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Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i odpowiednio za 2010 rok 
 

 

12 miesięcy 
zakończone  

31/12/2011

12 miesięcy 
zakończone  

31/12/2010 
Działalność kontynuowana  
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 935 147 734 333 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5 540 10 763 
Przychody ze sprzedaży ogółem  940 687 745 096 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 881 988 687 961 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 082 10 384 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 887 070 698 345 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 53 617 46 751 
Koszty sprzedaży 14 063 11 436 
Koszty ogólnego zarządu 23 439 23 194 
Pozostałe przychody operacyjne 12 461 951 
Pozostałe koszty operacyjne 2 348 2 410 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 228 10 662 
Przychody finansowe 8 560 6 042 
Koszty finansowe 14 255 12 744 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 533 3 960 
Podatek dochodowy 419 886 
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej 20 114 3 074 
Działalność zaniechana    
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej -15 003 -19 769 
Zysk (strata) netto 5 111 -16 695 
Przypadający:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 7 733 -13 675 
Udziałowcom mniejszościowym -2 622 -3 020 
W tym:   
Z działalności kontynuowanej:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 20 453 4 256 
Udziałowcom mniejszościowym -339 -1 182 
Z działalności zaniechanej:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej -12 720 -17 931 
Udziałowcom mniejszościowym -2 283 -1 838 
  
Dochód na akcję z tytułu straty przypadającej 
akcjonariuszom jednostki dominującej     
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 25 596 270 25 596 270 
Zwykły/Rozwodniony  0,30 -0,53 
W tym: z działalności kontynuowanej 0,80 0,17 
            z działalności zaniechanej -0,50 -0,70 
  
Pozostałe dochody odniesione w kapitał ogółem    
Wycena instrumentów zabezpieczających 203 1 993 
Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów 
ogółem 647 -274 
Przeszacowanie środków trwałych 25 
Pozostałe 2 
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu 850 1 746 
Całkowite  dochody ogółem 5 961 -14 949 
Z tego przypadające:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 8 583 -11 929 
Udziałowcom mniejszościowym -2 622 -3 020 
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Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych  
za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 roku i odpowiednio za 2010 rok 
 

 

3 miesiące 
zakończone 

31/12/2011

3 miesiące 
zakończone 

31/12/2010 
Działalność kontynuowana  
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 216 968 191 294 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 904 1 725 
Przychody ze sprzedaży ogółem  217 872 193 019 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 209 202 182 168 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 821 1 619 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 210 023 183 787 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 849 9 232 
Koszty sprzedaży 4 607 3 031 
Koszty ogólnego zarządu 6 510 5 711 
Pozostałe przychody operacyjne 10 845 49 
Pozostałe koszty operacyjne 1 613 1 882 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 964 -1 343 
Przychody finansowe 2 101 1 586 
Koszty finansowe 4 307 5 637 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 758 -5 394 
Podatek dochodowy -690 144 
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej 4 448 -5 538 
Działalność zaniechana    
Strata roku obrotowego z działalności zaniechanej -573 -2 955 
Zysk (strata) netto 3 875 -8 493 
Przypadający:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 510 -8 284 
Udziałowcom mniejszościowym -635 -209 
W tym:  
Z działalności kontynuowanej:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 941 -4 727 
Udziałowcom mniejszościowym -493 -811 
Z działalności zaniechanej:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej -431 -3 557 
Udziałowcom mniejszościowym -142 602 
  
Dochód na akcję z tytułu straty przypadającej akcjonariuszom 
jednostki dominującej   
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 25 596 270 25 596 270 
Zwykły/Rozwodniony  0,18 -0,32 
W tym: z działalności kontynuowanej 0,19 -0,18 
            z działalności zaniechanej -0,02 -0,14 
  
Pozostałe dochody odniesione w kapitał ogółem    
Wycena instrumentów zabezpieczających 12 807 312 
Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów 
ogółem -748 -63 
Pozostałe 10 2 
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu 12 059 251 
Całkowite  dochody ogółem 15 944 -8 242 
Z tego przypadające:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 16 579 -8 033 
Udziałowcom mniejszościowym -635 -209 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Na dzień Na dzień 

 31/12/2011 31/12/2010 

AKTYWA    
Aktywa trwałe    
Rzeczowe aktywa  trwałe 199 028 214 413 
Wartości niematerialne 903 1 369 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 280 1 279 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3 3 
Należności handlowe oraz pozostałe należności 89 284 7 
Aktywa trwałe razem: 291 498 217 071 
Aktywa obrotowe  
Zapasy 94 026 81 915 
Należności handlowe oraz pozostałe należności 98 423 105 610 
Pochodne instrumenty finansowe 5 053 2 758 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 089 1 565 
Aktywa obrotowe działalności kontynuowanej 204 591 191 848 
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 711 89 882 
Aktywa obrotowe razem: 206 302 281 730 
Aktywa razem 497 800 498 801 

PASYWA  
Kapitał własny    
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 
Pozostałe kapitały -8 544 803 
Zyski/straty zatrzymane -30 805 -108 423 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 272 678 204 407 
Udziały mniejszości 1 906 2 726 
Kapitał własny razem: 274 584 207 133 
Zobowiązania długoterminowe  
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 718 
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 1 618 3 706 
Rezerwy na podatek odroczony 15 807 15 609 
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne 1 380 1 549 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1 394 683 
Zobowiązania długoterminowe razem: 20 199 22 265 
Zobowiązania krótkoterminowe    
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 91 747 115 853 
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 103 451 90 942 
Pochodne instrumenty finansowe 4 367 6 895 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  82  
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne 832 592 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 2 177 6 830 
Zobowiązania krótkoterminowe działalności 
kontynuowanej 202 656 221 112 
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 361 48 291 
Zobowiązania krótkoterminowe razem: 203 017 269 403 
Zobowiązania razem: 223 216 291 668 
Pasywa razem: 497 800 498 801 
   
POZYCJE POZABILANSOWE 31/12/2011 31/12/2010 
Należności warunkowe 33 500 33 500 
Zobowiązania warunkowe 40 880 39 314 
Inne pozycje warunkowe 52 604 50 015 
Pozycje pozabilansowe, razem 126 984 122 829 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 
 

Przypadający na akcjonariuszy 
Jednostki Dominującej 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 
kapitale własnym  

Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadający 
na udziały 

mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2011 312 027 803 -108 423 2 726 207 133
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających  160   43 203
Podatek dochodowy   647     647
Pozostałe  -10 53 430   53 420
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym 797 53 430 43 54 270
Pokrycie straty  -10 144 10 144   0
Zysk (Strata) netto   14 044 -863 13 181
Stan na 31 grudnia  2011 312 027 -8 544 -30 805 1 906 274 584

   
Przypadający na akcjonariuszy 

Jednostki Dominującej 
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 
kapitale własnym  

Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadający 
na udziały 

mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2010 312 027 -823 -94 805 5 684 222 083
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających  1 992   1 1 993
Przeszacowanie  środków trwałych  25     25
Podatek dochodowy   -274     -274
Pozostałe   2   2
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym 1 743 2 1 1 746
Pokrycie straty  -117 117   0
Zysk (Strata) netto   -13 737 -2 959 -16 696
Stan na 31 grudnia  2010 312 027 803 -108 423 2 726 207 133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupa Kapitałowa Hutmen 
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 7

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

 

12 miesięcy 
zakończone  

31/12/2011 

12 miesięcy 
zakończone  

31/12/2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia   
 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 533 3 960
 II. Korekty o pozycje 1 177 11 264
Amortyzacja 8 959 9 526
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i 
finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych) -104 206
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone 4 241 1 641
Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej -11 919 -109
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego 21 710 15 224
Zmiana stanu należności 24 843 -39 355
Zmiana stanu zapasów -12 396 -16 745

Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) -28 726 67 274

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) -2 910 3 051
Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny -10 -13
Pozostałe pozycje 17 -1
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2 528 29 435
Podatek dochodowy zapłacony -197 -41
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 331 29 394
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej   
  I. Wpływy  20 341 3 982
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 780 3 978
Z aktywów finansowych, w tym:  4
         W pozostałych jednostkach   4
              - zbycie aktywów finansowych  4
Inne wpływy inwestycyjne 561  
  II. Wydatki 5 928 7 909
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 141 7 909
Nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) 521  
Inne wydatki inwestycyjne 266  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 14 413 -3 927
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
I. Wpływy  66 795 1 521
Kredyty i pożyczki 62 944  
Emisja dłużnych papierów wartościowych  1 521
Inne wpływy finansowe 3 851  
I. Wydatki  77 981 27 856
Spłaty kredytów i pożyczek 73 016 21 375
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 521  
Zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji 5 869 6 415
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 66
Inne wydatki finansowe -1 428  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 186 -26 335
D. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej, razem (A.VI+/-
B.III+/-C.III+/-) 5 558 -868
E. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 425 -111
I.    Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -12 117 -6 244
II.   Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 22 462 12 123
III.  Przepływy pieniężne z działalności finansowej -9 920 -5 990
F. Przepływy pieniężne netto, razem (D+/-E.I+/-E.II+/-E.III) 5 983 -979
G. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu   
H. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 983 -979
I. Środki pieniężne na początek okresu 2 587 3 566
J. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym: 8 570 2 587

 



Grupa Kapitałowa Hutmen 
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 8

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 

 
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) 
 
Komentarz Zarządu do Informacji Dodatkowej  
 
• Wszystkie dane zostały zaprezentowane w  tysiącach PLN ( o ile nie podano inaczej). 

• Raport sporządzony został według MSSF zatwierdzonych przez UE. 

• Dane zostały zaprezentowane dla działalności kontynuowanej ( o ile nie podano inaczej). 

 
1. Stosowane zasady rachunkowości 
 
Informacje zawarte w raporcie za I-IV kwartały 2011 roku zostały sporządzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, 
poz. 259 z 2009 r.) oraz MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 
  
Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu raportu 
półrocznego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania 
finansowego. 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe od dnia 1 stycznia 2004 roku są sporządzane 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 
Sprawozdania jednostkowe są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR) od dnia 1 stycznia 2006 roku. Wcześniej publikowane przez Grupę 
sprawozdania finansowe były sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 
 
Nie wprowadzano zmian zasad rachunkowości w okresie od dnia bilansowego, 
na który sporządzono ostatni raport roczny. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej Grupy Kapitałowej Hutmen w dającej się przewidzieć przyszłości. W Grupie 
wyodrębniono z działalności kontynuowanej działalność zaniechaną w związku z otwarciem 
likwidacji spółek: 

1. HMN Szopienice S.A.  – spółka w likwidacji od 26 września 2008 roku, 
2. Temer Sp. z o.o.- spółka w likwidacji od 16 maja 2011 roku. 

 
Ww. spółki nie będą kontynuowały działalności gospodarczej. 
 
Ponadto na dzień 31.12.2011 r. Hutmen S.A. nie sprawuje kontroli nad spółką HMN 
Szopienice S.A., gdyż tego dnia Spółka „Surowce Hutmen Spółka Akcyjna” Spółka 
Komandytowa, do której Hutmen S.A. przystąpił jako komplementariusz i wniósł aportem 
15.322.245 sztuk akcji Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A w likwidacji, zbyła te akcje 
do podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Hutmen. 
W związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu skonsolidowany bilans nie zawiera 
danych bilansowych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Natomiast skonsolidowane 
sprawozdanie z dochodów całkowitych obejmuje Rachunek zysków i strat tej spółki. 
 
W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności pozostałych podmiotów objętych konsolidacją i wykazanych w 
działalności kontynuowanej. 
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Kursy walut stosowane do przeliczenia podstawowych wartości bilansowych 
i wyników 
Przy przeliczaniu wartości wyrażonych w złotych polskich na EUR przyjęto następujące 
kursy: 
 
• kurs na dzień 31.12.2011 r. – 4,4168 PLN/ EUR – zastosowano do przeliczenia danych 

bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 31.2.2010 r. – 3,9603 PLN/ EUR 
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego. 

• średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez NBP na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku – 
4,1401 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat, oraz 
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 4,0044 PLN/ EUR 
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego 2010 r. 

 
 
2. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku i  rezerw (zmiany wartości 

szacunkowych) 
 

Wyszczególnienie /działalność kontynuowana/ Stan na 
01.01.2011 

Stan na 
31.12.2011 

Zmiana w 
2011 

Aktualizacja wartości należności 7 858 8 544 686
Aktualizacja wartości zapasów 7 966 7 392 -574
Aktualizacja wartości środków trwałych 65 273 63 748 -1 525
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 252 252 -
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 190 2 037 847
Zmiany stanu rezerw:     
-    rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 348 1 504 156
-    rezerwa na podatek dochodowy 15 388 15 564 176
-    rezerwa na koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych 545 545 -
-    rezerwa na przewidywane straty 3 148  -3 148
-    rezerwa na urlopy 449 708 259
-   rezerwa na premie, nagrody z zysku i Kartę Hutnika 362 605 243
-    pozostałe rezerwy 2 207 1 764 -443

 
 
3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 
 
W I-IV kw 2011 roku Grupa Kapitałowa Hutmen odnotowała następujące wyniki 
w poszczególnych rodzajach działalności: 
 

  Rodzaj działalności I-IV kw   
  2011 r. 

I-IV kw    
 2010 r. 

1 Przychody netto ze sprzedaży 940 687 745 096
2 Zysk (strata) netto na sprzedaży 16 115 12 121
3 Zysk (strata) na pozostałej działalności operacyjnej 10 113 -1 459
4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 228 10 662
5 Zysk (strata) na działalności finansowej -5 695 -6 702
6 Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 20 533 3 960
7 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 20 114 3 074
8 Zysk (strata) okresu  obrotowego z działalności zaniechanej -15 003 -19 769
9 Zysk (strata) netto 5 111 -16 695

9a 
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 7 733 -13 675

9b Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom mniejszościowym -2 622 -3 020
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W 2011 roku wyniki Grupy Kapitałowej Hutmen w porównaniu do roku 2010  zdecydowanie 
poprawiły się.  
Dotyczy to wyników wszystkich spółek Grupy (z wyjątkiem HMN Szopienice S.A. w likwidacji, 
której wynik netto w wysokości -6 311 tys. PLN był niższy o 1 100 tys. PLN w porównaniu do 
2010 roku). 
Najwyższy wynik w Grupie Kapitałowej zanotował Hutmen S.A. uzyskując zysk netto 
w wysokości 15 963 tys. PLN. Wynik ten był wyższy o 13 693 tys. PLN w stosunku do 2010 
roku (szerzej o wynikach Hutmen S.A. w części Skróconego sprawozdania finansowego 
Hutmen S.A.). 
WM Dziedzice S.A. uzyskały ujemny wynik netto w wysokości – 6 840 tys. PLN.  
W porównaniu do 2010 roku spółka zanotowała poprawę wyniku o 4 049 tys. PLN głównie 
za sprawą wzrostu ilości sprzedaży, wzrostu rentowności sprzedaży oraz lepszego wyniku 
na działalności finansowej. Spółka ponosi wysokie koszty kredytowania zewnętrznego 
co wywiera znaczący wpływ na uzyskany wynik w badanym okresie.  
 
Poprawę wyniku netto zanotowały również spółki: 
-Susmed Sp. z o.o.- wynik wyższy o 682 tys. PLN. głównie z powodu sprzedaży 
nieruchomości, 
-MBO-Hutmen jv. Sp. z o.o. - wynik wyższy o 395 tys. PLN w relacji do 2010 roku. 
 
Opis sytuacji finansowej HMN Szopienice S.A. w likwidacji oraz Temer Sp. z o.o. w likwidacji 
znajduje się w dalszej części Informacji dodatkowej w punkcie „Wynik na działalności 
zaniechanej”. 
 
 
Wybrane jednostkowe wyniki spółek Grupy Kapitałowej Hutmen w okresie I-XII 2011 r. 
 

 

Hutmen    
S.A. 

WM 
Dziedzice 

S.A. 

MBO-
Hutmen 
jv. Sp. z 

o.o. 

Susmed 
Sp. z o.o. 

HMN 
Szopienice 

S.A. w 
likwidacji 

(*) 

Temer   
Sp. z o.o. 

w 
likwidacji 

(*) 

Wolumen sprzedaży  [tony] 15 518 24 475 257 nd nd nd
Przychody ze sprzedaży - 
działalność operacyjna 467 576 491 790 14 149 5 122 19 981 10 873
Wynik netto 15 963 -6 840 517 983 -6 311 -132

 
* Wyniki HMN Szopienice S.A. w likwidacji i Temer Sp. z o.o. w likwidacji  stanowią działalność zaniechaną  
 
 
Analiza sprzedaży działalności kontynuowanej  
 
Ilość sprzedaży  
I-IV kwartał 2011: 40 250 ton 
I-IV kwartał 2010: 39 029 ton 
 
 
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 940 687 tys. PLN i były wyższe 
od porównywalnego okresu 2010 roku o 195 591 tys. PLN, tj. o 26 %. 
 
 



Grupa Kapitałowa Hutmen 
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 11

Wzrost wartości przychodów ze sprzedaży spowodowany był wzrostem cen miedzi na 
rynkach światowych ( średnia cena miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali w 2011 roku 
wyniosła  8 821 USD/t, a w 2010 roku 7 535 USD/t) oraz zwiększeniem  ilości sprzedaży. 
 
 
 
Struktura dystrybucji Grupy Kapitałowej Hutmen 
 
 
Sprzedaż na rynek krajowy  / działalność kontynuowana/ 
 

 I-IV kw 2011 r. I-IV kw 2010 r. 
tys. PLN 457 224 375 042
% sprzedaży ogółem 49% 50%

 
 
Przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowiły 51% przychodów ogółem wobec 
50% w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
 
 
 
Sprzedaż na rynki zagraniczne zrealizowana w walutach 
 

Działalność kontynuowana  [tys. PLN] Waluta  
I-IV kw 2011 I-IV kw 2010 

EUR 383 107 291 257
USD 93 122 71 259
GBP 7 234 7 538
Razem 483 463 370 054

 
 
 
 
Główne rynki sprzedaży zagranicznej w okresie I-IV kw 2011 r. 
    
  Działalność kontynuowana     

  Eksport wg krajów tys. PLN % 
1 Niemcy 220 368 46%
2 Czechy 69 855 14%
3 Ukraina 39 287 8%
4 USA 29 610 6%
5 Wielka Brytania 16 417 3%
6 Austria 12 920 3%
7 Francja 11 569 2%
8 Holandia 10 809 2%
10 Włochy 9 610 2%
9 Węgry 7 826 2%
11 Słowacja 4 970 1%
12 Finlandia 3 700 1%
13 Inne 46 522 10%

Razem   483 463 100%
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Kursy walut wg notowań Narodowego Banku Polskiego 
 

Waluta Kurs na dzień 
31.12.2011 

Kurs na dzień 
31.12.2010 

PLN/USD 3,4174 2,9641 
PLN/EUR 4,4168 3,9603 

 
 
Wynik na sprzedaży z działalności kontynuowanej 
 
W 2011 roku zysk netto na sprzedaży wyniósł 16 115 tys. PLN wobec zysku netto 
na sprzedaży w wysokości 12 121  tys. PLN w 2010 roku. 
 
Główne czynniki, które miały wpływ na poprawę wyniku na sprzedaży to: 
- wzrost rentowności sprzedaży w Hutmen S.A. wynikający z wyższej premii przerobowej                       
o 24% w porównaniu do 2010 r.;  
- wzrost rentowności sprzedaży w WM Dziedzice S.A. wynikający z obniżki kosztów 
surowcowych oraz obniżki technicznego kosztu przerobu; 
- wzrost ilości sprzedaży w podstawowych asortymentach Grupy Kapitałowej Hutmen, tj. 
prętach, rurach i krążkach mosiężnych oraz rurach miedzianych. 
  
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej 
 
W 2011 roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł                       
10 113  tys. PLN.  Decydujący wpływ na uzyskany wynik miała sprzedaż rzeczowych 
aktywów trwałych w Hutmen S.A. 
 
Wynik na działalności finansowej z działalności kontynuowanej 
 
W 2011 roku strata na działalności finansowej wyniosła 5 695 tys. PLN.  
Znaczący wpływ na osiągnięty wynik miały koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek 
oraz koszty factoringu. Część kosztów factoringu w Hutmen S.A. w kwocie 2 567 tys. PLN 
związana jest z refinansowaniem odsetek i prowizji factoringowych dotyczących zakupu 
surowca. 
 
 
Wynik netto z działalności kontynuowanej 
 
W 2011 roku skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 20 114 tys. 
PLN  wobec zysku netto w wysokości 3 074 tys. PLN w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. 
 
Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej wyniósł 20 453 tys. PLN, strata przypadająca akcjonariuszom 
mniejszościowym wyniosła 339 tys. PLN 
 
Wynik na działalności zaniechanej 
W Grupie Kapitałowej Hutmen wyodrębniono z działalności kontynuowanej działalność 
zaniechaną, która obejmuje  spółki: 
- HMN Szopienice S.A. w likwidacji,  
- Temer Sp. z o.o. w likwidacji . 
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Działalność zaniechana  
 

Rachunek zysków i strat 
12 miesięcy 
zakończone    
31/12/2011 

12 miesięcy 
zakończone    
31/12/2010 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 6 822 7 454 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 244 1 203 
Przychody ze sprzedaży ogółem  8 066 8 657 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 12 062 18 739 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 551 1 017 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 12 613 19 756 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży -4 547 -11 099 
Koszty ogólnego zarządu 1 211 1 766 
Zysk (strata) netto na sprzedaży -5 758 -12 865 
Pozostałe przychody operacyjne 13 572 15 329 
Pozostałe koszty operacyjne 14 518 15 631 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 704 -13 167 
Przychody finansowe 512 643 
Koszty finansowe 9 130 7 709 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 322 -20 233 
Podatek dochodowy -319 -464 
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -15 003 -19 769 
Z tego przypadające:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej -12 720 -17 931 
Udziałowcom mniejszościowym -2 283 -1 838 

 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji specjalizowała się w produkcji taśm  (tzn. wyroby płaskie) 
w asortymentach masowych (taśmy miedziane i mosiężne).  
Skala produkcji HMN Szopienice S.A. w likwidacji i jej asortyment przesądził o zaniechaniu 
działalności. Technologia z lat 70-tych była energochłonna, a asortyment, dla którego 
podstawowym elementem efektywności jest efekt skali, również nie był osiągany.  
 
Istotnym czynnikiem, który decyduje o sytuacji ekonomiczno-finansowej HMN Szopienice 
S.A. w likwidacji jest uruchomiony w marcu 2010 roku proces sprzedaży likwidowanego 
majątku w postaci maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz nieruchomości Spółki. Pozyskane 
z tej sprzedaży środki pozwalają Spółce na regulowanie zaległych i bieżących zobowiązań. 

W okresie kwiecień - grudzień 2010 roku Spółka dokonała sprzedaży majątku z przychodem 
w wysokości 18 mln PLN. W 2011 roku HMN Szopienice S.A. w likwidacji kontynuowała 
proces sprzedaży likwidowanego majątku uzyskując z tego tytułu 17,8 mln PLN.  

Ponadto w I-IV kw 2011 roku HMN Szopienice S.A. w likwidacji uzyskała przychody 
ze sprzedaży materiałów i usług w kwocie 6,4 mln PLN z czego 82% stanowiły przychody 
ze sprzedaży usług w postaci odsprzedaży energii elektrycznej. 

Pozyskane środki Spółka przeznaczyła na spłatę części kredytu bankowego, zobowiązań 
wobec NFOŚiGW, elektrociepłowni i innych zobowiązań publicznoprawnych oraz 
zobowiązań handlowych wobec Hutmen S.A. i Impexmetal S.A. 
 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji w I-IV kw 2011 roku uzyskała ujemny wynik netto w kwocie                       
-6 311 tys. PLN. Decydujący wpływ na uzyskany wynik miały koszty działalności 
likwidacyjnej, koszty z tytułu odsetek od pożyczek oraz koszty restrukturyzacji zadłużenia.   
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W związku z otwarciem likwidacji i wyodrębnieniem działalności zaniechanej, aktywa 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji do dnia 30 grudnia 2011 roku były zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży.  
 
W związku ze zbyciem w dniu 31 grudnia 2011 roku akcji HMN Szopienice S.A. w likwidacji  
poza Grupę Kapitałową Hutmen w niniejszym sprawozdaniu skonsolidowany bilans nie 
zawiera danych bilansowych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Natomiast skonsolidowane 
sprawozdanie z dochodów całkowitych obejmuje Rachunek zysków i strat tej spółki. 
 
 
Temer Sp. z o.o. w likwidacji 
 
Spółka Temer Sp. z o.o. działała od czerwca 1999 roku. Siedziba firmy mieści się 
w Czechowicach - Dziedzicach w których znajduje się jeden z zakładów Spółki. Drugi zakład  
swoją lokalizację ma we Wrocławiu. 
 Podstawowym przedmiotem działalności spółki były: 
- usługi remontowe maszyn, urządzeń oraz środków transportowych, 
- usługi transportowe, 
- usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej armatury rozdzielczej 
i sterowniczej.  
Głównymi odbiorcami świadczonych usług były spółki Grupy Kapitałowej: Hutmen S.A. 
i WM Dziedzice S.A., do których sprzedaż usług stanowiła ponad  80% sumy przychodów 
Spółki.  
 
Dnia 16 maja 2011 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Temer Sp. z o.o. podjęło 
uchwałę o braku celowości dalszego istnienia Temer Sp. z o.o. oraz uchwałę w sprawie 
rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji z dniem podjęcia ww. uchwały. 
W związku z otwarciem likwidacji przystąpiono do wygaszania działalności w zakładach 
we Wrocławiu i Czechowicach - Dziedzicach. Dnia 1 listopada zaprzestano świadczenia 
usług, będących podstawowym przedmiotem działalności Spółki.  
 
W III kwartale 2011 roku Temer Sp. z o.o. w likwidacji rozpoczął proces sprzedaży majątku. 
W pierwszej kolejności dokonano sprzedaży maszyn i urządzeń Spółki. Następnie w IV kw 
2011 roku Spółka sprzedała nieruchomości we Wrocławiu i Czechowicach –Dziedzicach. 
 
Temer Sp. z o.o. w likwidacji  w I-IV kw 2011 roku uzyskał ujemny wynik netto w wysokości    
-132 tys. PLN.  
Decydujący wpływ na wynik finansowy miało utworzenie rezerw na przewidziane koszty 
i straty związane z likwidacją oraz sprzedaż likwidowanego majątku. 
 
W związku z otwarciem likwidacji i wyodrębnieniem działalności zaniechanej, aktywa              
Temer Sp. z o.o. w likwidacji są zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży.  
 
 
 
Wynik netto Grupy Kapitałowej Hutmen 
 
W 2011 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 5 111 tys. PLN. W porównywalnym okresie 
odnotowano stratę netto w wysokości -16 695 tys. PLN. 
Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł     
7 733  tys. PLN, a strata netto przypadająca akcjonariuszom mniejszościowym wyniosła        
-2 622 tys. PLN. 
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Podstawowe wielkości bilansu /działalność kontynuowana/ 
          Na dzień           Na dzień  Wyszczególnienie 
       31/12/2011        31/12/2010 

1 Zapasy 94 026 81 915 
2 Należności krótkoterminowe 98 423 105 610 
3 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 222 855 243 377 
 - w tym kredyty i pożyczki 105 069 94 648 

 
Cechą charakterystyczną dla działalności biznesowej branży przetwórstwa metali 
kolorowych, w której działa Grupa Hutmen, jest zjawisko występowania długich terminów 
płatności dla odbiorców i jednocześnie krótkich terminów płatności dla dostawców surowców 
używanych bezpośrednio w procesie produkcji. W związku z powyższym w okresie wzrostu 
notowań metali lub zwiększonej ilości sprzedaży, automatycznie rośnie zapotrzebowanie na 
kapitał obrotowy.  
Spółki Grupy stale prowadzą działania mające na celu : 
• poprawę spływu należności przeterminowanych (windykacja należności we własnym 

zakresie oraz przy współpracy z firmami windykacyjnymi); 
• zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności 

zachowania ciągłości produkcji, jak i rytmiczności sprzedaży; 
• w miarę możliwości terminowego regulowania zobowiązań.  

 
 
 
Wybrane wskaźniki Grupy Kapitałowej Hutmen   /działalność kontynuowana/ 
 

Marże I-IV kw 2011 I-IV kw 2010 
Marża brutto na sprzedaży produktów 5,7% 6,4%
Marża brutto na sprzedaży ogółem 5,7% 6,3%
Marża netto na sprzedaży ogółem 1,7% 1,6%
Marża operacyjna EBIT 2,8% 1,4%
Marża operacyjna EBIT DA 3,7% 2,7%
Marża przed opodatkowaniem 2,2% 0,5%
Marża zysku netto 0,5% -2,2%
   

Wskaźniki I-IV kw 2011 I-IV kw 2010 
Wskaźnik płynności I 1,01 0,87
Wskaźnik płynności II 0,55 0,50
Wskaźnik płynności III 0,06 0,02
ROA 0,010 -0,033
ROE 0,019 -0,081

 
 
 
Zatrudnienie 
Średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Hutmen w okresie I-IV kw 2011 r. wyniosło           
962 osób i zmniejszyło się o 67 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku. 
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Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz 
wynik finansowy Grupy Kapitałowej Hutmen 
 
 
Przekształcenie danych okresu porównywalnego 
 
W związku w otwarciem likwidacji Temer Sp. z o.o. dnia 16 maja 2011 roku, ww. spółka 
wykazywana jest w Skonsolidowanym raporcie za I-IV kwartały 2011 roku w działalności 
zaniechanej.  
Zgodnie z MSSF 5 dokonano przekształcenia Skonsolidowanego sprawozdania z dochodów 
całkowitych analogicznego okresu roku ubiegłego w taki sposób, że przeniesiono wynik 
Temer Sp. z o.o. z działalności kontynuowanej do działalności zaniechanej.  
 
 
 
4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń, wraz z wykazem 

najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 
 
 

I. Wydarzenia w podmiocie dominującym Hutmen S.A. 
 
 
Hutmen S.A. w 2011 roku uzyskał wynik finansowy w kwocie 15 963 tys. PLN.  
Wynik ten był lepszy o 13 693 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Zasadnicza poprawa nastąpiła na: 
- podstawowej działalności operacyjnej ( wzrost wyniku na sprzedaży o 8 340 tys. PLN). 
Wzrost rentowności sprzedaży wynika z uzyskanej wyższej premii przerobowej. Sprzedaż 
produkowanych wyrobów wyniosła 15 518 ton i była wyższa w porównaniu do 2010 roku  
o 323 ton ( 2%); 
- pozostałej działalności operacyjnej ( wzrost wyniku o 11 572 tys. PLN) Decydującym 
czynnikiem wpływającym na ww wynik miała sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego przyjęto założenie 
funkcjonowania Hutmen S.A. w niezmienionym istotnie zakresie w bieżącej lokalizacji. 
Jednakże możliwość kontynuowania działalności Spółki może być ograniczona do okresu 
wynikającego z terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
działalności w bieżącym zakresie i lokalizacji tj. do roku 2016. Po tym okresie rozważane jest 
przeniesienie produkcji do nowej lokalizacji oraz zbycie gruntu pod realizację projektu 
deweloperskiego. 
Zarząd Jednostki Dominującej uważa, iż nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności 
Spółki przez co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego. W związku z tym nie istnieje potrzeba reklasyfikacji i zmiany wyceny aktywów 
i pasywów, która byłaby konieczna gdyby grupa nie była w stanie kontynuować swojej 
działalności w niezmienionym istotnie zakresie. 
 
 
Pozostałe wydarzenia w podmiocie dominującym Hutmen S.A. 
 
Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy Hutmen S.A. a KGHM Polska Miedź S.A. 
Dnia 3 stycznia 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Hutmen S.A. a KGHM Polska 
Miedź S.A. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska 
Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. 
Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem niniejszej 
umowy wynosi: 12 600 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 15 400 ton. 
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Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako 
suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade „A” na 
Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu 
oraz premia przerobowa. 
Szacowana wartość umowy, według notowań miedzi na dzień zawarcia umowy, wynosi: 
372.376 tys. PLN netto za dostawy ilości bazowej oraz  455.126 tys. PLN netto za dostawy 
z uwzględnieniem opcji Kupującego.  
Zabezpieczeniem roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. jest 
zastaw rejestrowy na środkach trwałych Hutmen S.A. o wartości nie niższej niż 8 000 tys. 
PLN oraz weksel własny z deklaracją wekslową do kwoty 8 000 tys. PLN. 
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów 
tego typu. 
 
Kredyt obrotowy i umowa factoringowa w Banku Ochrony Środowiska S.A. 
W wyniku przeprowadzonych rozmów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.  Hutmen S.A. 
uzyskał kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN oraz możliwość 
zawierania transakcji zabezpieczających w zakresie instrumentów pochodnych. 
Ponadto z ww bankiem została podpisana umowa factoringowa z limitem 6 mln PLN oraz 
umowa kredytu obrotowego z zakresu podatku VAT z limitem 5 mln PLN. 
 
Spłata kredytu w Pekao S.A. 
Z końcem października 2011 roku Hutmen S.A. dokonał spłaty w banku Pekao S.A. kredytu 
refinansującego zwrot podatku VAT a w listopadzie 2011 roku kredytu w rachunku bieżącym. 
 
Umowa z Coface Austria Kreditversicherung AG   
W dniu 9 listopada 2011 roku Hutmen S.A. zawarł z Coface Austria Kreditversicherung AG  
umowę ubezpieczenia należności. 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu 
 
W dniu 22 czerwca 2011 roku wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A. VII 
kadencji. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2011 roku 
wybrało i powołało skład Rady Nadzorczej VIII kadencji. 
 
Na dzień 30 czerwca 2011 roku skład Rady Nadzorczej Hutmen S.A. przedstawiał się 
następująco: 

• Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
• Piotr Szeliga - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
• Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej; 
• Jakub Nadachewicz - Członek Rady Nadzorczej; 
• Jan Ziaja - Członek Rady Nadzorczej; 
• Waldemar Zwierz- Członek Rady Nadzorczej. 

 
W dniu 1 września 2011 roku Pan Jan Ziaja złożył rezygnację ze składu Rady Nadzorczej 
Hutmen S.A. W tym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Jana Ziaję do składu Zarządu 
Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. 
 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

• Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
• Piotr Szeliga - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
• Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej; 
• Jakub Nadachewicz - Członek Rady Nadzorczej; 
• Waldemar Zwierz - Członek Rady Nadzorczej. 
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Uchwały Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. 
 
W dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. podjęło 
uchwały: 
− w sprawie zmiany przedmiotu działalności, poprzez dodanie nowych rodzajów 

działalności, tj.: 
• Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
• Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 
• Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawiony, 
• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
• Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 

 
 
− w sprawie upoważnienia Zarządu do wyodrębniania zorganizowanych części 

przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na ich zbywanie (w tym wniesienie do innego 
podmiotu w formie aportu) lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Spółki, – w postaci aktualnie funkcjonującej, obejmującej zespół 
składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), tworzący wyodrębniony 
w wewnętrznej strukturze organizacyjnej dział/oddział. 

 
Zmiana siedziby Spółki 
W dniu 18 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 
o zmianie siedziby Spółki z miasta Wrocław, na miasto Warszawa. 
Nowa siedziba Spółki została zarejestrowana w dniu 14 listopada 2011 roku przez Sąd 
Rejonowy we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy KRS. 
 
W dniu 23 stycznia 2012 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił o wpisaniu do rejestru Spółki 
informacji o utworzeniu we Wrocławiu oddziału Hutmen S.A. 
 
 
Utworzenie spółki „Surowce Hutmen Spółka Akcyjna” Spółka Komandytowa 
W dniu 4 listopada 2011 roku Hutmen S.A. przystąpił do spółki pod firmą „Surowce Hutmen 
Spółka Akcyjna” Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Hutmen S.A. jako jej 
komplementariusz wniósł wkład niepieniężny w postaci 15.322.245 sztuk akcji Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji. Wartość wkładu niepieniężnego ustalono na 
kwotę 10.000,00 PLN, co stanowi 1% udziału we wniesionych wkładach do kapitału spółki. 
 
 
 
II. Istotne wydarzenia w spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen  
 
 
Temer Sp. z o.o. w likwidacji 
 
Dnia 16 maja 2011 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Temer Sp. z o.o. podjęło 
uchwałę o braku celowości dalszego istnienia Spółki oraz podjęło uchwałę w sprawie 
rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji z dniem podjęcia wymienionej uchwały. 
Ww. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Likwidatora Spółki w osobie Pana 
Andrzeja Czyżewskiego. Z dniem 16 maja 2011 roku Pan Stanisław Matusiak złożył 
rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Temer Sp. z o.o. 
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W związku z otwarciem likwidacji przystąpiono do wygaszania działalności w zakładach we 
Wrocławiu i Czechowicach-Dziedzicach. Z dniem 1 listopada 2011 roku zakończono 
prowadzenie działalności podstawowej w zakresie świadczenia usług. 
W III kwartale 2011 roku Temer Sp. z o.o. w likwidacji rozpoczął proces sprzedaży majątku 
w postaci maszyn i urządzeń oraz nieruchomości, którego zakończenie przewidywane jest 
na I kw 2012 roku. 
 
Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji 
 
Opis postępowania w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa                   
o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ Spółki z dnia 30 listopada 2009 roku dot. 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
W dniu 31 stycznia 2011 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie  
z powództwa Skarbu Państwa przeciwko HMN Szopienice SA w likwidacji o stwierdzenie 
nieważności, względnie uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 30 listopada 2009 roku dot. 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.976.503,76 PLN do kwoty 
4.576.703,76 PLN w drodze emisji 13.335.000 akcji o wartości nominalnej 0,12 zł każda 
zgodnie z  którym: 

1) w zakresie żądania powoda o stwierdzenie nieważności uchwał oddalił powództwo jako  
bezzasadne oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanej Spółki zwrot kosztów 
zastępstwa procesowego, 

2) w zakresie żądania powoda o uchylenie uchwał uchylił uchwały numer 3 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwałę numer 4 w sprawie zmian 
w Statucie Spółki jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, godzące w interes Spółki oraz 
mające na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, zasądzając od pozwanej Spółki na rzecz 
powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz nakazując pobranie od pozwanej 
Spółki kosztów sądowych (w zakresie żądania uchylenia uchwał nr 1 i 2 dot. 
odpowiednio wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia porządku 
obrad Zgromadzenia oddalił powództwo).  

Wyrok jest nieprawomocny. W dniu 9 marca 2011 roku została wniesiona apelacja od w/w 
wyroku. Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w toku.  

 

Opis postępowania w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi 
Skarbu Państwa o ustalenie nieistnienia prawa Skarbu Państwa do żądania od Spółki 
zapłaty kwoty 10 342,9 tys. PLN tytułem zwrotu pomocy udzielonej Spółce na mocy umowy 
z 6 marca 2003 roku zmienionej aneksem nr 1 z 28 grudnia 2005 roku 

W dniu 9 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację od wyroku Sądu 
Okręgowego w Katowicach Wydział II Cywilny z dnia 2 września 2010 r. w sprawie 
z powództwa HMN Szopienice S.A. w likwidacji przeciwko Skarbowi Państwa i zasądził od 
pozwanej wzajemnej na rzecz powoda wzajemnego kwotę 10 343 tys. PLN z ustawowymi 
odsetkami od dnia 6 marca 2003 roku tytułem zwrotu pomocy publicznej.  

Dnia 29 kwietnia 2011 roku HMN Szopienice w likwidacji wniosła do Sądu Najwyższego 
skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego. Zgodnie z niezależną opinią prawną, 
prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia skargi kasacyjnej jest wyższe niż 
prawdopodobieństwo jej odrzucenia. W związku z tym w HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
nie utworzono rezerwy z tego tytułu a ryzyko to w niniejszym raporcie zaprezentowane jest 
jako zobowiązanie warunkowe w kwocie 21 320 tys. PLN. 
   

Dnia 6 maja 2011 roku do HMN Szopienice S.A. w likwidacji wpłynęło wezwanie do zapłaty 
na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa w terminie 14 dni wierzytelności 
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w kwocie 20.752.828,40 PLN tytułem zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 2 września 2010 roku sygn.akt: II C 35/09 zwrotu 
udzielnej Spółce pomocy publicznej. 

W dniu 13 czerwca 2011 roku po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika procesowego Spółki 
Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał postanowienie mocą którego Spółka zwolniona została 
od opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia                 
9 lutego 2011 r. oddalającego apelację. Mocą tego postanowienia Sąd oddalił jednocześnie 
wniosek Spółki o wstrzymanie wykonalności w/w wyroku Sądu Apelacyjnego.  

 
Sprzedaż likwidowanego majątku 
Ogłoszony 1 lutego 2010 roku wyrok sądowy w procesie ze Skarbem Państwa - na korzyść 
spółki, pozwolił na rozpoczęcie procesu sprzedaży likwidowanego majątku w postaci maszyn 
i urządzeń budynków, budowli i gruntów. W okresie tym spółka prowadziła sprzedaż majątku 
w drodze publicznej licytacji oraz z wolnej ręki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. 
W wyniku ww. sprzedaży w I-IV kw 2011 roku, spółka uzyskała przychód w wysokości  
17,8 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży likwidowanego majątku od początku 
uruchomienia procesu sprzedaży wyniosły 35,8 mln. PLN. Z pozyskanych środków Spółka 
obniżyła swoje zobowiązania handlowe wobec Hutmen S.A. oraz zobowiązania wobec 
Hutmen S.A. z tytułu przejętego kredytu w banku Pekao S.A., Impexmetalu S.A. oraz 
zobowiązania publiczno prawne. 
 
 
WM Dziedzice S.A. 
 
Zawarcie znaczących umów handlowych  
Dnia 2 lutego 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy WM Dziedzice S.A. a KARO BHZ 
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem ww. umowy jest dostawa przez KARO BHZ 
Sp. z o.o. złomów metali nieżelaznych. Cena za poszczególne partie dostarczanych złomów 
została ustalona jako iloczyn ceny miedzi katodowej ( średnia oficjalnych notowań settlement 
dla miedzi grade „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) 
i średniego kursu dolara amerykańskiego w NBP  z uzgodnionego okresu uzgadniania cen 
oraz współczynnika ustalonego przez strony umowy. Szacowana wartość umowy, według 
notowań miedzi na dzień zawarcia umowy, wynosi 250 mln PLN netto.  
Umowa została zawarta na czas określony od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów 
tego typu. 
 
 
Dnia 8 sierpnia 2011 roku WM „Dziedzice” S.A.  otrzymała drugostronnie podpisaną umowę 
zawartą ze Spółką Schwermetall Halbzeugwerk GmbH &CO.KG z siedzibą w Stolberg, 
Niemcy. Przedmiotem ww. umowy jest dostawa przez Schwermetall Halbzeugwerk GmbH 
&CO.KG taśm do produkcji krążków monetarnych. Szacunkowa ilość taśm będących 
przedmiotem niniejszej umowy w okresie od sierpnia do końca grudnia 2011 roku wyniesie 
970 ton.  Cena za poszczególne partie dostarczanych taśm została ustalona jako iloczyn 
uzgodnionej w umowie ceny przerobu, dopłat do metalu oraz poszczególnych składników 
stopowych właściwych dla danego stopu wycenianych dla poszczególnych lotów 
wysyłkowych z uzgodnionego okresu wg notowań Cash Seller and Settlement 
na Londyńskiej Giełdzie Metali  i oficjalnego kursu EUR/USD wg ECB z okresu zbieżnego 
z okresem praisowania. Szacowana wartość umowy w 2011 roku, według aktualnych cen 
miedzi, wynosi: 26 400 tys. PLN netto za dostawy szacunkowych ilości 970 ton. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony od 1 sierpnia 2011 r. na dostawy około 2 do 3 
tys. ton taśm rocznie, z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym jednak nie 
wcześniej niż 31 grudnia 2013 roku dla dostaw realizowanych do końca 2014 roku. 
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W dniu 30 listopada 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy WMN Dziedzice S.A. 
a Mennicą Polską S.A.. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczenie, w okresie od grudnia 
2011 do grudnia 2012 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których 
producentem jest WMN Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących 
przedmiotem umowy wynosi 39,6 mln PLN. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od 
warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. 
 
 
Zawarte umowy kredytowe  
W dniu 17 stycznia 2011 roku został uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym w ALIOR 
Bank S.A.  w wysokości  5 mln PLN  natomiast 31 stycznia 2011 roku kredyt VAT o limicie     
6 mln PLN. Termin spłaty kredytów przypadał 30 grudnia 2011 roku. Z końcem grudnia 
prolongowano ww kredyty do 31 grudnia 2012 roku. 
 
W dniu 19 lipca 2011 roku podwyższono limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości    
11 mln PLN w ALIOR Bank S.A . 
Jednocześnie w związku ze zmianami w przepisach podatku VAT zamknięto umowę 
kredytową zwrotu VAT z ww bankiem. 
 
W dniu 8 marca 2011 roku podpisana została umowa kredytowa z Raiffeisen Bank Polska 
S.A. z limitem w wysokości 15 mln PLN. 
 
W dniu 8 kwietnia 2011 roku podpisano z Bankiem Pekao S.A. aneks nr 8 obniżający limit 
kredytu do kwoty 27,9 mln PLN. 
W dniu 25 maja 2011 roku podpisana została umowa kredytowa z BZ WBK S.A.  na kwotę 
10 mln PLN. Termin spłaty kredytu przypada 25 maja 2012 roku. 
 
W dniu 22 czerwca 2011 roku podpisany został aneks nr 6 z DnB Nord Bank S.A. 
na prolongatę spłaty kredytu w wysokości 12 mln PLN do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
Dnia 29 czerwca 2011 roku podpisany został  aneks nr 19 z Pekao S.A. na prolongatę spłaty 
kredytu w wysokości 27,3 mln PLN do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
 
W dniu  27 grudnia 2011 roku podpisana została umowa kredytowa z Bankiem BZ WBK S.A. 
na kwotę 28 mln PLN celem refinansowania kredytu w PEKAO S.A. 
W dniu  29 grudnia 2011 roku spłacono w całości kredyt w PEKAO S.A. w wysokości 
27,3 mln PLN. 
Do dnia 31 grudnia 2012 roku prolongowano kredyt w wysokości 12 mln zł w Nord Bank S.A.  
oraz pożyczki w Impexmetal S.A. i Hutmen S.A. w kwotach odpowiednio  5 mln PLN i 27 mln 
PLN. 
 
 
 
Zmiany w składzie Zarządu 
Z dniem 2 marca 2011 roku Rada Nadzorcza WM Dziedzice S.A. odwołała Zarząd 
WM Dziedzice S.A. i ustaliła jednoosobowy skład Zarządu powołując na stanowisko Prezesa 
Zarządu Dyrektora Generalnego Pana Jana Woźniaka. 
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Susmed Sp. z o.o. 
 
Dnia 27 stycznia 2011 roku została podpisana umowa sprzedaży nieruchomości we 
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości Susmed 
Sp. z o.o. przeznaczył na spłatę kredytu oraz na inwestycje w obiekt sanatorium w Dąbkach.  
 
Brak istotnych wydarzeń w MBO-Hutmen jv. Sp. z o.o. 
 
 
5. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 grudnia 2011 roku, nieujęte w skróconym 

sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe 
wyniki finansowe. 

 
 
Hutmen S.A. 
 
W dniu 13 stycznia 2012 roku, Hutmen S.A. podpisał drugostronnie umowę zawartą z KGHM 
Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Umowa została zawarta na czas określony od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, 
wynosi: 268.736 tys. PLN netto za dostawy ilości bazowej oraz  340.118 tys. PLN netto za 
dostawy z uwzględnieniem opcji Kupującego. (RB nr 1/2012).  
 
W dniu 2 lutego 2012 roku, Hutmen S.A. otrzymał  drugostronnie podpisaną umowę zawartą 
z Aurubis AG z siedzibą w Hamburgu. Umowa została zawarta na czas określony od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, 
wynosi: 68 mln. PLN. (RB nr 3/2012) 
 
 
 
Brak istotnych wydarzeń po dniu bilansowym w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej 
Hutmen. 
 
6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 

 
 
Hutmen S.A. 
Zjawisko sezonowości produkcji Hutmen S.A. dotyczy miedzianych rur instalacyjnych. 
Miedziane rury instalacyjne są jedynym wyrobem finalnym, gotowym do bezpośredniego 
zastosowania w: 
-  wewnętrznych instalacjach sanitarnych i grzewczych, 
-  instalacjach kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ściekowych. 
Sprzedaż tego asortymentu uzależniona jest od koniunktury na rynku budowlanym, 
sezonowości prac budowlanych, kształtowania się cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali 
oraz kursów walut. Zwiększony popyt na rury instalacyjne występuje zazwyczaj od lipca do 
połowy listopada. Bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym dynamikę sprzedaży jest 
koniunktura na rynku budowlanym oraz stabilizacja ceny miedzi i walut. 
Głównym konsumentem miedzianych rur instalacyjnych jest rynek w Polsce. Niestabilny 
poziom notowań miedzi oraz walut przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania na rury 
miedziane. Wysokie ceny miedzi powodują wykorzystanie w wielu projektach zamienników, 
czyli rur PEX i ALPEX. 
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WM Dziedzice S.A. 
Sezonowość występuje dla produkcji rur kondensatorowych wykorzystywanych w przemyśle 
elektrociepłowniczym. Wzrost zamówień na te wyroby obserwuje się w okresie marzec –
sierpień, kiedy to przeprowadzane są remonty zakładów w tej branży. 
 
 
Susmed Sp. z o.o. 
Sprzedaż wczasów w ośrodku w Dąbkach nad Bałtykiem w naturalny sposób związana jest 
z sezonem wakacyjno-urlopowym. Działalność w tym zakresie prowadzona jest bardzo 
aktywnie w szczególności w II i III kwartale roku. 
 
 
 
7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych 
 
WM Dziedzice S.A. 
W dniu 30 czerwca 2011 roku WM Dziedzice S.A. wykupiła 500 000 sztuk obligacji własnych 
serii C od Impexmetal S.A.  
 

W prezentowanym okresie Hutmen S.A. oraz pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Hutmen  
(z wyjątkiem ww.) nie dokonywały emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 
 

8. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy  
 

W prezentowanym okresie Hutmen S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej nie deklarowały 
ani nie wypłacały dywidendy. 
 
 
 
9. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe lub 

geograficzne w zależności od tego, który sposób sprawozdawczości w podziale na 
segmenty jest głównym sposobem przyjętym przez Grupę Kapitałową 

  
Podstawowym podziałem na segmenty dla Grupy Kapitałowej Hutmen jest podział 
na segmenty branżowe, a uzupełniającym podział jest na segmenty geograficzne. 
 
 
Segmenty branżowe 
Grupa Kapitałowa Hutmen działa w obszarze jednego segmentu metali – miedzi. 
Segment ten zawiera produkcję wyrobów odlewanych, walcowanych oraz wyciskanych 
i ciągnionych z metali i ich stopów. W obszarze tym prowadzi działalność Spółka dominująca 
Hutmen S.A., Spółka zależna WM Dziedzice S.A.; natomiast HMN Szopienice S.A., 
w likwidacji została zaklasyfikowana do działalności zaniechanej.  
Inne segmenty obejmują działalność prowadzoną przez pozostałe podmioty wchodzące 
w skład Grupy i objęte konsolidacją. Składają się na nie usługi świadczone przez Susmed 
Sp. z o.o. oraz produkcja MBO - Hutmen Sp. z o.o. Spółka Temer Sp. z o.o. w likwidacji 
została zakwalifikowana do działalności zaniechanej. Obszary te nie spełniają warunków, 
aby zostały uznane za segmenty sprawozdawcze zgodnie z MSSF 8 „Sprawozdawczość 
dotycząca segmentów działalności”. 
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Segmenty branżowe miedź pozostałe

Razem 
działalność 

kontynuowana 

Działalność 
zaniechana 
(należąca 

do 
segmentu 

miedź) 

Działalność 
zaniechana 
(należąca 

do 
segmentu 
pozostałe) 

Dane za okres bieżący: I-IV kw 2011 1 0      
Łączne przychody ze sprzedaży 947 800 18 257 966 057 6 452 8 567
Sprzedaż pomiędzy segmentami 25 370 25 370 8 6 953
Przychody segmentu (sprzedaż klientom 
zewnętrznym) 922 430 18 257 940 687 6 444 1 614
Amortyzacja 8 785 174 8 959 181 259
Zysk operacyjny (wynik segmentu) 38 786 768 39 554 2 005 -6 552
Aktywa segmentu 486 461 9 628 496 089   5 873
Zobowiązania segmentu 218 530 4 325 222 855   362
Dane za okres porównywalny: I-IV kw 2010 1 0      
Łączne przychody ze sprzedaży 745 262 14 275 759 537 6 347 14 833
Sprzedaż pomiędzy segmentami 14 407 34 14 441  12 523
Przychody segmentu (sprzedaż klientom 
zewnętrznym) 730 855 14 241 745 096 6 347 2 310
Amortyzacja 9 344 182 9 526 192 776
Zysk operacyjny (wynik segmentu) 22 356 436 22 792 1 324 100
Aktywa segmentu 401 103 7 816 408 919 89 882 
Zobowiązania segmentu 238 725 4 652 243 377 48 291 

 
 
Segmenty geograficzne 
Jako, że Grupa Kapitałowa Hutmen obejmuje jednostki mające siedzibę w kraju, za kryterium 
wydzielenia powyższych segmentów, przyjęto kierunki sprzedaży realizowane przez Grupę 
Kapitałową. 
Grupa Kapitałowa Hutmen realizuje sprzedaż do następujących obszarów geograficznych 
(wg MSSF 8): 

- kraj, 
- Unia Europejska, 
- pozostałe kraje eksportowe. 

Wynik na działalności zgodnie z MSSF 8 liczony jest jako różnica pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży, a kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz kosztami 
sprzedaży. Pozostałych kosztów nie ma możliwości w sposób miarodajny odnieść 
na poszczególne segmenty. 
Przyporządkowanie aktywów i pasywów do poszczególnych segmentów następuje 
proporcjonalnie do przychodów ze sprzedaży, realizowanych do segmentów. 
 
Działalność kontynuowana 
 
Segment działalności  Przychody Wynik na sprzedaży segmentów 
 geograficzny od 01.01.2011 do 31.12.2011 od 01.01.2011 do 31.12.2011 
Kraj 457 224 32 714
Unia Europejska 399 873 4 309
Pozostały eksport 83 590 2 531
Razem: 940 687 39 554
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Segment działalności Przychody Wynik na sprzedaży segmentów 
 geograficzny od 01.01.2010 do 31.12.2010 od 01.01.2010 do 31.12.2010 
Kraj 375 042 18 947
Unia Europejska 338 761 797
Pozostały eksport 31 293 3 048
Razem: 745 096 22 792

 
 
Działalność zaniechana 
 
Segment działalności  Przychody Wynik na sprzedaży segmentów 
 geograficzny od 01.01.2011 do 31.12.2011 od 01.01.2011 do 31.12.2011 
Kraj 7 569 -4 570
Unia Europejska 497 23
Pozostały eksport - -
Razem: 8 066 -4 547
   
Segment działalności  Przychody Wynik na sprzedaży segmentów 
 geograficzny od 01.01.2010 do 31.12.2010 od 01.01.2010 do 31.12.2010 
Kraj 20 449 1 419
Unia Europejska 731 5
Pozostały eksport - - 
Razem: 21 180 1 424

 
10. Zmiany w zobowiązaniach warunkowych lub aktywach warunkowych 

od zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 
 

Pozycje pozabilansowe Stan na 
31.12.2011 

Stan na 
31.12.2010 

1. Należności warunkowe z tytułu 33 500 33 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń *33 500 33 500
2. Zobowiązania warunkowe z tytułu 19 000 39 314
 - pozostałe **19 000 39 314
3. Inne (z tytułu) 42 187 50 015
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 40 877 48 705
- środki trwałe wykazywane pozabilansowo 1 310 1 310
Razem 94 687 122 829

 
* Na dzień 31.12.2011 r. wykazane powyżej pozycje należności warunkowych dotyczą: 
 
Hutmen S.A.- Wykaz otrzymanych poręczeń cywilnoprawnych 

Poręczający 
Data 

wystawienia Czego dotyczy 
Kwota 

zabezpieczenia 
Data 

ważności 

Kwota 
poręczenia 
w tys. PLN 

Impexmetal 
S.A. 19.11.2010 

Zabezpieczenie  roszczeń faktora 
Coface Poland Sp.z o.o. w 
związku z nabytymi przez faktora 
wierzytelnościami z umowy na 
zakup wlewków zawartej między 
Hutmen S.A. a KGHM Polska 
Miedź S.A.  

33 500 31.03.2012 33 500 

 
** Na dzień 31.12.2011 r. wykazane powyżej zobowiązania warunkowe dotyczą 
zobowiązania HMN Szopienice S.A. wobec Telefonika Kable S.A. z tytułu zawartej transakcji 
na zakup złomów – poręczenie do kwoty 19 000 tys. PLN 
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 Pozostałe informacje 

Grupy Kapitałowej Hutmen 
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
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1. Struktura Grupy i skutki zmian w strukturze jednostki gospodarcze 
 

 
Opis Grupy Kapitałowej Hutmen  
 

Podmiotem dominującym jest Hutmen S.A.  
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hutmen na dzień 31 grudnia 2011 roku : 

Nazwa 
jednostki Siedziba Przedmiot działalności Sąd lub inny organ 

prowadzący rejestr 
Charakter 

powiązania

Zastosowana 
metoda 

konsolidacja 

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów w 
walnym 

zgromadzeniu 

Susmed Sp. 
z o.o. Toruń 

Działalność wczasowo-
rehabilitacyjna, usługi 
remontowo-budowlane, 
medyczne, sprzedaż 
artykułów BHP 

Sąd Rejonowy w 
Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy 

j. zależna pełna 100 100 

WM 
Dziedzice 
S.A. 

Czechowice
-Dziedzice 

Produkcja wyrobów 
miedzianych w postaci 
półproduktów, aluminium, 
pozostałych metali 
nieżelaznych i ich stopów, 
odlewnictwo 

Sąd Rejonowy w 
Katowicach, Wydział 
Gospodarczy KRS 

j. zależna pełna 91,54 91,54 

Temer Sp. z 
o.o. w 
likwidacji 

Czechowice 
-Dziedzice 

Usługi instalowania, 
naprawy i konserwacji 
maszyn specjalnego 
przeznaczenia oraz 
elektrycznej aparatury 
rozdzielczej i sterowniczej 

Sąd Rejonowy dla 
Wrocław Fabryczna, 
VI Wydział 
Gospodarczy 

j. zależna pełna 72,57 72,57 

MBO-Hutmen 
jv. Sp. z o.o. Wrocław Produkcja spoiw i stopów 

metali białych 

Sąd Rejonowy dla 
Wrocław Fabryczna, 
VI Wydział 
Gospodarczy 

j. zależna pełna 50 50 

 
„SUROWCE 
HUTMEN 
Spółka 
Akcyjna“ 
Sp.K.  

 
Wrocław 

 
Sprzedaż hurtowa 
realizowana na zlecenie, 
Sprzedaż hurtowa 
pozostałych półproduktów, 
Sprzedaż hurtowa 
odpadów i złomu, 

Sąd Rejonowy dla 
Wrocław Fabryczna, 
VI Wydział 
Gospodarczy 

 
j. zależna 

Wyłączona z 
konsolidacji 1,00 1,00 

Katech-
Hutmen Sp. z 
o.o. 

Kijów 

Skup, przetwórstwo i 
sprzedaż wyrobów z metali 
nieżelaznych 
(działalność zawieszona 
od 1.04.2003) 
 

Rejestr Podmiotów 
Działalności 
Przedsiębiorczej 
Administracji 
Państwowej Rejonu 
Obłońskiego 

j. 
współzależ

na 

Wyłączona z 
wyceny 

metodą praw 
własności 

50 50 

 
 
Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej dokonane w okresie sprawozdawczym i po 
dniu bilansowym.  
W dniu 30 sierpnia 2011 roku Hutmen S.A. nabył od Impexmetal S.A. łącznie 59.460 sztuk 
akcji imiennych Walcowni Metali „Dziedzice” S.A., spółki zależnej od Hutmen S.A. o wartości 
nominalnej 4 złote każda, stanowiących 2,10% kapitału zakładowego Walcowni Metali 
„Dziedzice” S.A. W wyniku tej transakcji Hutmen S.A. posiada łącznie 2.582.491sztuk akcji, 
co stanowi 91,26% kapitału zakładowego i uprawnia do 2.676.491 głosów, stanowiących 
91,54% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniach Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. 
 
W dniu 4 listopada 2011 roku Hutmen S.A. przystąpił do spółki pod firmą „Surowce Hutmen 
Spółka Akcyjna” Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Hutmen S.A. jako jej 
Komplementariusz wniósł wkład niepieniężny w postaci 15.322.245 sztuk akcji Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice  SA w likwidacji.  
 
W dniu 31 grudnia 2011 roku, kontrolowana przez Hutmen S.A.  Spółka „Surowce Hutmen 
Spółka Akcyjna” Spółka Komandytowa zbyła 15.322.245 sztuk akcji Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice S.A w likwidacji do podmiotu spoza GK Hutmen. 
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2. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 

opublikowanych prognoz wyników 
 

Zarząd Hutmen S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta 
oraz skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Hutmen w I-IV kwartałach 2011 r. 
 
3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Hutmen S.A. 
 
Według informacji posiadanych przez Hutmen S.A. akcjonariuszami posiadającymi 
bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. 
są: 

Stan na dzień przekazania 
poprzedniego raportu 07.11.2011 r. 

Stan na dzień przekazania raportu 
21.02.2012 r. 

Akcjonariusze Liczba akcji/ 
Liczba głosów 

na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział 

w ogólnej licznie 
głosów na WZA 

Liczba akcji/ Liczba 
głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział 

w ogólnej licznie 
głosów na WZA 

Impexmetal S.A. 12 501 196 48,84% 13 196 355 51,56% 
Impex-invest Sp. z o.o. 3 500 000 13,67% 3 500 000 13,67% 

 
Ilość akcji i przypadających z nich głosów na WZ Hutmen S.A., będących w posiadaniu 
Impexmetal S.A. i Impex-invest Sp. z o.o. wynika z zawiadomień jakie Hutmen S.A. otrzymał 
od Impexmetal S.A. i Impex-invest Sp. z o.o., datowanych na dzień 5 maja 2011 roku 
o otrzymaniu których Spółka poinformowała RB nr 6/2011 w dniu 6 maja 2011 r. 
Ponadto na podstawie zawiadomień osób zobowiązanych otrzymanych od członków Rady 
Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych 
Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A. i Boryszew S.A. 
podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A., zawiadomień o dokonaniu 
transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela Hutmen S.A., przez spółkę  Impexmetal S.A. 
w łącznej ilości 695.159 sztuk, o czym Spółka zawiadomiła w RB nr 19/2011, 21/2011, 
27/2011, 28/2011, 31/2011, 32/2011 i 33/2011. 
 
Według informacji posiadanych przez Hutmen S.A. akcjonariuszami posiadającymi 
pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. są: 
 

Stan na dzień przekazania poprzedniego 
raportu 07.11.2011 r. 

Stan na dzień przekazania raportu 
21.02.2012 r. 

Akcjonariusze 
Liczba akcji/ Liczba 

głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział 

w ogólnej licznie 
głosów na WZA 

Liczba akcji/ Liczba 
głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział 

w ogólnej licznie 
głosów na WZA 

Roman Karkosik, w tym: 16 359 716 63,91% 16 696 355 65,23%
Boryszew S.A. 16 001 196 62,51% 16 696 355 65,23%

 
Ilość akcji i przypadających z nich głosów na WZ Hutmen S.A., będących w posiadaniu Pana 
Romana Karkosika, wynika z zawiadomienia jakie Spółka otrzymała od akcjonariusza, 
zawartego w piśmie Pana Romana Karkosika, datowanego na dzień 26 września 2011 roku.  
Ujawnienie stanu posiadania związane było z faktem, iż w dniu 26 września Pan Roman 
Krzysztof Karkosik został zawiadomiony przez spółkę zależną, że w dniach 15-23 września 
2011 roku, spółka Impexmetal S.A. nabyła 72.152 akcje Hutmen S.A. 
 
Przed rozliczeniem transakcji spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 13.097.751 
akcji Hutmen S.A., uprawniających do 13.079.751 głosów na WZ, co stanowiło 51,10% 
ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A.  
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Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.579.751 akcji Hutmen S.A., 
uprawniających do 16.579.751 głosów na WZ, co stanowiło 64,77% ogólnej liczby głosów na 
WZ Hutmen S.A. 
Na dzień rozliczenia wyżej wymienionych transakcji spółka Impexmetal S.A. posiadała 
bezpośrednio 13.151.903 akcje Hutmen S.A., uprawniające do 13.151.903 głosów na WZ, co 
stanowi 51,38% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. 
Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.651.903 akcje Hutmen S.A., 
uprawniające do 16.651.903 głosów na WZ, co stanowi 65,05% ogólnej liczby głosów na WZ 
Hutmen S.A.  
Ponadto Ilość akcji będących pośrednio w posiadaniu pana Romana Krzysztofa Karkosika 
oraz spółki Boryszew S.A. wynika z zawiadomień jakie  Spółka otrzymała od członków Rady 
Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych 
Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A. i Boryszew S.A. 
podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A. 
 
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu 
na WZA Spółki. 
 
 
4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Hutmen S.A. przez osoby 

zarządzające i nadzorujące 
 
Zgodnie z posiadanymi informacjami, liczba akcji Hutmen S.A. będąca w posiadaniu osób 
nadzorujących i zarządzających wynosiła : 
 

Członek zarządu Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu  
07.11.2011 

Stan na dzień przekazania 
raportu 21.02.2012 

Zmiana 
+/- 

Kazimierz Śmigielski 3 987 3 987 0 
Jan Ziaja 2 100 0 -2 100 

 
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające wynika z faktu, 
iż Hutmen S.A. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Zarządu, o czym 
Spółka poinformowała w komunikacie zawartym w RB nr 38/2011 roku opublikowanym 
w dniu 15 grudnia 2011 roku. 
 
 

Członek rady nadzorczej Stan na dzień przekazania poprzedniego 
raportu kwartalnego 07.11.2011 

Stan na dzień przekazania 
raportu 21.02.2012 

Zmiana 
+/- 

Zygmunt Urbaniak 0 0 - 
Kamil Dobies 0 0 - 
Jakub Nadachewicz 0 0 - 
Piotr Szeliga 0 0 - 
Waldemar Zwierz 0 0 - 

 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco i nie uległ 
zmianie do dnia publikacji niniejszej informacji: 

• Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
• Piotr Szeliga - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
• Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej; 
• Jakub Nadachewicz - Członek Rady Nadzorczej; 
• Waldemar Zwierz - Członek Rady Nadzorczej. 
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5. Wykaz postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

 
6.1 Nie toczy się żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań 
albo wierzytelności Hutmen S.A. lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi 
co najmniej 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Hutmen. 
 
6.2 W grupach zobowiązań i wierzytelności nie toczą się postępowania, których łączna 
wartość dwu lub więcej postępowań, stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów 
własnych Grupy Kapitałowej Hutmen. 
 
6.3 W zakresie HMN Szopienice S.A. w likwidacji wykaz postępowań został opisany w pkt. 
4.II informacji dodatkowej skonsolidowanego sprawozdania. 
 
6. Informacja o zawarciu przez Hutmen S.A. lub spółki zależnej jednej lub więcej 

transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza równowartość 
kwoty 500.000 EUR – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, 
zawieranymi na warunkach rynkowych 
 

6.1. Transakcje, w której stroną jest Hutmen S.A. 
 

Podmiot 
powiązany 

Powiązania 
Spółki 

z podmiotem 
Przedmiot transakcji 

(stan na 31.12.2011 r.) Istotne warunki transakcji 
-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
 - oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, 

udzielenie pożyczki w 
kwocie 5 mln PLN w 

drodze przejęcia długu 
WM Dziedzice wobec 

Impexmetal S.A. 

-  umowa pożyczki z dnia 19.12.2006 r. 

-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
 - oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, 

udzielenie pożyczki w 
kwocie 10 mln PLN w 
drodze przejęcia długu 
WM Dziedzice wobec 

Impexmetal S.A. 

-  umowa pożyczki z dnia 19.12.2006 r. 

-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
 - oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, 

WM 
Dziedzice 

S.A. 

Jednostka 
zależna 

udzielenie pożyczki w 
kwocie 12 mln PLN w 
drodze przejęcia długu 
WM Dziedzice wobec 

Impexmetal S.A. 

-  umowa pożyczki z dnia 19.12.2006 r. 

-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
 -  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,udzielenie pożyczki w 

kwocie 3,65 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 05.01.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty:  31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 4,73 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 12.01.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty:  31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 2,39 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 31.01.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty:  31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 0,61 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 02.02.2009 r. wraz z aneksami. 
-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 4,15 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 30.03.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 1,94 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 21.04.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 0,78 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 28.05.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, 

HMN 
Szopienice 

S.A. w 
likwidacji 

Jednostka 
zależna       
do dnia 

30.12.2011 r. 

udzielenie pożyczki w 
kwocie 0,82 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 29.06.2009 r. wraz z aneksami 



Grupa Kapitałowa Hutmen 
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzone przez UE 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 31

-  termin spłaty: 30.06.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 23,66 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 31.07.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty: 30.06.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 20,22 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 31.07.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, udzielenie pożyczki w 

kwocie 11,68 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 31.07.2009 r. wraz z aneksami 
-  termin spłaty: 31.12.2012 r., 
-  oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża, 

  

udzielenie pożyczki w 
kwocie 21,06 mln PLN -  umowa pożyczki z dnia 07.10.2009 r. wraz z aneksami 

 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności od HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
w Hutmen S.A. wyniósł  103 675 tys. PLN, w tym.: 
- 95 689 tys. PLN – udzielone pożyczki, 
-   2 813 tys. PLN-  przejęty kredyt w banku Pekao S.A., 
-   5 173 tys. PLN – należności handlowe, odsetkowe i pozostałe. 
 
Należności od HMN Szopienice S.A. w likwidacji do Hutmen S.A. będą pokryte ze sprzedaży 
majątku trwałego. Umowy pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
obwarowane są rygorem poddania się egzekucji, na skutek nie spłacenia roszczenia oraz 
dodatkowo zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach HMN Szopienice S.A. 
w likwidacji i zastawami rejestrowymi na środkach trwałych likwidowanej spółki. 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności od WM Dziedzice  S.A. w Hutmen S.A.                   
wyniósł  40 365 tys. PLN, w tym.: 
- 27 000 tys. PLN – udzielone pożyczki, 
- 13 365 tys. PLN – należności handlowe, odsetkowe i pozostałe. 
 
Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR. 
Udzielono poręczeń kredytów przekraczających 500 000 EUR dla podmiotów zależnych 
WM Dziedzice S.A. oraz HMN Szopienice S.A. w likwidacji, które zostały opisane w pkt. 8. 
 
7.2. Transakcje, w której stroną jest WM Dziedzice S.A. 
 
Brak transakcji nietypowych.  
Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR. 
Udzielono poręczeń kredytów przekraczających 500 000 EUR dla podmiotów Grupy 
Kapitałowej – HMN Szopienice S.A. w likwidacji oraz Hutmen S.A., które zostały opisane 
w pkt. 8. 
 
7.3. Transakcje, w której stroną jest HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
 
Brak transakcji nietypowych. 
Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR. 
Udzielono poręczeń kredytów przekraczających 500 000 EUR dla podmiotów Grupy 
Kapitałowej – WM Dziedzice S.A. oraz Hutmen S.A., które zostały opisane w pkt. 8. 
 
7.4. Nie wystąpiły nietypowe transakcje w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen. 
Kwota transakcji handlowych przekracza 500 000 EUR. 
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7. Informacja o udzieleniu gwarancji lub poręczenia kredytu lub pożyczki – łącznie 
jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna wartość 
istniejących gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych 

 

Podmiot 
udzielający 
poręczenia 

Podmiot, któremu 
udzielono poręczenia 

Kwota 
poręczanego 
kredytu lub 
transakcji 

Czego 
dotyczy 

Termin 
udzielonego 
poręczenia 

Hutmen S.A. 
HMN Szopienice S.A. w 

likwidacji 19 000 transakcja bezterminowo 
  3 000 transakcja bezterminowo 

Hutmen S.A. WM Dziedzice S.A. 12 000 kredyt 31.12.2013 
WM Dziedzice 

S.A. 
HMN Szopienice S.A. w 

likwidacji 2 813 kredyt 31.03.2012 
zabezpieczenie dotyczy umowy kredytowej zawartej z bankiem BPH S.A. obecnie PEKAO S.A. -

forma umowy tzw. umbrella -wspólny limit kredytowy, wzajemne poręczenia, solidarna 
odpowiedzialność 

 
Ponadto w lipcu 2009 roku. Hutmen S.A. przejął zobowiązanie do spłaty kredytu HMN 
Szopienice S.A. w likwidacji w kwocie 21 876 tys. PLN, które na dzień 31 grudnia 2011 roku 
wynosi 2 813 tys. PLN. 
 
Poręczenia udzielone między Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A., HMN Szopienice S.A. 
w likwidacji, ze względu na fakt, że są to poręczenia wewnątrzgrupowe, nie wykazano jako 
zobowiązania warunkowe, bądź należności warunkowe w pozycjach pozabilansowych 
sprawozdania skonsolidowanego. 
 
Spółki Grupy Kapitałowej Hutmen nie udzielały gwarancji. 
 
 
8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 

wyniku finansowego Spółek Grupy kapitałowej Hutmen oraz możliwości 
wywiązywania się ze zobowiązań 

 
Hutmen S.A. 
 
Spółka Hutmen S.A. działająca w branży metali nieżelaznych, jest producentem 
półwyrobów z miedzi i jej stopów. Specjalizuje się w produkcji: 
• prętów i rur miedzianych, 
• prętów i rur z brązu aluminiowego, 
• stopów odlewniczych. 
 
Ze względu na charakter prowadzonej działalności i sposób kształtowania cen sprzedaży 
wyrobów oraz cen zakupu surowców, Spółka narażona jest na następujące rodzaje ryzyka 
rynkowego: 
 
• ryzyko towarowe (ryzyko zmiany cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali LME), 
• ryzyko walutowe (ryzyko zmiany kursów walutowych w relacjach USD/PLN, EUR/PLN). 
 
Spółka definiuje tzw. ryzyko bazy, czyli ryzyko wiążące się z niedopasowaniem baz 
cenowych notowań czynników rynkowych, które mogą powodować częściową 
nieefektywność mechanizmu kompensacyjnego dla przychodów i kosztów, 
wyeksponowanych na te same czynniki ryzyka. 
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Ryzyko bazy w Hutmen S.A. związane jest przede wszystkim z cyklem operacyjnym, 
czyli zakupem surowców (metali), ich przerobem oraz sprzedażą wyrobów gotowych. 
 
Zarządzając ryzykiem, Spółka dąży do łączenia identycznych ekspozycji, 
charakteryzujących się odwrotnym wpływem zmian czynnika ryzyka na przepływy 
pieniężne. Połączenie tego typu ekspozycji, jest tzw. hedgingiem naturalnym. W przypadku 
braku możliwości zastosowania hedgingu naturalnego, Spółka posługuje się instrumentami 
pochodnymi, w celu łączenia różnych ekspozycji. 
W ramach przyjętej polityki zarządzania ryzykiem Hutmen S.A. stosuje instrumenty 
finansowe: 
• zakup/sprzedaż kontraktów terminowych typu futures (zabezpieczenie cen metalu 

na LME), 
• zakup/sprzedaż kontraktów terminowych typu forward (zabezpieczenie ryzyka 

walutowego USD, EUR). 
Działania podejmowane przez Hutmen S.A. na towarowych rynkach terminowych i rynku 
walutowym mają wyłącznie charakter hedgingu operacyjnego, w ramach którego transakcje 
zabezpieczające metal i walutę są wdrażane wraz z pojawianiem się kolejnych zamówień 
i kontraktów kupna/sprzedaży. 
Spółka, poza wyżej opisanymi, nie stosowała i nie stosuje innych instrumentów finansowych 
o charakterze transakcji terminowych i opcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
transakcji niesymetrycznych, mających charakter spekulacyjny. 
 
Hutmen S.A. finansuje działalność operacyjną z kredytów krótkoterminowych ze środków 
własnych oraz ze środków uzyskiwanych w ramach faktoringu. 
 
Zobowiązania realizowane są na bieżąco. 
Hutmen S.A. stale prowadzi działania mające na celu przede wszystkim: 
• poprawę spływu należności przeterminowanych (windykacja należności we własnym 

zakresie oraz przy współpracy z firmami windykacyjnymi); 
• zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności 

zachowania ciągłości produkcji, jak i rytmiczności sprzedaży. 
 

Hutmen S.A.  w wyniku przejęcia w banku Pekao S.A.  zobowiązania do spłaty kredytu 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji jest obciążany kosztami odsetek, które zaliczane są na 
poczet pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Na dzień 31 grudnia 2011 r. 
zaangażowanie gotówkowe Hutmen S.A. w likwidowanej spółce jest na poziomie 
104 mln PLN, z tego udzielone pożyczki stanowią  kwotę ok. 96,4 mln PLN.  

WM Dziedzice S.A. spłaca zobowiązania kredytowe z własnych wygospodarowanych 
środków. Zobowiązania WM Dziedzice S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Hutmen 
S.A. są na poziomie 27 mln PLN. Termin ich spłaty upływa z końcem 2012 roku. 
 
 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji  
Głównym czynnikiem decydującym o przyszłych wynikach Spółki, będzie sprzedaż 
likwidowanego majątku.  
W wyniku sprzedaży majątku w I-IV kw 2011 roku, spółka uzyskała przychód w wysokości  
17,8 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży likwidowanego majątku od początku 
uruchomienia procesu sprzedaży wyniosły 35,8 mln. PLN. 
Z pozyskanych środków Spółka obniżyła zobowiązania handlowe wobec Hutmen S.A. oraz 
zobowiązania wobec Hutmen S.A. z tytułu przejętego kredytu w banku Pekao S.A., 
Impexmetalu S.A. oraz zobowiązania publiczno prawne. 
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Temer Sp. z o.o. 
W związku z otwarciem likwidacji Spółki z dniem 1 listopada 2011 roku zakończono 
prowadzenie działalności podstawowej w zakresie świadczenia usług w zakładach we 
Wrocławiu i Czechowicach- Dziedzicach. W Spółce odbywa się proces sprzedaży 
likwidowanego majątku , którego zakończenie przewidywane jest w I kw 2012 roku. 
 
WM Dziedzice S.A. 
 
W dniu  2 marca 2011 roku Rada Nadzorcza WM Dziedzice S.A. powołała nowego Prezesa 
Zarządu.  Wysiłki nowego Zarządu skierowane są na działania oszczędnościowe. 
 
W Spółce przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych mających na celu min. 
poprawę efektywności działalności produkcyjnej, redukcję kosztów stałych, aktywizację 
sprzedaży. Od marca 2011 roku spółka przystąpiła do optymalizacji zatrudnienia. Zmiany 
w strukturze organizacyjnej spowodowały uproszczenie modelu zarządzania z jednoczesnym 
zwiększeniem zakresu kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach. 
Ponadto w związku z likwidacją Temer Sp. z o.o. w WM Dziedzice S.A. przeprowadzono 
reorganizację służb utrzymania ruchu. Spółka przejęła pracowników Temer Sp. z o.o. 
w likwidacji do nowoutworzonych służb utrzymania ruchu. 
W Spółce opracowano nowe procedury gospodarki remontowej, opracowano zakresy 
przeglądów i remontów oraz wdrożono nowe zasady gospodarki narzędziowej, związane 
z zakupem nowych narzędzi na warunkach rynkowych. 
Przedsięwzięcia restrukturyzacyjne oraz nacisk na optymalizacje procesów produkcyjnych 
pozwoliły obniżyć koszty przerobu miesięcznie średnio o 200 tys. PLN. 
Jednakże do niepokojących zjawisk należy zaliczyć spadek udziału sprzedaży krajowej a tym 
samym wzrost udziału mniej rentownego eksportu. Drugą niepokojącą tendencją jest 
obniżanie marż przerobowych będących skutkiem spadku premii w stosunku do LME. 
Przyczyną takiego obniżenia premii jest obserwowany spadek popytu i wzrost 
konkurencyjności będący konsekwencją obaw przed kryzysem gospodarczym. 
Na wyniki kolejnego kwartału wpływ będzie miała wielkość zamówień oraz wysokość 
osiągniętej marży handlowej, w tym odbudowa rynku krajowego. 
 
 
9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 
Największy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Hutmen ma jednostka dominująca-        
Hutmen S.A. oraz WM Dziedzice S.A. Dla wymienionych spółek najistotniejszymi 
czynnikami, które będą miały wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki w kolejnych 
kwartałach należy zaliczyć: 
 

• kondycja Polskiej i światowej gospodarki,  
• tempo wzrostu gospodarczego na świecie a szczególnie Niemiec (eksport produktów  

Grupy Kapitałowej Hutmen do Niemiec stanowi 46% sprzedaży zagranicznej), 
• poziom notowań metali na rynkach światowych, 
• poziom kursów walut, 
• dostępność oraz koszt zewnętrznych źródeł finansowania, 
• koszt nośników energetycznych. 
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Hutmen S.A. 
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Sprawozdanie z dochodów całkowitych 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 i odpowiednio za rok 2010 
 

 

12 miesięcy 
zakończone  

31/12/2011 

12 miesięcy 
zakończone  

31/12/2010
Przychody ze sprzedaży produktów i usług            441 649  377 072
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów              14 691  4 695
Przychody ze sprzedaży ogółem  456 340 381 767
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług            419 055  364 794
Wartość sprzedanych towarów i materiałów              14 476  4 494
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 433 531 369 288
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 22 809 12 479
Koszty sprzedaży                6 424  5 842
Koszty ogólnego zarządu              12 796  11 388
Pozostałe przychody operacyjne 11 236 1 155
Pozostałe koszty operacyjne 878 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 947 -3 885
Przychody finansowe 10 412 10 101
Koszty finansowe 8 292 3 256
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 067 2 960
Podatek dochodowy 104 690
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej 15 963 2 270
      
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 25 596 25 596
Zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej straty (w PLN) 0,624 0,089
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej straty 
(w PLN) 0,624 0,089
  
Pozostałe dochody odniesione w kapitały ogółem  
Wycena instrumentów zabezpieczających -638 1 982
Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem 738 -268
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu 100 1 714
Całkowite dochody ogółem 16 063 3 984
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Sprawozdanie z dochodów całkowitych 
za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 roku i odpowiednio za 2010 rok 
 
 
 

  

3 miesiące 
zakończone 

31/12/2011

3 miesiące 
zakończone 

31/12/2010 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 101 501 101 132 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5 050 2 545 
Przychody ze sprzedaży ogółem  106 551 103 677 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 97 487 99 077 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 948 2 462 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 102 435 101 539 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 116 2 138 
Koszty sprzedaży 1 602 1 545 
Koszty ogólnego zarządu 3 908 2 647 
Pozostałe przychody operacyjne 10 997 445 
Pozostałe koszty operacyjne 630 135 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 973 -1 744 
Przychody finansowe 2 543 2 830 
Koszty finansowe 1 920 1 005 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 596 81 
Podatek dochodowy -437 305 
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej 10 033 -224 
      
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 25 596 25 596 
Zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej straty (w 
PLN) 0,392 -0,01 
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu 
osiągniętej straty (w PLN) 0,392 -0,01 
   
Pozostałe dochody odniesione w kapitały ogółem   
Wycena instrumentów zabezpieczających 2 468 1 290 
Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów 
ogółem -112 -250 
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu 2 356 1 040 
Całkowite dochody ogółem 12 389 816 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

 
Na dzień 

31/12/2011 
Na dzień 

31/12/2010 
AKTYWA   
Aktywa trwałe    
Rzeczowy majątek trwały 78 637             85 732  
Wartości niematerialne 449                   279  
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 28 652             28 130  
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 551                     22  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3
  

3  
Należności handlowe oraz pozostałe należności 89 280 83 583 
Aktywa trwałe razem: 197 572 197 749 
Aktywa obrotowe    
Zapasy 29 421             32 285  
Należności handlowe oraz pozostałe należności 98 250           101 431  
Pochodne instrumenty finansowe 397 1 820 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 337 680 
Aktywa obrotowe razem: 132 405 136 216 
Aktywa razem 329 977 333 965 

  
PASYWA  
Kapitał własny    
Kapitał zakładowy 312 027           312 027  
Pozostałe kapitały 351                   251  
Zyski/straty zatrzymane -43 195 -59 158 
Kapitał własny razem: 269 183 253 120 
Zobowiązania     
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 718 
Rezerwy na podatek odroczony 6 854                6 958  
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne 543                   453  
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1 238                   545  
Zobowiązania długoterminowe razem: 8 635 8 674 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 30 431             38 181  
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 19 696

  
     32 016  

Pochodne instrumenty finansowe 1 083                   994  
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne 339 241 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 610 739 
Zobowiązania krótkoterminowe razem: 52 159 72 171 
Zobowiązania razem: 60 794 80 845 
Pasywa razem: 329 977 333 965 

  
POZYCJE POZABILANSOWE 31/12/2011 31/12/2010 
Należności warunkowe 33 500 33 500 
Zobowiązania warunkowe 34 000 72 600 
Inne pozycje warunkowe 31 533 31 533 
Pozycje pozabilansowe, razem 99 033 137 633 
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 
 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2011 312 027 251 -59 158 253 120 
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających   -638   -638 
Podatek dochodowy   738   738 
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym 100  100 
Zysk (Strata) netto   15 963 15 963 
Stan na 31 grudnia  2011 312 027 351 -43 195 269 183 
     
     

Zestawienie zmian w kapitale własnym 
Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2010 312 027 -1 463 -61 428 249 136 
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających   1 982   1 982 
Podatek dochodowy   -268   -268 
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym 1 714  1 714 
Zysk (Strata) netto   2 270 2 270 
Stan na 31 grudnia 2010 312 027 251 -59 158 253 120 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

 

12 miesięcy 
zakończone   
31/12/2011 

12 miesięcy 
zakończone   
31/12/2010 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia 

  
  

 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 067 2 960 
 II. Korekty o pozycje -10 905 -882 
1.  Amortyzacja 3 070 3 286 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością 
inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych) -104 -15 
2. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone 5 815 2 637 
3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną) -8 605 -6 776 
4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej -11 081 -14 
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego 5 162 2 078 
1. Zmiana stanu należności 15 233 -3 670 
2. Zmiana stanu zapasów 2 864 -4 916 
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i 
inwestycyjnych) -9 720 18 034 
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku 
odroczonego) -102 -163 
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej 13 437 11 363 
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone -5 844 -2 329 
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 593 9 034 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej     
  I. Wpływy  23 071 6 394 
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 190 4 714 
2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 892 1 680 
         W jednostkach  powiązanych 1 892 1 680 
              - odsetki 1 892 1 680 
3. Inne wpływy inwestycyjne 989  
  II. Wydatki 2 747 8 350 
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 2 747 3 808 
2. Inne wydatki inwestycyjne  4 542 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 20 324 -1 956 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
I. Wpływy  5 361 2 375 
1. Kredyty i pożyczki 5 361 2 375 
I. Wydatki  29 204 9 571 
1. Spłaty kredytów i pożyczek 29 204 9 505 
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  66 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -23 843 -7 196 
D. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej, 
razem (A.VI+/-B.III+/-C.III+/-) 4 074 -118 
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec 
okresu  15 
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 4 074 -103 
G. Środki pieniężne na początek okresu 680 783 
H. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D) 4 754 680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hutmen S.A. 
Kwartalne sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 41

Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego 
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 

 
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia                       

19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) 
 
Komentarz Zarządu do Informacji Dodatkowej  
 
• Wszystkie dane zostały zaprezentowane w tysiącach PLN ( o ile nie podano inaczej). 

• Raport sporządzony został według MSSF zatwierdzonych przez UE. 

 
1. Stosowane zasady rachunkowości 

 
Informacje zawarte w raporcie za I-IV kwartały 2011 roku zostały sporządzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, 
poz. 259 z 2009 r.) oraz MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 
  
Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu raportu 
półrocznego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania 
finansowego. 
Sprawozdanie jednostkowe jest sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR) od dnia 1 stycznia 2006 roku. Wcześniej publikowane przez Spółkę 
sprawozdania finansowe były sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 
 
Nie wprowadzano zmian zasad rachunkowości w okresie od dnia bilansowego, 
na który sporządzono ostatni raport roczny. 
 
 
 
Kursy walut stosowane do przeliczenia podstawowych wartości bilansowych 
i wyników 
Przy przeliczaniu wartości wyrażonych w złotych polskich na EUR przyjęto następujące 
kursy: 
 
 
• kurs na dzień 31.12.2011 r. – 4,4168 PLN/ EUR – zastosowano do przeliczenia danych 

bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 31.12.2010 r. – 3,9603 PLN/ EUR 
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego. 

• średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez NBP na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku –
4,1401 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat, oraz 
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 4,0044 PLN/EUR 
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego tj. 2010 r. 
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2. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku i rezerw (zmiany wartości 

szacunkowych) 
 

Wyszczególnienie Stan na 
01.01.2011 

Stan na 
31.12.2011 

Zmiana w 
2011 

Odpisy aktualizujące wartość należności 16 884 19 364 2 480
Odpisy aktualizujące wartość zapasów -600 360 960
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 55 063 54 373 -690
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe 39 978 247 -39 731
Zmiany stanu rezerw:     
-          Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 515 618 103
-          Rezerwa na koszty likwidacji  i sprzedaży majątku 545 545 -
-          Rezerwa na koszty udzielonych gwarancji i poręczeń 6 6 -
-          Rezerwa na badanie bilansu 53 53 0
-          Rezerwa na premie i Kartę Hutnika 362 502 140
-          Rezerwa na urlopy 180 264 84
-          Inne rezerwy 50 50 -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 958 6 854 -104
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 551 529

 
 
 
3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 
W I-IV kw 2011 roku Hutmen S.A. odnotował następujące wyniki na poszczególnych 
rodzajach działalności:  
 
   

Rodzaj działalności I-IV kw    2011 r. I-IV kw    2010 r.
1 Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 456 340 381 767
  - przychody  ze sprzedaży krajowej 286 913 232 209
  - przychody  ze sprzedaży eksportowej 169 427 142 558
2 Wynik na sprzedaży 3 589 -4 751
3 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 10 358 866
4 Wynik z działalności operacyjnej 13 947 -3 885
5 Wynik na działalności finansowej 2 120 6 845
6 Wynik brutto 16 067 2 960
7 Wynik netto 15 963 2 270

 
Przychody netto ze sprzedaży 
 
Przychody ze sprzedaży w I-IV kw 2011 roku wyniosły 456 340 tys. PLN i były wyższe 
w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku o 74 573  tys. PLN, tj. o 20 %. 
Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I-IV kw 2010 roku wynika z: 
- wzrostu ilości sprzedaży, 
- wzrostu premii przerobowej, 
- wzrostu notowań miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali. 
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Ilościowa struktura asortymentowa sprzedaży produktów 
 

  Ilość /t/ 

  Grupa asortymentowa I-IV kw 2011 r. I-IV kw 2010 r. 
Zmiana   

(3-4) 
Dynamika 

% (3:4) 
1 2 3 4 5 6 
1 Rury z miedzi 6 033 5 592 441 108%
2 Druty, pręty, profile miedziane i z miedzi stopowej 4 560 4 630 -70 98%
3 Stopy odlewnicze 4 274 4 292 -18 100%
4 Pozostałe  652 681 -29 96%
  Razem   w tym : 15 518 15 195 323 102%
- kraj 9 864 9 532 332 103%
- eksport 5 654 5 663 -9 100%

 
 
Na rynku krajowym Hutmen S.A. odnotował 3% wzrost wolumenu sprzedaży w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego. Szczególnie sprzedaż w III kwartale 2011 roku 
przyczyniła się do wzrostu ilości sprzedaży. Sezon sprzedaży rur instalacyjnych oraz 
sprzyjający kurs walut to główne czynniki, które zmobilizowały klientów do lokowania 
zamówień w Hutmen S.A. 
W przypadku rynku zagranicznego sprzedaż porównywalna jest do roku ubiegłego. Duże 
zainteresowanie pojawiło się przede wszystkim w zakresie brązów oraz miedzi tellurowej. 
 
Wynik na sprzedaży  
 
W I-IV kw 2011 roku Hutmen S.A. osiągnął zysk na sprzedaży w wysokości 3 589 tys. PLN. 
W analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano stratę na sprzedaży  – 4 751 tys. PLN. 
 
Do czynników wywierających korzystny wpływ na osiągnięty wynik Hutmen S.A. zalicza: 
 -wzrost ilości sprzedaży o 2 % w relacji do I-IV kw 2010 r., 
 -wzrost rentowności sprzedaży, wynikający z wyższej premii przerobowej- wzrost premii 
o 24 % w relacji do I-IV kw 2010 r.  
 
Wynik na sprzedaży nie uwzględnia wyniku na zamkniętych transakcjach forward oraz 
zrealizowanych różnic kursowych, które zgodnie z przyjętymi zasadami polityki 
rachunkowości ujmowane są w działalności finansowej a dotyczą działalności operacyjnej. 
W związku z czym faktyczna ocena rentowności działalności podstawowej za IV kwartały 
2011 roku, powinna uwzględniać następujące korekty: 
-wynik na transakcjach forward 4 935 tys. PLN 
-zrealizowane różnice kursowe, saldo ujemne -4 686 tys. PLN. 
Po uwzględnieniu ww. korekt, wynik na sprzedaży byłby lepszy o 250 tys. PLN. 
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej  
 
Spółka odnotowała dodatni wynik w wysokości 10 358 tys. PLN na pozostałej działalności 
operacyjnej, na który decydujący wpływ miał zysk ze sprzedaży środków trwałych. 
 
Wynik na działalności finansowej 
 
Wynik na działalności finansowej był dodatni i wyniósł 2 120  tys. PLN. Decydujący wpływ 
na wynik z działalności finansowej mają odsetki od udzielonych pożyczek, dodatnie saldo 
różnic kursowych, koszty dyskonta należności oraz koszty factoringu. Część kosztów 
factoringu w kwocie 2 567 tys. PLN związana jest z refinansowaniem odsetek i prowizji 
factoringowych dotyczących zakupu surowca. 
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Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
Hutmen S.A. finansuje działalność operacyjną z kredytów krótkoterminowych ze środków 
uzyskiwanych w ramach factoringu oraz ze środków własnych. 
 
Zobowiązania realizowane są na bieżąco. 
Hutmen S.A. stale prowadzi działania mające na celu przede wszystkim: 
• poprawę spływu należności przeterminowanych (windykacja należności we własnym 

zakresie oraz przy współpracy z firmami windykacyjnymi); 
• zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności 

zachowania ciągłości produkcji, jak i rytmiczności sprzedaży. 
 

Hutmen S.A. w wyniku przejęcia w banku Pekao S.A. zobowiązania do spłaty kredytu 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji jest obciążany kosztami odsetek, które zaliczane są na 
poczet pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Na dzień 31 grudnia 
2011 roku zaangażowanie gotówkowe Hutmen S.A. w likwidowanej spółce jest na poziomie               
104 mln PLN, z tego udzielone pożyczki stanowią kwotę ok. 96,4 mln PLN.  

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania WM Dziedzice S.A. wobec Hutmen S.A. 
opiewały na kwotę 40,4 mln PLN z czego 27 mln PLN to zobowiązania z tytułu pożyczek 
udzielonych przez Hutmen S.A. Termin spłaty pożyczek przypada na koniec 2012 roku.   

 
Wybrane wskaźniki podmiotu dominującego Hutmen S.A. 
 

Marże I-IV kw 2011 I-IV kw 2010 
Marża brutto na sprzedaży produktów 5,2% 3,3%
Marża netto na sprzedaży ogółem 0,8% -1,2%
Marża operacyjna EBIT 3,1% -1,0%
Marża operacyjna EBIT DA 3,7% -0,2%
Marża przed opodatkowaniem 3,5% 0,8%
Marża zysku netto 3,5% 0,6%
   

Wskaźniki I-IV kw 2011 I-IV kw 2010 
Wskaźnik płynności I 2,54 1,89
Wskaźnik płynności II 1,97 1,44
ROA 0,048 0,007
ROE 0,059 0,009

 
 
 

Podpisy Członków Zarządu 
 
Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja podpis 

2012-02-21 Jan Ziaja Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  
 
-------------------

Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja podpis 

2012-02-21 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy  
 
--------------------
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