejszenie wartoSci

zapas6w i naleZnoSci jest efektem bie24cej dzialalnoSci operacyjnej sp6lki. WyjaSnienia

natomiast wymaga zmniejszenie wartoSci aktyw6w w pozycji ,,Srodki pienipzne i ich

ekwiwalenty".Na koniec 2008 r. wykazano w tej pozycji kwotg 18 888 tys. z\ natomiast na

koniec 2009 r. tylko I 619 tys. zl. Wysoki stan Srodk6w pieniqZnych na dzieh3l.12.2008 r.

byl efektem kr6tkoterminowej lokaty zaNohonej przez Sp6lk na przelomie 2OO8/2009 t.

Deficyt Srodk6w pienip2nych na rynku w tamtym czasie spowodowal, 2e jeden z bank6w

obsluguj4cych Konsorcjut t Stali S.A. zaproponowal lokatp na warunkach korzystniejszych niZ

koszt kredytu w rachunku bieZ4cym jaki mial w tamtym czasie Sp6lka. Zatzqd przesun4l

wolne Srodki pienigine z limitu kredytowego na lokatg kr6tkoterminow4 czym czESciowo

zmniejszyl per saldo koszt finansowania zewngtrznego. Zdarzenie to ma r6wnie2

odzwierciedlenie w pasywach sprawozdania, w kt6rych zobowrqzania z $tilu kredyt6w

kr6tkoterminowych wykazywane na koniec roku 2008 s4 wyraznie wyasze od tych

wyka4rwanych na koniec 2009 r.

Struljura aktyw6w w latach por6wnywanych 2009 i 2008 jest zasadniczo zblizona. Aktywa

trwale stanowi4 5l%-5g% sumy bilansowej natomiast aktywa obrotowe ok' 49Yo-4loh'

NaleZnosci w bilansie 2a2009 r. stanowity ok.24o/o sumy bilansowej a zapasy ok' 15% jej

wartoSci. Podobne wartoSci tych pozycji wystqpity w bilansie roku 2008' Niewielkie zmiany

migdzy 2009 r. a 2008 r. zaszly r6wniez w strukturze pasyw6w' Kapital wlasny stanowil

60,60 sumy bilansowej w 2009 t. i 55,4Yo sumy bilansowej w bilansie za 2008 r' Spadek

wartosci kapitatu w 2009 r. byl wynikiem dokupienia pfzez sp6lk9 na poczqtku 2009 r' akcji

wlasnych w ramach operacji buy back'

zobowiqzana i rezerwy na zobowi qzanra stanowity 3g,4o sumy bilansowej bilansie za rok

2009 i 44,6yow roku 2008. zmniejszente zobowiqSari dh,rgoterminowych o ok' 5 mln zl jest

gl6wnie efektem biezqcqobslugi kredytu inwestycyjnego' znaczqce zmniejszenie zobowiqTari

kr6tkoterminowych to efekt bieZ4cego zarzqdzaria kapitalem obrotowym ' Zobovn%anra

kr6tkoterminowe stanowi4 t4czrie ok. 36% calkowitej sumy bilansowej ' zobowiqzana

handlowe ok.2lYoa kredyty kr6tkoterminowe ok' l2oh sumy bilansowej' Wa*osci ksiEgowej

Sp6lkiwprzeliczeniunajednqakcjepozostalastabilna.w2009r.wskaZniktenwyni6sN4|,2]
zl.lakcjanatomiast w 2008 r. byl nieznacztiewyaszy osi4gn{ poziom 4l'75 zllakcia'

w ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Finansowe Konsorcjum stali s'A'

przedstawia zetelny i kompletny obtaz sytuacji Sp6lki'



Rada Nadzorcza nie zgNasza uwag ani zastrzehefi do przedstawionego sprawozdania
finansowego oraz opinii i raportu bieglego.

Ocena systemu kontroli wewnqtrzneii systemu zarzadzania ryzykiem

Funkcje zarzqdzania ryzykiem i kontroli wewngtrznej realizowane se przez

odpowiednie kom6rki organizacyjne Sp6lki. W Konsorcjum Stali S.A. funkcjonuje system

wewngtrznych przepis6w (procedury, zarzqdzenia, polecenia, regulaminy, instrukcje)

reguluj4cy prawidlowe funkcjonowanie Sp6lki i ograniczajqcy ryzyko.

Zidentyfikoware przez Zarzqd i Radg Nadzorcz4 ryzyka i zagrohenra, na kt6re wystawiona
jest Sp6lka, obejmujq

Ryzyko zuitqzane zuzalehrueniem sig od gl6wnych dostawc6w;

Ryzyko zvtrqzane z sezonowoSciq sprzeda:Zy;

Ryzyko zwiryane z zapasxri i naleznoSciami ;

Ryzyko zwiqzane z niepowodzeniem realizowanej strategii;

Ryzyko mviqzane z za'wierarlmi umowami;

Ryzyko zwiryane z wplywem sytuacji makroekonomicznej na wyniki Sp6lki;

Ryzyko fluktuacji cen wyrob6w stalowych;

Ryzyko zwiryane ze zmianqtendencji rynkowych;
Ryzyko zwiqzane ze zmianami regulacji prawnych;

Ryzyko wynikaj4ce ze wzrostu konkurencji;

Ryzyko ztniany polityki handlowej hut;

Ryzyko ograniczenia dostgpu do ir6de\ finansowania dzialalnofici oraz ryzyko wzrostu

koszt6w finansowania.

Za zarz4dzanie ryzykiem w Sp6lce oraz przestrzegatie przyjEtej w tym zakresie polityki

odpowiada Zarzqd.

w ocenie Rady Nadzorczej z*zqd wlasciwie identyfikuje ryzyka mtiqzane

z dzia\alnoSci4 Sp6lki i skutecznie nimi zarz?ldzt a stosowany system zarz4dzania

ryrykiem w wysokim stopniu ogranicza jego wystppowanie'

Rada Nadz orcza po zapoznaniu siQ z tresci4 sprawozdania zatzqdv z dzialaltosci w 2009r'

stwierdza, 2e informacj e za'warte w sprawozdaniu SQ zgodne z ksiEgami i dokumentami' jak

r6wnie2 ze stanem rutry"^y-. Badane sprawozdanie jest kompletne, w spos6b czytelny

przedstawi a caNy rok dzialalnoSci Sp6lki. Zdaniem Rady Nadzotczei Zatzqd dobrze

wywiq4rwa|sigzobowiq-zk6wprowadzeniaspraworazreprezentacjiSp6lki.

w oparciu o posiadan4 wiedzp, Rada Nadzorcza nie stwierdza zagrozef dla

funkcjonowania Spdlki w prryszlo5ci'
4



Ocena pracy Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.

W okresie od I stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza odbyta
20 protokolowanych posiedzeri. Podejmowane uchwaly dotyczyty zagadruef zwiqzartych
z dzialalnoSci4 Sp6lki. Rada prowadzlla swojq dzialalnoS(, w trybie posiedzeri
zwolywanych przez Przewodniczqcego Rady oraz odbywanych bez formalnego zwoLarria,
zgodnie z przepisarri i Statutem Sp6lki. Czlonkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniach
szczeg6lowo omawiali i analizowali wszystkie projekty inwestycyjne Sp6lki oraz zat.vvi.rerdzali
program jej rozwoju. W ramach statutowych uprawnieri Rada sprawowalabiehqcy nadz6r nad
dzialalnoSci4 Sp6lki, dokonywala kwartalnej oceny osi4ganych przez Sp6lk9 wynik6w
finansowych jak r6wnie2 oceniala sytuacjg rynkow4 Konsorcjum Stali S.A.. Rada Nadzorcza
dokonala oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Znzqdu

z dzialalnoSci Sp6lki 2a2009 rok. Rada Nadzorcza byla na biehqco informowana o wszystkich

istotnych zagadnieniach zwiqzanych z prowadzona dzialalnoSci4 oraz monitorowala na

bie24co czynniki ryzyka i ich poziom.

Rada Nadzorcza ocenia, 2e podejmowane przez ni4 dzialania w pelni pozrvalajq

na sprawowanie stalego nadzoru nad dzialalno3ci4 Sp6lki, jak r6wnieL zapewniaie iei

dalsry dynamiczny rozw6j.

W imieniu Rady Nadzorczej
Konsorcjum Stali S.A.

Tadeusz Borysiewicz
Przewodnicz4cy $ady Nadzorczej
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