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Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych 
 

  
12 miesięcy 
zakończone 

31/12/2009

3 miesiące 
zakończone 

31/12/2009

12 miesięcy 
zakończone 

31/12/2008

3 miesiące 
zakończone 

31/12/2008
 
Działalność kontynuowana 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 556 540 136 345 785 379 158 946
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7 578 3 701 4 254 1 702
Przychody ze sprzedaży ogółem  564 118 140 046 789 633 160 648
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 530 033 130 705 755 179 161 595
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 599 3 848 3 340 1 467
Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 537 632 134 553 758 519 163 062

Zysk (strata) brutto na sprzedaży  26 486 5 493 31 114 (2 414)
Koszty sprzedaży 10 115 2 647 12 694 864
Koszty ogólnego zarządu 26 302 6 438 29 676 6 978
Zysk (strata) netto na sprzedaży (9 931) (3 592) (11 256) (10 256)
Pozostałe przychody operacyjne 25 529 8 142 3 288 564
Pozostałe koszty operacyjne 3 451 2 040 25 049 18 903
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 147 2 510 (33 017) (28 595)
Przychody finansowe 8 857 2 379 3 650 (1 097)
Koszty finansowe 8 815 1 759 26 033 16 765
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 189 3 130 (55 400) (46 457)
Podatek dochodowy 2 857 1 156 (3 335) (3 374)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9 332 1 974 (52 065) (43 083)
Działalność zaniechana   
Strata okresu obrotowego z działalności zaniechanej (12 503) (2 180) (50 601) (11 074)
Zysk (strata) netto (3 171) (206) (102 666) (54 157)
Z tego przypadające: 
Akcjonariuszom jednostki dominującej (3 161) 73 (100 599) (52 652)
Udziałowcom mniejszościowym (10) (279) (2 067) (1 505)
W tym: Z działalności kontynuowanej: 

Akcjonariuszom jednostki dominującej 9 342 2 253 (51 286) (41 644)
Udziałowcom mniejszościowym (10) (279) (779) (1 439)
Z działalności zaniechanej: 
Akcjonariuszom jednostki dominującej (12 503) (2 180) (49 313) (11 008)
Udziałowcom mniejszościowym (1 288) (66)

 

 
Dochód na akcję z tytułu straty przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 25 596 270 25 596 270 25 596 270 25 596 270
Zwykły/Rozwodniony  (0,12) 0,01 (3,93) (2,06)
W tym: Z działalności kontynuowanej 0,37 0,09 (2,00) (1,63)

Z działalności zaniechanej (0,49) (0,08) (1,93) (0,43)
 

 
Pozostałe dochody odniesione w kapitał ogółem 
Wycena instrumentów zabezpieczających 11 316 (4 718) (12 114) (6 929)
Podatek dochodowy od składników pozostałych 
dochodów ogółem (797) 631 997 (209)
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu 10 519 (4 087) (11 117) (7 138)
Całkowite  dochody ogółem 7 348 (4 293) (113 783) (61 295)
Z tego przypadające: 
Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 120 (3 665) (110 149) (59 024)
Udziałowcom mniejszościowym 1 228 (628) (3 634) (2 271)
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

 
 
 
 

Na dzień
31/12/2009

Na dzień
30/09/2009

Na dzień
31/12/2008

AKTYWA 
Aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa  trwałe 216 518 217 551        219 387
Wartości niematerialne 1 159 1 053            1 731 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 024 1 041          2 369 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 17 17            1 545 
Należności handlowe oraz pozostałe należności 35 2 12
Aktywa trwałe razem: 218 753 219 664 225 044
Aktywa obrotowe 
Zapasy 65 002 67 313 53 949
Należności handlowe oraz pozostałe należności 74 920 96 194 83 639
Pochodne instrumenty finansowe 1 549 5 649 1 116
Inne aktywa finansowe 33 - 50 700
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 566 4 103 14 064
Aktywa obrotowe działalności kontynuowanej 145 070 173 259 203 468
Aktywa trwałe(i grupy do zbycia)  przeznaczone do sprzedaży 97 499 97 841 104 617
Aktywa obrotowe razem: 242 569 271 100 308 085
Aktywa razem 461 322 490 764 533 129
PASYWA 
Kapitał własny 
Kapitał zakładowy 312 027         312 027 312 027
Pozostałe kapitały (823)             2 915          1 900 
Zyski/straty zatrzymane       (94 726) (94 797) (103 396)
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 216 478 220 145 210 531
Udziały mniejszości 5 695             6 323           4 467 
Kapitał własny razem: 222 173 226 468 214 998
Zobowiązania długoterminowe 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 728               738                767 
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3 160             3 294               750 
Pochodne instrumenty finansowe -                     -            2 067 
Rezerwy na podatek odroczony       24 155 23 698 21 825
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne 1 453             1 553            1 653 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 683                805                717 
Zobowiązania długoterminowe razem: 30 179 30 088 27 779
Zobowiązania krótkoterminowe 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 67 338         99 118         40 641 
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 103 708           98 891        189 359 
Pochodne instrumenty finansowe 4 190             1 142          18 411 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  -             -                  21 
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne 500                482                777 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 33 234           34 575         41 143 
Zobowiązania krótkoterminowe razem: 208 970 234 208 290 352
Zobowiązania razem: 239 149 264 296 318 131
Pasywa razem: 461 322 490 764 533 129

POZYCJE POZABILANSOWE 31/12/2009 30/09/2009 31/12/2008
Należności warunkowe 20 000 - -
Zobowiązania warunkowe 10 500 11 500          1 000
Inne pozycje warunkowe 42 737 44 774            43 663 
Pozycje pozabilansowe, razem 73 237 56 274            44 663
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

Przypadający na akcjonariuszy Jednostki 
Dominującej Skonsolidowane zestawienie zmian w 

kapitale własnym Kapitał 
zakładowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadający 
na udziały 

mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2009 312 027      1 900   (103 396)             4 467    214 998 
Wpływ wyceny instrumentów 
zabezpieczających  - 10 078 - 1 238 11 316

Przeszacowanie środków trwałych MSR - (171) - - (171)
Podatek dochodowy  - (797) - - (797)
Pozostałe - - (2) - (2)
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym - 9 110 (2) 1 238 10 346

Pokrycie straty - (11 833) 11 833 - -
Zysk (Strata) netto - - (3 161) (10) (3 171)
Stan na 31 grudnia 2009 312 027 (823) (94 726) 5 695 222 173
 
      

Przypadający na akcjonariuszy Jednostki 
Dominującej Skonsolidowane zestawienie zmian w 

kapitale własnym Kapitał 
zakładowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadający 
na udziały 

mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 października 2009 312 027 2 915 (94 797) 6 323 226 468
Wpływ wyceny instrumentów 
zabezpieczających  - (4 369) - (349) (4 718)

Podatek dochodowy  - 631 - - 631
Pozostałe - - (2) - (2)
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym - (3 738) (2) (349) (4 089)

Zysk (Strata) netto - - 73 (279) (206)
Stan na 31 grudnia 2009 312 027 (823) (94 726) 5 695 222 173

 
 

Przypadający na akcjonariuszy Jednostki 
Dominującej Skonsolidowane zestawienie zmian w 

kapitale własnym Kapitał 
zakładowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadający 
na udziały 

mniejszości 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2008 312 027 11 212 (2 224) 8 101 329 116
Wpływ wyceny instrumentów 
zabezpieczających     (10 547)            (1 567)  (12 114) 

Przeszacowanie środków trwałych         (162)          (162)
Wyksięgowanie aportu         (173)          (173)
Podatek dochodowy    997     997
Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny 573 (573)  -
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym -   (9 312)          (573)             (1 567) (11 452)

Zysk (Strata) netto     (100 599)           (2 067) (102 666)
Stan na 31 grudnia 2008 312 027      1 900   (103 396)              4 467    214 998 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 
12 miesięcy 
zakończone 

31/12/2009

3 miesiące 
zakończone   
31/12/2009 

12 miesięcy 
zakończone 
31/12/2008 

3 miesiące 
zakończone   
31/12/2008 

    
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 189 3 130 (55 400) (46 457)
 II. Korekty o pozycje 6 561 (5 089) 46 286 27 441
Amortyzacja 12 610 3 133 12 025 3 084
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością 
inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych) (6) (6) (16) (16)
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone 5 605 525 16 545 11 084
Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną) (1 230) 934 (1 656) (1 736)
Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej (10 418) (9 675) 19 388 15 025
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego 18 750 (1 959) (9 114) (19 016)
Zmiana stanu należności 67 406 9 444 63 143 37 498
Zmiana stanu zapasów (11 055) 2 310 52 521 31 732
Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i 
inwestycyjnych) (15 136) (21 900) (14 216) (23 755)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku 
odroczonego) (5 768) (348) 3 933 6 486
Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny (5) 13  (24)
Pozostałe pozycje 43 33 (70) (45)
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej 54 235 (12 407) 96 197 32 876
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone (5 450) (1 454) (16 713) (11 172)
Podatek dochodowy zapłacony - - (35) 44
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 785 (13 861) 79 449 21 748
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej 
  I. Wpływy  4 585 1 768 2 608 1 715
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 354 1 767 1 050 157
Z aktywów finansowych, w tym: 1 231 1 1 558 1 558
         W pozostałych jednostkach  1 231 1 1 558 1 558
              - odsetki 1 231 1 1 558 1 558
  II. Wydatki 8 877 - 73 869 55 665
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 8 877 - 22 800 4 596
Inne wydatki inwestycyjne - 51 069 51 069
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (4 292) 1 768 (71 261) (53 950)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Wpływy  27 392 18 020 6 993 4 928
Kredyty i pożyczki 27 392 18 020 6 993 4 928
I. Wydatki  82 578 19 436 33 578 13 399
Spłaty kredytów i pożyczek 81 897 20 284 32 948 13 266
Z tytułu innych zobowiązań finansowych (990) 1 1
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 559 84 598 101
Inne wydatki finansowe 122 58 31 31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (55 186) (1 416) (26 585) (8 471)
D. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej, 
razem (A.VI+/-B.III+/-C.III+/-) (10 693) (13 509) (18 397) (40 673)
E. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej       

I.    Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 233 5 884 42 922 33 658
II.   Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 604 0 (3 042) 198
III.  Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 648) 7 082 (33 313) (25 964)

F. Przepływy pieniężne netto, razem (D+/-E.I+/-E.II+/-E.III) (10 504) (543) (11 830) (32 781)
G. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na 
koniec okresu 6 6 16 16
H. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (10 498) (537) (11 814) (32 765)
I. Środki pieniężne na początek okresu 14 064 4 103 25 878 46 829
J. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym: 3 566 3 566 14 064 14 064
- o ograniczonej możliwości dysponowania 6 6 3 500 3 500
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 

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

z dnia 19 lutego 2009 roku - 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 kwartał 2009 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 
kwartalnego, 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. 
 

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 31.12.2009 r. – 4,1082 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych 
bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 31.12.2008 r. – 4,1724 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 2009 roku – 
4,3406 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat, oraz 
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 3,5321 PLN/EUR 
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego tj. 2008 roku. 
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2. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku i  rezerw (zmiany wartości 
szacunkowych) 

 
Wyszczególnienie Stan na 

01.01.2009
Stan na 

30.09.2009
Zmiany w IV 

kwartale 2009 
Stan na 

31.12.2009
Aktualizacja wartości należności 9 993 10 346 633 10 979
Aktualizacja wartości zapasów 14 120 11 268 (3 966) 7 302
Aktualizacja wartości środków trwałych 56 582 56 582 (1 211) 55 371
Aktualizacja wartości aktywów 
finansowych 4 045 4 045 (27) 4 018

Aktywo z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 2 369 1 041 (17) 1 024

Zmiany stanu rezerw:    
- rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne 1 783 1 688 (89) 1 599

- rezerwa na podatek dochodowy 21 825 23 698 457 24 155
- rezerwa na odpady poprodukcyjne 30 000 29 765 (798) 28 967
- rezerwa na koszty likwidacji i sprzedaży 
środków trwałych 1 976 1 959 1 1 960

- rezerwa na przewidywane straty 5 966 1 450 (1 402) 48
- rezerwa na urlopy 647 362 (8) 354
- rezerwa na koszty restrukturyzacji 
i świadczenia rekompensacyjne 2 170 106 856 962

- rezerwa na odsetki od zobowiązań - - 463 463
- pozostałe rezerwy 1 180 1 795 (278) 1 517
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 568 290 (290) -

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

finansowe 
 
W IV kwartałach 2009 roku Grupa Kapitałowa odnotowała następujące wyniki 
w poszczególnych rodzajach działalności: 
 

L p Rodzaj działalności I-IV kw.  
2009 r. 

I-IV kw. 
2008 r. 

1 Przychody netto ze sprzedaży 564 118 789 633 
2 Zysk (strata) netto na sprzedaży (9 931) (11 256) 
3 Zysk (strata) na pozostałej działalności operacyjnej 22 078 (21 761) 
4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 147 (33 017) 
5 Zysk (strata) na działalności finansowej 42 (22 383) 
6 Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 12 189 (55 400) 
7 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9 332 (52 065) 
8 Zysk (strata) okresu  obrotowego z działalności zaniechanej (12 503) (50 601) 
9 Zysk (strata) netto (3 171) (102 666) 

9a Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego (3 161) (100 599) 

9b Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom mniejszościowym (10) (2 067) 
 
 
Ilość sprzedaży  
 
I-IV kwartał 2009: 37 121 t; 
I-IV kwartał 2008: 59 454 t; w tym działalność zaniechana: 12 539 t 
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Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 564 118 tys. PLN i były niższe 
od porównywalnego okresu 2008 roku o 225 515 tys. PLN, tj. o 29 %. 
 
Główne przyczyny spadku ilości oraz wartości przychodów ze sprzedaży były spowodowane: 
- wzrostem cen miedzi na rynkach światowych(na 31/12/2009 roku cena miedzi na LME 
wyniosła 7 346 USD/t, a w okresie porównawczym tj. na dzień 31/12/2008 wyniosła 
2 902 USD/t), 
- deprecjacją złotego względem USD i EUR powodującą wzrost przychodów wyrażonych 
w walucie krajowej, 
- spadkiem zamówień od klientów krajowych i zagranicznych w związku z kryzysem 
gospodarczym na rynkach światowych oraz wycofanie się z nierentownych rynków 
na Dalekim Wschodzie. 
 
Struktura dystrybucji Grupy Kapitałowej 
 
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej 
 
Przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowiły 38 % przychodów ogółem wobec 
52 % w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
 
Sprzedaż na rynek krajowy 
 

 I-IV kw. 2009 r. I-IV kw. 2008 r. 
tys. PLN 347 219 382 838
% sprzedaży ogółem 62% 48%

 
Sprzedaż na rynki zagraniczne zrealizowana w walutach 
 

Działalność kontynuowana Waluta [tys. PLN] I-IV kw. 2009 I-IV kw. 2008 
EUR 179 848 331 035
USD 31 491 68 182
GBP 5 560 6 511
SEK 1 067
Razem 216 899 406 795

 
Główne rynki sprzedaży zagranicznej w okresie I – IV kw. 2009 roku. 
 

Działalność kontynuowana 

L.p. Eksport wg 
krajów tys. PLN % 

 1 Niemcy 107 589 50%
2 Republika Czeska 22 825 11%
3 Holandia 16 899 8%
4 Włochy 16 243 7%
5 Słowacja 10 667 5%
6 Wielka Brytania 9 941 5%
7 USA 9 018 4%
8 Dania 7 136 3%
9 Węgry 4 853 2%

10 Pozostałe 11 728 5%
RAZEM 216 899 100%
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Kursy walut wg notowań Narodowego Banku Polskiego 
 

Waluta Kurs na dzień 
31.12.09 

Kurs na dzień 
31.12.08 

PLN/USD 2,8503 2,9618 
PLN/EUR 4,1082 4,1724 

 
Wynik na sprzedaży z działalności kontynuowanej 
 
Strata na sprzedaży wyniosła 9 931 tys. PLN. W analogicznym okresie tj. po IV kwartałach 
2008 roku odnotowano stratę w wysokości 11 256 tys. PLN. 
 
Główne czynniki, które miały wpływ na uzyskany wynik na sprzedaży to: 
- spadek sprzedaży krajowej i eksportowej w związku z kryzysem gospodarczym na rynkach 
światowych; 
-  wzrost cen energii o 31% w stosunku do 2008 roku, który spowodował znaczący wzrost 
kosztów wytworzenia; 
- niski wolumen sprzedaży, spowodowany m.in. rozwojem na rynku substytutów rur 
miedzianych (rura PEX i ALU-PEX) i spadek eksportu spowodowany recesją gospodarczą 
na świecie; 
- agresywna polityka konkurencji (poziom cen proponowanych przez konkurencję często 
pokrywa tylko koszt materiałowy); 
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej 
 
W IV kwartałach 2009 roku zysk na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 
22 078 tys. PLN. W analogicznym okresie tj. IV kwartałach 2008 roku odnotowano stratę 
w wysokości 21 761 tys. PLN.  
 
Główne pozycje mające wpływ na wynik na pozostałej działalności operacyjnej to: 
- otrzymane odszkodowanie z AIG przez HMN Szopienice S.A. w likwidacji w kwocie 
15 mln PLN, z tytułu poniesionej straty na transakcjach zabezpieczających w 2007 roku 
i zakwalifikowanej do działalności kontynuowanej; 
- sprzedaż i likwidacja zbędnych środków trwałych. 
 
Wynik na działalności finansowej z działalności kontynuowanej 
 
Zysk na działalności finansowej wyniósł 42 tys. PLN i był wyższy o 22 341 tys. PLN 
w porównaniu do analogicznego okresu tj. I – IV kwartału 2008 roku.  
 
Znaczący wpływ na osiągnięty zysk z działalności finansowej miał zysk ze zbycia inwestycji. 
 
Wynik netto z działalności kontynuowanej 
 
W IV kwartałach 2009 roku skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 
9 332 tys. PLN. W porównywalnym okresie odnotowano stratę netto w wysokości 
52 065 tys. PLN. 
 
Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej wyniósł 9 342 tys. PLN, a strata przypadająca akcjonariuszom 
mniejszościowym wyniosła 10 tys. PLN.  
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Wynik na działalności zaniechanej 
 
W Grupie wyodrębniono z działalności kontynuowanej działalność zaniechaną w związku 
z otwarciem likwidacji spółki HMN Szopienice S.A. i ogłoszeniem planu sprzedaży 
tej działalności. 
 

Rachunek zysków i strat 
12 miesięcy 
zakończone  
31/12/2009 

3 miesiące 
zakończone  
31/12/2009 

12 miesięcy 
zakończone  
31/12/2008 

3 miesiące 
zakończone  
31/12/2008 

Działalność zaniechana Działalność zaniechana 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 5 552 1 153 244 011 8 891
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 163 137 2 973 183
Przychody ze sprzedaży ogółem  6 715 1 290 246 984 9 074
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 3 757 721 256 813 14 453
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 070 70 3 734 1 195
Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 4 827 791 260 547 15 648

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 888 499 (13 563) (6 574)
Koszty sprzedaży - - 2 960 928
Koszty ogólnego zarządu - - 5 307 572
Pozostałe przychody operacyjne 4 573 1 037 2 786 602
Pozostałe koszty operacyjne 15 723 3 147 28 607 9 394
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 262) (1 611) (47 651) (16 866)
Przychody finansowe 3 506 198 969 71
Koszty finansowe 6 746 819 3 163 -6 500
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (12 502) (2 232) (49 845) (10 295)
Podatek dochodowy 1 (52) 756 779
Zysk (strata) netto (12 503) (2 180) (50 601) (11 074)
Przypadający: 
Akcjonariuszom jednostki dominującej (12 503) (2 180) (49 313) (11 008)
Udziałowcom mniejszościowym - - (1 288) (66)
 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji specjalizowała się w produkcji taśm (tzn. wyroby płaskie) 
w asortymentach masowych (taśmy miedziane i mosiężne). Natomiast pozostałe Zakłady 
specjalizują się w produkcji rur i prętów. Asortymenty te dzieli zarówno rynek odbiorców jak 
i stosowane technologie. Nie ma synergii pomiędzy HMN Szopienice S.A. w likwidacji, 
a pozostałymi Zakładami Grupy. Przeniesienie urządzeń i technologii do pozostałych 
zakładów jest nieopłacalne. Dlatego majątek HMN Szopienice S.A. w likwidacji jest 
przewidziany do sprzedaży, stanowiąc odrębną dziedzinę działalności Grupy i nie wpłynie 
to na konkurencyjność Grupy Hutmen. 
 
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. Skala 
produkcji była kilkukrotnie niższa niż u konkurencji. Dostosowanie się do poziomu 
konkurencji to poziom nakładów inwestycyjnych, na który nie było stać ani Grupy Hutmen, 
ani HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 
W związku z otwarciem likwidacji i wyodrębnieniem działalności zaniechanej, aktywa 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji są zaklasyfikowane jako przeznaczonej do sprzedaży.  
 
Decydujący wpływ na ujemny wynik finansowy z działalności zaniechanej w okresie 
12 miesięcy 2009 roku mają koszty likwidacji i złomowania majątku w związku z 
zaniechaniem działalności, które obciążają pozostałą działalność operacyjną Spółki. 
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Wynik netto Grupy Kapitałowej Hutmen 
 
W okresie I – IV kwartału 2009 roku skonsolidowana strata netto wyniosła 3 171 tys. PLN. 
W porównywalnym okresie ubiegłego roku odnotowano stratę netto w wysokości 102 666 
tys. PLN. 
Skonsolidowana strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 
3 161 tys. PLN, a wynik netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym wyniósł 
129 tys. PLN. 
 
Podstawowe wielkości bilansu 

 

L p Wyszczególnienie Na dzień 
31.12.2009 

Na dzień 
31.12.2008 

1 Zapasy 65 002 53 949
2 Należności krótkoterminowe 74 920 83 639
3 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 246 291 325 273
  - w tym kredyty i pożyczki 106 868 190 109

Cechą charakterystyczną dla działalności biznesowej branży przetwórstwa metali 
kolorowych, w której działa Grupa Hutmen, jest zjawisko występowania długich terminów 
płatności dla odbiorców i jednocześnie krótkie terminy 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. Ponieważ w okresie I-IV kwartałach 2009 roku zanotowano mniejszą 
sprzedaż, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, zmniejszeniu uległy należności oraz 
zobowiązania. Natomiast nieznacznie wzrosła wartość zapasów w stosunku do ubiegłego 
roku ze względu na wzrost notowań cen metali. Na zmniejszenie należności ma również 
wpływ otwarcie likwidacji w HMN Szopienice S.A. w ubiegłym roku.  
Na zmniejszenie wartości zobowiązań miała główny wpływ spłata znacznej wartości 
kredytów HMN Szopienice S.A. w likwidacji.  
 
Wybrane wskaźniki Grupy Kapitałowej Hutmen 
Lp. Marże I-IV kw. 2009 IV kw. 2009 I-IV kw. 2008 IV kw. 2008 

      
1 Marża brutto na sprzedaży produktów 4,8% 4,0% 4,0% (1,5)%
2 Marża brutto na sprzedaży ogółem 4,7% 3,9% 3,9% (1,5)%
3 Marża netto na sprzedaży ogółem (1,8)% (2,6)% (1,4)% (7,2)%
4 Marża operacyjna EBIT 2,2% 1,8% (4,2)% (17,8)%
5 Marża operacyjna EBIT DA 4,4% 4,0% (2,7)% (15,9)%
6 Marża przed opodatkowaniem 2,2% 2,2% (7,0)% (28,9)%
7 Marża zysku netto (0,6)% (0,1)% (13,0)% (33,7)%
      

Lp. Wskaźniki I-IV kw. 2009  I-IV kw. 2008  
      

1 Wskaźnik płynności I 1,16  1,06  
2 Wskaźnik płynności II 0,85  0,88  
3 Wskaźnik płynności III 0,02  0,05  
4 ROA (0,01)  (0,19)  
5 ROE (0,01)  (0,48)  
      

 
Zatrudnienie 
Średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w okresie IV kwartałów 2009 roku wynosi 1 170 
osób i zmniejszyło się o 447 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku. 
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Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz 
wynik finansowy Grupy Kapitałowej. 
 
1. Korekty wynikające z istotnego błędu lat ubiegłych. 
 
Na dzień 31.12.2009 r. dokonano korekty danych porównywalnych sprawozdania z sytuacji 
finansowej oraz zmian w kapitale własnym za okres bieżący i porównywalny na skutek 
popełnienia istotnego błędu poprzednich okresów spowodowanego zastosowaniem 
niewłaściwej metodologii przy przeprowadzaniu testów na trwałą utratę wartości majątku 
trwałego za rok 2007.  
 
Korekta została wprowadzona na dzień 31.12.2007 roku na podstawie wyników 
przeprowadzonego testu na trwałą utratę wartości majątku trwałego według zmienionych 
założeń i metody kalkulacji. Zmiana dotyczyła niepoprawnie zastosowanych w roku 2007:  
- stopy wolnej od ryzyka, 
- koszt długu, 
- zmiany stopy dyskonta poprzez uwzględnienie efektu podatkowego.  
Wyniki testu przeprowadzonego według poprawnej metodologii wykazał konieczność 
dokonania odpisu na trwałą utratę wartości środków trwałych w wysokości 37 592 tys. PLN 
na dzień 31.12.2007r. 
  
Na dzień 31.12.2008 Zarząd Hutmen S.A. ocenił, iż ze względu na globalny kryzys 
ekonomiczny oraz parametry mikro- i makroekonomiczne w 2008 roku niesprzyjające 
osiąganiu wysokich wyników przez Spółkę, nie wystąpiły przesłanki wskazujące na 
możliwość odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowego majątku trwałego. 
 
Wartość majątku trwałego została poddana testowi na trwałą utratę wartości na dzień 
31.12.2009, który nie wykazał dalszej utraty wartości, a co za tym idzie nie wystąpiła 
potrzeba dalszego tworzenia odpisów. 
 
Dokonana korekta spowodowała zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych  
o kwotę wynikającą z przeprowadzonego testu tj. 37.592 tys zł., zmniejszenie wysokości 
utworzonej rezerwy na podatek odroczony o kwotę 7.142 tys. zł oraz obciążyła wynik lat 
ubiegłych o kwotę 30.450 tys. zł.  
  
Poniżej w tabeli zaprezentowano, o jakie wartości zostały skorygowane dotychczas 
publikowane wartości pozycji aktywów i pasywów: 
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Grupa Kapitałowa Hutmen    
 Na dzień Na dzień Na dzień 
 31/12/2009 30/09/2009 31/12/2008
Poprzednia prezentacja /tys. PLN/    
Aktywa    
Rzeczowe aktywa trwałe 254 110 255 143 256 979 
Pasywa 
Zyski/straty zatrzymane (64 276) (64 347) (72 946)
Rezerwy na podatek odroczony 31 297 30 840 28 967 
 
Aktualizacja wartości środków trwałych 18 990 18 990 17 779 
 
Zmiana /tys. PLN/ 
Aktywa 
Rzeczowe aktywa trwałe (37 592) (37 592) (37 592)
Pasywa 
Zyski/straty zatrzymane (30 450) (30 450) (30 450)
Rezerwy na podatek odroczony (7 142) (7 142) (7 142)
 
Aktualizacja wartości środków trwałych 37 592 37 592 37 592 
Obecna prezentacja /tys. PLN/ 
Aktywa 
Rzeczowe aktywa trwałe 216 518 217 551 219 387 
Pasywa 
Zyski/straty zatrzymane (94 726) (94 797) (103 396)
Rezerwy na podatek odroczony 24 155 23 698 21 825 
 
Aktualizacja wartości środków trwałych 56 582 56 582 55 371 
 
Hutmen S.A. 
 Na dzień Na dzień Na dzień 

 31/12/2009 30/09/2009 31/12/2008
Poprzednia prezentacja /tys. PLN/ 
Aktywa    
Rzeczowe aktywa trwałe 123 266 124 278 127 222 
Pasywa    
Zyski/straty zatrzymane (30 978) (35 679) (41 576)
Rezerwy na podatek odroczony 13 141 12 433 11 876 
    
Aktualizacja wartości środków trwałych 18 990 18 990 17 779 
    
Zmiana /tys. PLN/    
Aktywa    
Rzeczowe aktywa trwałe (37 592) (37 592) (37 592)
Pasywa    
Zyski/straty zatrzymane (30 450) (30 450) (30 450)
Rezerwy na podatek odroczony (7 142) (7 142) (7 142)
    
Aktualizacja wartości środków trwałych 37 592 37 592 37 592 
    
Obecna prezentacja /tys. PLN/    
Aktywa    
Rzeczowe aktywa trwałe 85 674 86 686 89 630 
Pasywa    
Zyski/straty zatrzymane (61 428) (66 129) (72 026)
Rezerwy na podatek odroczony 5 999 5 291 4 734 
    
Aktualizacja wartości środków trwałych 56 582 56 582 55 371 
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2. Korekty prezentacji lat poprzednich  
Na dzień 31.12.2009 rok dokonano przekształcenia prezentacji sprawozdania z dochodów 
całkowitych za okres porównywalny. Zmiana dotyczyła prezentacji utworzenia i rozwiązania 
rezerw - w 2008 roku zmiana ujmowana była w kosztach działalności podstawowej.  
W 2009 roku dostosowując dane do Spółki Impexmetal S.A., zmiany rezerw zostały 
ponownie umieszczone w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych. 
 
W związku z powyższym przychody i koszty operacyjne zostały zwiększone o pozycje 
rozwiązanych i utworzonych rezerw, natomiast koszty działalności podstawowej zostały 
zmniejszone o wartość salda pozycji przychodów i kosztów operacyjnych. 
Poniżej w tabelach zostało zaprezentowane, w jakiej kwocie zostały skorygowane wartości 
dot. przychodów i kosztów. 
 
Grupa Kapitałowa Hutmen 
 

Poprzednia prezentacja /tys. PLN/ 
Pozostałe przychody 
operacyjne (rozwiązanie rezerw) 

Pozostałe koszty operacyjne 
(utworzenie rezerw) 

Koszty działalności 
podstawowej 

(1 826)  (4 282) 2 456 
 
Obecna prezentacja /tys. PLN/ 
Pozostałe przychody 
operacyjne (rozwiązanie rezerw) 

Pozostałe koszty operacyjne 
(utworzenie rezerw) 

Koszty działalności 
podstawowej 

1 826 4 282 (2 456 ) 
 
Działalność zaniechana 
 

Poprzednia prezentacja /tys. PLN/ 
Pozostałe przychody 
operacyjne (rozwiązanie rezerw) 

Pozostałe koszty operacyjne 
(utworzenie rezerw) 

Koszty działalności 
podstawowej 

(2 264)  (16 246) 13 982 
 
Obecna prezentacja /tys. PLN/ 
Pozostałe przychody 
operacyjne (rozwiązanie rezerw) 

Pozostałe koszty operacyjne 
(utworzenie rezerw) 

Koszty działalności 
podstawowej 

2 264 16 246 (13 982 ) 
 

Hutmen S.A. 
 

Poprzednia prezentacja /tys. PLN/ 
Pozostałe przychody 
operacyjne (rozwiązanie rezerw) 

Pozostałe koszty operacyjne 
(utworzenie rezerw) 

Koszty działalności 
podstawowej 

(209)  (7 551) 7 342 
 
Obecna prezentacja /tys. PLN/ 
Pozostałe przychody 
operacyjne (rozwiązanie rezerw) 

Pozostałe koszty operacyjne 
(utworzenie rezerw) 

Koszty działalności 
podstawowej 

209 7 551 (7 342 ) 
 

4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń, wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 

 
I. Wydarzenia w podmiocie dominującym Hutmen S.A. 
 
W dniu 26 stycznia 2009 roku, Hutmen S.A. podpisał umowę z KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lublinie, której przedmiotem jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska 
Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. 
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Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych, będących przedmiotem niniejszej 
umowy wynosi 13 300 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 17 100 ton. 
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 aktualnych cen miedzi, wynosi: 206 434,2 tys. PLN.  
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku. 
 
W dniu 13 lutego 2009 roku do Spółki wpłynęła Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, 
w sprawie nałożenia na Hutmen S.A. kary w kwocie 150 tys. PLN, za naruszenie art. 56 
ust 1 pkt. 1 w zw. z art. 56 ust 2 pkt. 1 ustawy o ofercie. Dotyczy nie przekazania przez 
Hutmen S.A., do publicznej wiadomości, informacji o zawarciu przez Spółkę zależną 
HMN Szopienice S.A., poza zawieranymi transakcjami zabezpieczającymi, spekulacyjnych 
kontraktów terminowych w zakresie sprzedaży miedzi i cynku, które niosły nieograniczone 
ryzyko straty finansowej. Informacja ta, miała istotny wpływ na wynik finansowy GK Hutmen 
i powinna była być przekazana do publicznej wiadomości w terminie określonym przez 
prawo, tj. niezwłocznie po powzięciu o niej wiadomości, czyli najpóźniej w dniu 2 kwietnia 
2007 roku. 
Spółka odwołała się od kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
za niedopełnienie obowiązków informacyjnych związanych z zawarciem przez 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji (podmiot zależny od Hutmen S.A.) kontraktów 
terminowych. 
W dniu 28 kwietnia 2009 roku Spółka otrzymała informację, iż Komisja Nadzoru 
Finansowego utrzymuje swą decyzję z dnia 21 stycznia 2009 roku, nakładającą na 
Hutmen S.A. karę pieniężną w wysokości 150 tys. PLN. Kara pieniężna została wpłacona 
przez Spółkę na konto Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2009 roku. 
 
W dniu 17 lutego 2009 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie HMN Szopienice S.A. 
w likwidacji, będącej Spółką zależną od Hutmen S.A. dotyczące otrzymania postanowienia 
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 4 lutego 2009 roku, zmiany wysokości kapitału 
zakładowego HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 
58 537,91 tys. PLN do kwoty 2 976,50 tys. PLN, tj. o kwotę 55 561,41 tys. PLN, poprzez 
obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 2,36 PLN do 0,12 PLN. Celem obniżenia 
kapitału zakładowego było pokrycie straty powstałej na działalności HMN Szopienice S.A. w 
roku obrotowym 2007. 
Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego HMN Szopienice S.A. w likwidacji, 
struktura kapitału zakładowego tej spółki nie uległa zmianie. Hutmen S.A. posiada 
15 322 245 akcji HMN Szopienice S.A. w likwidacji, uprawniających do takiej samej ilości 
głosów, stanowiących 61,77% ogólnej liczby głosów na WZ tej Spółki. 
 
W dniu 20 kwietnia 2009 roku, Zarząd Hutmen S.A. opublikował "Program nabycia akcji 
własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia".  
Działając zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 NWZ Hutmen S.A. z dnia 
20 marca 2009 roku, Zarząd wyznaczył jako termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych, 
w celu ich umorzenia w ramach przyjętego Programu, dzień 20 kwietnia 2009 roku. 
Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych, w celu ich umorzenia, 
na warunkach i w trybie określonym w uchwale NWZ Hutmen S.A.  
Nabywanie własnych akcji, w celu ich umorzenia, podyktowane jest zamiarem umożliwienia 
inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę, za korzystną sprzedaży 
posiadanych przez nich akcji. 
Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW.  
Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 37,5 % ogólnej liczby akcji Spółki.  
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Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 
20 000 tys. PLN, przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić 
ze środków własnych Spółki.  
Program nabywania akcji własnych zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 marca 2010 
roku lub w momencie skupienia wszystkich akcji objętych niniejszym programem lub 
wyczerpana limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. 
 
Postępowanie podatkowe 
W Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu toczyło się postępowanie podatkowe, w sprawie 
prawidłowości rozliczenia się Hutmen S.A. z budżetem państwa, z tytułu zobowiązań 
w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2005, grudzień 2006 oraz styczeń 2007. 
 
Niesporny stan faktyczny wg Hutmen S.A. w sprawie przedstawiał się następująco. 
 
Spółka Hutmen S.A. nabywała od spółki zależnej HMN Szopienice S.A.  wyroby z miedzi i jej 
stopów. Zakup odbywał się na bazie Incoterms 2000 odpowiednio FCA Katowice. Nabywane 
przez Spółkę Hutmen S.A. towary były następnie sprzedawane Spółce z siedzibą 
w Katowicach. Ta ostatnia Spółka zbywała towary firmie z siedzibą na Tajwanie. Jednak, 
zgodnie z zawartymi umowami, odprawy celne towarów odbywały się w imieniu i na koszt 
spółki Hutmen S.A. 
Transakcje pomiędzy spółką Hutmen S.A. a Spółką w Katowicach były dokonywane na bazie 
Incoterms 2000 FOB Gdynia.  
Transport towarów odbywał się w sposób następujący, spółka Hutmen S.A. odbierała towary 
z magazynów HMN Szopienice S.A. i transportowała je na własny koszt do Gdyni, gdzie były 
również na jej koszt załadowywane na statek, w celu ich przetransportowania do firmy 
z siedzibą na Tajwanie.  
Odprawa celna towarów była dokonywana przez spółkę Hutmen w jej własnym imieniu.  
Hutmen S.A. deklaracje VAT – 7 za grudzień 2005 roku złożył 25 stycznia 2006 roku. Po 
dwóch miesiącach od daty złożenia tej deklaracji, organ podatkowy postanowieniem z dnia 
24.03.2006 roku znak PPI/4400/P-P52/29/SS/06 (doręczonym dnia 4 kwietnia 2006 roku), 
wydanym na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2004 roku o podatku od towarów 
i usług, przedłużył termin dokonania wykazanej w deklaracji VAT – 7 zwrotu różnicy podatku 
od towarów i usług za miesiąc grudzień 2005 roku, do czasu zakończenia postępowania 
wyjaśniającego.  
W dniu 25 maja 2006 roku, Urząd Skarbowy dokonał zwrotu kwoty wykazanej w deklaracji 
za miesiąc grudzień 2005 roku. 
Tym samym Spółka przyjęła, że w obliczu sentencji wydanego przez Naczelnika 
Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego postanowienia z dnia 24.03.2006 roku znak 
PPI/4400/P-P52/29/SS/06, o dokonanie przez organ podatkowy zwrotu podatku, oznaczało 
zakończenie postępowania wyjaśniającego w sprawie i przesądzało o tym, iż organ 
podatkowy po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych, uznał ten zwrot za 
zasadny.  
W dniu 9 czerwca 2009 Dolnośląski Urząd Skarbowy wydał postanowienie znak 
nr PPII-1/4400-371/06/67174/09/PP o umorzeniu postępowania podatkowego wobec 
Hutmen S.A. 
 
• W dniu 07.07.2009 roku BRE Bank S.A. pobrał kaucję pieniężną z Hutmen S.A. 
w wysokości 12 mln PLN, na częściową spłatę kredytu w HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
wynoszącego 22 mln PLN. 
• W dniu 15.07.2009 roku bank Pekao S.A. pobrał 5 mln PLN z kaucji pieniężnej 
z Hutmen S.A. na częściową spłatę kredytu w HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
wynoszącego 27 mln PLN. Pozostała do spłaty kwota kredytu w HMN Szopienice S.A. 
w likwidacji w banku Pekao S.A., tj. 22 mln została przejęta przez Hutmen S.A. 
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• W dniu 16.07.2009 roku bank Pekao S.A. pobrał 7 mln PLN z kaucji pieniężnej 
z Hutmen S.A., na spłatę kredytu obrotowego w HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
wynoszącego 7 mln PLN. 
• W dniu 30.07.2009 roku bank ABN AMRO S.A. pobrał kaucję pieniężną z Hutmen S.A., 
tj. 10 mln PLN, na spłatę kredytu w HMN Szopienice S.A. w likwidacji wynoszącego 
10 mln PLN. 
• W dniu 03.08.2009 roku zostały zawarte umowy obciążające HMN Szopienice S.A. 
w likwidacji, poniesionymi przez Hutmen S.A. kosztami dotyczącymi spłat zobowiązań 
kredytowych w HMN Szopienice S.A. w likwidacji w lipcu 2009 r., tj. pobranymi przez banki 
kwotami kaucji pieniężnych z Hutmen S.A. wraz kwotami odsetek w łącznej wysokości 
34,4 mln PLN. 
• Dnia 03.08.2009 roku przed notariuszem zostały zawarte aneksy do umów pożyczek 
udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji, obwarowane rygorem poddania się egzekucji 
na skutek nie spłacenia roszczenia do dnia 31.03.2010 roku. Wartość należności głównych 
wraz z odsetkami wyniosła 15,9 mln PLN oraz dodatkowo zostało ustanowione 
zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości HMN Szopienice S.A. w likwidacji do 
kwoty 4 mln PLN. 
• Dnia 04.09.2009 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy kredytowej nr 684/119/2007 
dot. kredytu HMN Szopienice S.A. w likwidacji w banku DnB NORD S.A., na mocy którego w 
dniu 21.09.2009 roku z kaucji pieniężnej Hutmen S.A. zostało spłacone 13 mln PLN kapitału 
kredytu, a na pozostałą do spłaty kwotę kredytu  Hutmen S.A. poręcza do kwoty 6 mln PLN. 
• W okresie od 14.09.2009 do 17.09.2009 roku BRE Bank S.A. pobrał z rachunku 
Hutmen S.A. kwotę 2,4 mln PLN na spłatę kapitału kredytu nr 09/123/07/Z/VU 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji w BRE Bank S.A., dla którego poręczycielem jest m.in. 
Hutmen S.A. Odblokowanie rachunku nastąpiło 22.09.2009 roku. 
 
W dniu 07.10.2009 roku została zawarta umowa w formie aktu notarialnego, obciążająca 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji, poniesionymi przez Hutmen S.A. wydatkami, dotyczącymi 
spłaty zobowiązań kredytowych HMN Szopienice S.A. w likwidacji we wrześniu 2009 roku 
w banku DnB NORD S.A., tj. pobraną przez Bank kwotą kaucji pieniężnej z Hutmen S.A. 
wraz z kwotami odsetek w łącznej wysokości 13,3 mln PLN oraz dodatkowo zostały 
podpisane aneksy, do uprzednio zawartych umów pożyczek w formie aktów notarialnych, 
prolongujące termin spłaty. 
 
W związku z poniesionymi dodatkowymi wydatkami przez Hutmen S.A. w bankach Pekao 
S.A. i BRE Bank S.A., dotyczące kredytów HMN Szopienice S.A. w likwidacji, w dniu 
26.10.2009 roku przed notariuszem zostały zawarte i podpisane dodatkowe akty notarialne 
z HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Wartość poniesionych wydatków wyniosła 5,8 mln PLN 
oraz równocześnie zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci hipoteki 
na nieruchomościach HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 
 
Dnia 30.10.2009 roku Hutmen S.A. dokonał spłaty w wysokości 2,8 mln PLN części kapitału 
kredytu nr 09/123/07/Z/VU od HMN Szopienice S.A. w likwidacji w BRE Bank S.A., dla 
którego poręczycielem jest m.in. Hutmen S.A.  
 
Dnia 30.10.2009 roku Hutmen S.A. podpisał umowę poręczenia z mocą obowiązującą od 
31.10. 2009 roku, w której udziela solidarnego poręczenia do kwoty 12 mln PLN dla spłaty 
kredytu nr  859/119/2008 WM Dziedzice S.A. w banku DnB NORD Polska S.A. 
 
W dniu 24 listopada 2009 roku Syndykt Norblin S.A. w upadłości przedłożył Sędziemu 
Komisarzowi plan podziału pomiędzy akcjonariuszami Norblin S.A. majątku(środków 
pieniężnych) polikwidacyjnego. Zgodnie z treścią planu, kwota przypadająca GK Hutmen 
z podziału sumy polikwidacyjnej wyniosła 3 065 tys. PLN i została wpłacona(w dniach 
08.12.2009 r. oraz 30.12.2009 r.) na wskazany rachunek, po uprzednim przekazaniu 
Syndykowi odcinków zbiorowych posiadanych akcji. Do dnia sporządzenia informacji, 
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GK Hutmen nie otrzymała postanowienia o wykreśleniu Spółki Norblin S.A. w upadłości z 
rejestru przedsiębiorców. 
 
II. Istotne wydarzenia w spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen S.A. 
 

Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji 
 
W dniu 16 lutego 2009 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-
Wschód w Katowicach, z dnia 4 lutego 2009 roku w przedmiocie zarejestrowania w KRS 
obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 58 537,90 tys. PLN do kwoty 
2 976,50 tys. PLN czyli o kwotę 55 561,4 tys. PLN, w drodze obniżenia wartości nominalnej 
każdej akcji Spółki z kwoty 2,36 PLN do kwoty 0,12 PLN, celem pokrycia straty za rok 
obrotowy 2007 oraz zmian w Statucie Spółki związanych z przedmiotowym obniżeniem.  

W dniu 5 maja 2009 roku Spółka otrzymała wystawiony przez Sąd Okręgowy w Katowicach 
Wydział XIII Wydział Gospodarczy, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie 
z którym Sąd na skutek pozwu wniesionego w dniu 6 kwietnia 2009 roku, nakazał Spółce 
zapłatę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu, na rzecz Elektrociepłowni Szopienice 
Sp. z o.o. kwoty 444 321,95 PLN wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę 12 772 PLN 
tytułem zwrotu kosztów procesu. Powyższe miało związek z nieuregulowaniem, we 
wskazanym na wezwaniu z dnia 6 marca 2009 roku terminie należnych opłat, wynikających z 
umów zawartych między HMN Szopienice S.A. w likwidacji, a Spółką Elektrociepłownia 
Szopienice Sp. z o.o. umów: odpowiednio o sprzedaż ciepła i świadczenia usług 
przesyłowych oraz umowy o sprzedaż energii elektrycznej. Kwota objęta przedmiotowym 
nakazem został uregulowana przez Spółkę w pełniej wysokości.  

W dniu 10 lipca 2009 roku między Hutą Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji 
a Spółką Boloil S.A. została podpisana umowa sprzedaży 1 211 udziałów, posiadanych 
przez HMN Szopienice S.A. w likwidacji w kapitale zakładowym Spółki Bolesław Recycling 
Sp. z o.o. Cena zakupu ustalona została na kwotę 2 150 PLN za każdy z udziałów, tj. łącznie 
2 603,7 tys. PLN. 

W dniu 28 sierpnia 2009 roku Spółka zawarła z AIG Europe S.A. Oddział w Polsce ugodę, 
regulującą wzajemne roszczenia i zobowiązania stron, w związku z umową ubezpieczenia 
odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej, potwierdzonej polisą numer 
2361000051, wystawioną w dniu 28 grudnia 2006 roku (roszczenie odszkodowawcze Spółki 
dotyczyło roszczeń i zobowiązań, wynikających z umowy ubezpieczenia związanych 
z pełnieniem przez Z. Przebindowskiego funkcji Prezesa Zarządu HMN Szopienice S.A. i 
zawieraniem przez HMN Szopienice S.A. transakcji pochodnych w I kwartale 2007 roku.). W 
wykonaniu zapisów przedmiotowej ugody AIG Europe S.A. Oddział w Polsce wypłaciła 
Spółce tytułem odszkodowania kwotę 15 000 tys. PLN.   
 
W dniu 30 listopada 2009 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do 
wniosku Likwidatora Spółki z dnia 22 października 2009 r., pozytywnie zaopiniowanego 
przez Radę Nadzorczą Spółki, podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki z kwoty 2 976,5 tys. PLN do kwoty 4 576,7 tys. PLN czyli o kwotę 
1 600,2 tys. PLN w drodze emisji 13 335 tys. akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 
0,12 złotych każda. Całość akcji nowej emisji została przyznana Spółce Hutmen S.A., akcje 
w podwyższonym kapitale zakładowym zostały przez tą Spółkę opłacone w pełnej 
wysokości, tj. w kwocie 1 600,2 tys. PLN. W dniu 6 stycznia 2010 r. Spółka otrzymała opis 
kierowanego do Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy pozwu Skarbu 
Państwa przeciwko HMN Szopienice S.A. w likwidacji o stwierdzenie nieważności uchwał:  
• nr 1 (w sprawie przyjęcia porządku obrad),  
• nr 2 (w sprawie nie powołania Komisji Skrutacyjnej),  
• nr 3 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki), 
• nr 4 (w sprawie zmian w Statucie Spółki) 
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Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2009 roku, ewentualnie 
o ich uchylenie, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa. Wartość przedmiotu sporu: 
roszczenie niemajątkowe wskazane zostało przez powoda na kwotę 1.600,2 tys. PLN. 
Odpowiedzią na przedmiotowy pozew, pełnomocnik procesowy Spółki wniósł o oddalenie 
powództwa w całości (zarówno co do roszczenia głównego jak też ewentualnego) oraz 
o zasądzenie od powoda, na rzecz pozwanej Spółki, zwrot kosztów zastępstwa 
procesowego. Termin rozprawy w przedmiotowej sprawie został wyznaczony przez Sąd 
Okręgowy na dzień 23 marca 2010 r. Powyższe oznacza, iż postępowanie sądowe w 
przedmiocie zmiany w KRS danych Spółki, dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego 
(skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego, następuje w dacie wydania 
postanowienia, o zarejestrowaniu podwyższenia przez Sąd) zostanie zawieszone do czasu, 
zakończenia przed sądem gospodarczym postępowania, związanego z zaskarżeniem 
przedmiotowych uchwał, a stanowiących podatne wpisu.  
Uchwałą nr 39/V/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła 
opracowany przez Likwidatora Spółki „Program działań likwidacyjnych HMN Szopienice S.A. 
w likwidacji na lata 2009 - 2015”. 

W dniu 9 grudnia 2009 roku Spółka otrzymała Decyzję Prezydenta Miasta Katowice 
nr 287/Ś/09 z dnia 5 listopada 2009 roku, dot. uzgodnienia warunków rekultywacji terenów 
tzw. II Kompleksu – zlokalizowanych w rejonie ulic Roździeńskiego i Obrońców Westerplatte 
w Katowicach, stanowiących miejsce składowania odpadów poprodukcyjnych – szlamów 
z hydrometalurgii cynku. Mocą w/w Decyzji zmianie uległ między innymi termin zakończenia 
całości prac, związanych z rekultywacją przedmiotowego terenu z dnia 30 czerwca 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r.  

W dniu 21 grudnia 2009 roku  Spółka podpisała z Europejskim Instytutem Ekologii Sp. z o.o. 
umowę, której przedmiotem jest opracowanie dla Spółki wniosków, o dofinansowanie ze 
środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, realizacji przedsięwzięcia 
„Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych nie spełniającego norm ekologicznych, 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji oraz rekultywacja terenu po usuniętych odpadach”. 
 
W dniu 30 grudnia 2009 roku w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego 
Spółki Zakład Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o., Likwidator tej Spółki złożył do 
Sądu wniosek, o wykreślenie podmiotu z rejestru KRS. Postanowienie w przedmiocie 
wykreślenia Spółki z KRS, wydane zostało przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w dniu 27 stycznia 2010 roku.  
  
Opis postępowania w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa 
przeciwko Spółce o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
1 września i 26 września 2008 roku.  
 
W dniu 16 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach V Wydział Cywilny, w którym w/w Sąd po rozpatrzeniu na posiedzeniu 
niejawnym zażalenia Spółki, na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 
21 listopada 2008 roku (zakazanie likwidatorowi podejmowania czynności prawnych i innych 
działań, zmierzających do zakończenia wszelkich interesów bieżących pozwanej Spółki oraz 
do upłynnienia jej majątku, w tym w szczególności zakazanie zbywania środków trwałych, 
w tym i nieruchomości należących do pozwanej Spółki, z jednoczesnym wpisaniem do ksiąg 
wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, 
wzmianki o toczącym się postępowaniu) postanowił co następuje.  

1. Zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:  

A. Zabezpieczyć powództwo o uchylenie uchwał nr 4, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy HMN Szopienice S.A. w likwidacji z dnia 26 września 
2008 roku w ten sposób, że: 
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• zakazać likwidatorowi pozwanej Spółki zbywania środków trwałych 
i nieruchomości należących do pozwanej Spółki, 

• nakazać wpisanie do ksiąg wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy 
w Katowicach dla nieruchomości będących własnością Spółki ostrzeżenia, 
że w Sądzie Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt XIII GC 293/08 toczy się 
postępowanie o uchylenie uchwał: nr 4 w sprawie rozwiązania Spółki, nr 7 
w sprawie powołania likwidatora Spółki  i nr 8 w sprawie ustalenia zasad zbywania 
nieruchomości zbędnych, podjętych przez NWZ Spółki w dniu 26 września 
2008 roku. 

B. Oddalić wniosek o zabezpieczenie powództwa w pozostałej części. 

2. Oddalić zażalenie pozwanej w pozostałej części. 

W postępowaniu głównym o uchylenie uchwał NWZ z dnia 1 i 26 września 2008 roku w dniu 
22 czerwca 2009 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, na mocy którego:  

• oddalił powództwo w części dotyczącej żądania uchylenia uchwały nr 5 w sprawie 
dalszego istnienia Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
pozwanej Spółki w dniu 1 września 2008 roku,  

• oddalił pozew w części dotyczącej żądania uchylenia: uchwały nr 4  w sprawie 
rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji, uchwały nr 5 i 6 w sprawie odwołania 
Członka Zarządu Spółki oraz uchwały nr 7 w sprawie powołania likwidatora Spółki 
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2008 
roku,  

• umorzył postępowanie w części dotyczącej żądania uchylenia: uchwały nr 4 
w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki podjętej przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Spółki w dniu 1 września 2008 roku oraz uchwały 
nr 8 w sprawie ustalania zasad zbywania nieruchomości zbędnych podjętej przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2008 roku w jakiej 
powód cofnął pozew,  

• zasądził od powoda na rzecz pozwanej Spółki kwotę 2 717,00 PLN tytułem kosztów 
zastępstwa procesowego.  

W konsekwencji powyższego, pismem procesowym z dnia 23 czerwca 2009 roku 
kierowanym do Sądu Okręgowego, w uzupełnieniu zażalenia z dnia 8 czerwca 2009 roku, 
na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 19 maja 2009 roku, w przedmiocie oddalenia 
wniosku Spółki o uchylenie, ewentualnie zmianę, postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 
21 listopada 2008 roku, w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia powództwa, Spółka 
odniosła, iż wyrok oddalający powództwo w sprawie głównej, stanowi nową okoliczność 
faktyczną, oznacza bowiem odpadnięcie jednej z dwóch głównych przesłanek 
zabezpieczenia roszczenia, a mianowicie jego uprawdopodobnienie. Wydany w sprawie 
głównej wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22 czerwca 2009 roku, oddalający powództwo 
sprawił, iż roszczenie Skarbu Państwa nie jest uprawdopodobnione, co czyni niezasadnym 
dalsze istnienie zabezpieczenia, a to z kolei skutkuje oczywistą zasadnością zażalenia z dnia 
8 czerwca 2009 roku. 
 
W dniu 28 lipca 2009 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki na 
postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 19 maja 2009 roku, Sygn. akt: XIII GC 273/08 w 
przedmiocie oddalenia wniosku Spółki o uchylenie, ewentualnie zmianę, postanowienia Sądu 
Okręgowego z dnia 21 listopada 2008 roku, w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia 
powództwa, wydał postanowienie, zgodnie z którym zmienił zaskarżone postanowienie w ten 
sposób, że uchylił punkt 1 postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 stycznia 
2009 roku Sygn. akt:  V Acz 14/09, którym udzielono zabezpieczenia roszczenia powoda, 
poprzez zakazanie likwidatorowi Spółki, zbywania środków trwałych i nieruchomości 
należących do Spółki oraz nakazanie wpisania do ksiąg wieczystych, prowadzonych dla 
nieruchomości Spółki informacji, o toczącym się postępowaniu. Postanowienie to daje 
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Spółce możliwość sprzedaży jej majątku, w tym także będących w jej użytkowaniu 
nieruchomości. Postanowienie to jest prawomocne. 

W dniu 10 sierpnia 2009 roku reprezentująca Spółkę Kancelaria Prawna otrzymała odpis 
apelacji Skarbu Państwa, od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 czerwca 2009 roku 
złożonej w dniu 24 lipca 2009 roku przez Prokuratorię Generalną. Odpowiedź na apelację 
Skarbu Państwa od wyroku Sądu Okręgowego z 22 czerwca 2009 roku została, złożona do 
Sądu imieniem pozwanej Spółki przez Kancelarię Prawną w dniu 24 sierpnia 2009 roku.  

Opis postępowania w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa 
przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2008 roku.  
W dniu 9 kwietnia 2009 roku wpłynął do Spółki odpis złożonego w Sądzie Okręgowym 
w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy pozwu działającej w imieniu Skarbu Państwa 
Prokuratorii Generalnej przeciwko HMN Szopienice S.A w likwidacji o: 
• stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

26 września 2008 roku dot. otwarcia likwidacji Spółki jako sprzecznych z art. 415 § 1 i § 2 
w związku z art. 397 KSH,  

• zasądzenie od pozwanej Spółki na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania, w tym 
kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych,  

• dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego, specjalisty z zakresu finansów 
i rachunkowości na okoliczność prawidłowego sporządzenia przez pozwaną Spółkę 
bilansu bieżącego na dzień 31 lipca 2008 roku, a także okoliczność ustalenia, czy bilans 
wykazuje stratę pozwanej Spółki, czy strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego 
i rezerwowego, oraz 1/3 kapitału zakładowego, przy założeniu gdyby nie została 
zarejestrowana uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, a została pokryta strata 
za 2007 rok, wskutek uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 
19 czerwca 2008 roku, 

• na podstawie art. 219 KPC o połączenie do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia 
niniejszej sprawy, z łącznie rozstrzyganymi i rozpoznawanymi sprawami z powództwa 
Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, przeciwko Spółce 
o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
1 oraz 26 września 2008 roku, zawisłymi przed Sądem Okręgowym w Katowicach 
XIII Wydział Gospodarczy pod sygn. akt: XIII GC 273/08 z uwagi na fakt, iż sprawy 
te pozostają ze sobą w związku oraz mogły być objęte jednym pozwem.  

Wartość przedmiotu sporu wskazana została przez powoda na kwotę 18 796 tys. PLN. 
Przygotowanie odpowiedzi na przedmiotowy pozew, zostało zlecone działającej w imieniu 
Spółki Kancelarii Prawnej. 

Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2009 roku Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII 
Gospodarczy wydał postanowienie zawieszenia tego postępowania, do czasu zakończenia 
postępowania sądowego, prowadzonego z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Spółce, 
w przedmiocie żądania uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, związanych 
z rozwiązaniem Spółki i otwarciem jej likwidacji. 

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 udzielnej Spółce na mocy umowy  
z 6 marca 2003 roku zmienionej aneksem nr 1 z 28 grudnia 2005 roku.  

W dniu 22 stycznia 2009 roku, działająca w imieniu Spółki Kancelaria Prawna, złożyła 
do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew 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 publicznej udzielonej Spółce 
na mocy umowy z 6 marca 2003 roku. Na pierwszym posiedzeniu w przedmiotowej sprawie 
jakie odbyło się w dniu 25 marca 2009 roku, Sąd postanowił zakreślić pełnomocnikowi 



Grupy Kapitałowej Hutmen  
  Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 23

powoda termin 14 dni, do oświadczenia się na treść odpowiedzi na pozew, w szczególności 
ustosunkowanie się do zarzutów w zakresie stworzenia programu, który mogła wykonać, 
przewidywalności czynników zewnętrznych w zakresie ich wpływu na plan restrukturyzacji - 
pod rygorem uznania, że powód, uznaje twierdzenie zawarte w odpowiedzi na pozew. Sąd 
postanowił także odroczyć rozprawę, a termin kolejnego posiedzenia wyznaczyć z urzędu.  

Mocą złożonego do Sądu w dniu 8 kwietnia 2009 roku pisma pełnomocnik procesowy Spółki 
wniósł o odrzucenie ewentualnie o oddalenie powództwa wzajemnego w całości.   

Pismem z dnia 8 czerwca 2009 roku pełnomocnik procesowy Spółki wniósł do sądu, przed 
którym toczy się postępowanie, o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu 
ekonomii, na okoliczność ustalenia, czy nie osiągnięcie założonych w programie 
restrukturyzacji Spółki wskaźników, nastąpiło z powodu zmian makroekonomicznych, czy też 
innych za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi.  

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 roku Sąd postanowił zmodyfikować tezę dowodową 
opinii biegłego, wskazaną przez powoda, dopuszczając dowód z opinii biegłego, 
na okoliczność czy brak osiągnięcia wskaźników określonych programem restrukturyzacji 
Spółki, stanowiącym załącznik do umowy o udzieleniu pomocy publicznej oraz 
modyfikowanym programem kontynuacji restrukturyzacji przemawia za uznaniem, iż cel 
restrukturyzacji nie został osiągnięty, czy osiągnięcie celów restrukturyzacji pozwalałoby na 
funkcjonowanie Spółki na rynku  oraz czy i jak działania Spółki nie pozwoliły na osiągnięcie 
celów restrukturyzacji.  Sąd postanowił także odroczyć rozprawę, a termin kolejnego 
posiedzenia wyznaczyć z urzędu.  

Opis postępowania przed organami administracji publicznej w związku ze złożonym przez 
Spółkę wnioskiem, o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości oraz opłaty za 
użytkowanie wieczyste. 

Pismem z dnia 20 kwietnia 2009 roku Spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice, 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na odroczenie terminu płatności, opłaty rocznej na 2009 rok 
(kwota 357 306,89 PLN), za będące w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości oraz 
zgodę na uregulowanie w/w płatności, wraz z należnymi odsetkami, w trzech ratach 
miesięcznych płatnych w okresie październik – grudzień 2009 rok. W odpowiedzi na 
przedmiotowe pismo Urząd Miasta, stwierdził, iż pomimo uwzględnienia trudnej sytuacji 
finansowej Spółki, brak jest podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia 
przedmiotowego wniosku. Kolejnym pismem z dnia 5 czerwca 2009 roku skierowanym do 
Urzędu Miasta Katowice Spółka, wniosła o wstrzymanie działań prawnych, zmierzających do 
ściągnięcia w/w kwoty wierzytelności i wyrażenia zgody na uregulowanie tej płatności 
jednorazowo, w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2009 roku wskazując, iż źródłem 
pokrycia tego zobowiązania, będą przychody jakie Spółka uzyska ze sprzedaży udziałów 
posiadanych w Spółce Bolesław Recycling Sp. z o.o. 

Stosownie do treści wniosku Likwidatora Spółki z dnia 8 maja 2009 roku wszczęte zostało 
przez Urząd Miasta Katowice, postępowanie administracyjne w przedmiocie odroczenia 
terminu płatności należnego za okres styczeń – grudzień 2009 roku podatku od 
nieruchomości, powiększonego o należne odsetki do dnia 31 stycznia 2010 roku. W dniu 
8 lipca 2009 roku Spółka otrzymała decyzję Prezydenta Miasta Katowice, zgodnie z którą 
w/w organ postanowił odmówić odroczenia płatności podatku, o którym mowa. Jak wynika 
z treści decyzji o odmowie, uwzględnienie wniosku Spółki przesądziła analiza jej sytuacji 
finansowo-ekonomicznej i kondycji prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa oraz fakt, iż na 
dzień wydania decyzji, zapłata odroczonego zobowiązania podatkowego, nie nosi znamion 
realności co oznacza, iż w ocenie organu Spółka, nie posiada rzeczywistej zdolności 
do zapłaty zobowiązania w nowym wnioskowanym terminie.  

Pismem z dnia 21 lipca 2009 roku Spółka wniosła do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego odwołanie od w/w decyzji, zaskarżając ją w całości, wnosząc o jej uchylenie i 
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odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego zgodnie z wnioskiem strony tj. do 
dnia 31 stycznia 2010 roku.  

W dniu 18 grudnia 2009 roku Spółka otrzymała decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach, mocą której w/w organ po rozpatrzeniu odwołania Likwidatora 
Spółki od decyzji Prezydenta Miasta Katowice, z dnia 30 czerwca 2009 roku znak: 
PO.III.3110 2-15/09 w przedmiocie odmowy odroczenia, do dnia 31 marca 2010 roku zapłaty 
zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za okres od stycznia do kwietnia 
2009 roku, w łącznej kwocie 880 509 PLN wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 
18 717 PLN oraz terminu płatności podatku od nieruchomości za okres od maja do grudnia 
2009 roku w łącznej kwocie 1 761 032 PLN, postanowiło utrzymać w mocy decyzje organu 
I instancji. Łączna kwota zaległości z tytułu płatności podatku od nieruchomości za rok 2009 
(w tym płatność podatku za miesiąc styczeń 2010 roku) wynosi 809 562 PLN. Kwota ta, 
zgodnie z posiadanym przez Urząd Miasta Katowice tytułem wykonawczym egzekwowana, 
jest z przychodów, rejestrowanych na zajętym przez komornika koncie bankowych Spółki, 
prowadzonym przez ING Bank S.A. Formą zabezpieczenia spłaty zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości, jest także hipoteka przymusowa wpisana do księgi wieczystej 
nr KA1K/0029027/6, prowadzonej dla nieruchomości Spółki położnych w Katowicach przy 
ul. Woźniaka oraz ul. Krakowskiej. 
W IV kwartałach 2009 roku HMN Szopienice S.A. w likwidacji, celem pozyskania 
niezbędnych środków finansowych na spłatę wymagalnych zobowiązań, zawarła ze Spółką 
Hutmen S.A. następujące umowy pożyczek: 

• dnia 5 stycznia 2009 r. umowę pożyczki na kwotę 3 036,5 tys. PLN z przeznaczeniem 
na wymagalne zobowiązań z tytułu dostawy mediów oraz spłatę umów kredytowych kwoty,  
• dnia 12 stycznia 2009 r. umowę pożyczki na kwotę 3 947,1 tys. PLN, z przeznaczeniem 
na spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytowych,  
• dnia 31 stycznia 2009 r. umowę pożyczki na kwotę 2 000 tys. PLN, z przeznaczeniem na 
spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytowych,  
• dnia 2 lutego 2009 r. umowę pożyczki na kwotę 2 850 tys. PLN (zostało 888,9 tys. PLN) 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytowych, wobec 
pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta oraz zobowiązań z tytułu dostawy 
mediów,  
• dnia 31 marca 2009 r. umowę pożyczki na kwotę 3 499,9 tys. PLN, z przeznaczeniem 
na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych, 
• dnia 21 kwietnia 2009 r. umowę pożyczki aktualnie na kwotę 1 641,1 tys. PLN, z 
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych, 
• dnia 28 maja 2009 r. umowę pożyczki aktualnie na kwotę 665 tys. PLN, z przeznaczeniem 
na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych, 
• dnia 29 czerwca 2009 r. umowę pożyczki na kwotę 700 tys. PLN, z przeznaczeniem 
na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych. 
• dnia 31 lipca 2009 r. umowę pożyczki aktualnie na kwotę 20 368,6 tys. PLN, 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych. 
• dnia 31 lipca 2009 r. umowę pożyczki aktualnie na kwotę 15 667,7 tys. PLN, 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych. 
• dnia 31 lipca 2009 r. umowę pożyczki aktualnie na kwotę 10 048,3 tys. PLN, 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych. 
• dnia 7 października 2009 r. umowę pożyczki aktualnie na 15 765,4 tys. PLN, 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych. 

 
Oprocentowanie w/w pożyczek jest zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża w stosunku 
rocznym. 
Dodatkowo Spółka ma wobec Hutmen SA zobowiązanie z tyt. przejęcia kredytu w 
Pekao S.A. – na dzień 31.12.2009 rok zobowiązanie to wynosi 18 876 tys. PLN. 
 



Grupy Kapitałowej Hutmen  
  Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 25

WM Dziedzice S.A. 
 
Spółka dokonała całkowitych spłat kredytów w bankach: 
- ABN AMRO w dniu 17 lutego 2009 roku; 
- DZ Bank S.A. w dniu 30 kwietnia  2009 roku. 
 
W dniu 18 maja 2009 roku dokonano poręczenia weksla do umowy factoringowej z Coface 
Poland Faktoring udzielonej przez Impexmetal S.A. w wysokości 10,5 mln PLN, ponadto w 
dniu 26 maja 2009 roku podpisano aneks do tejże umowy o zmianie marży i ustanowienie 
zastawu rejestrowego na kwotę 8 133,8 tys. PLN. 
 
Powódź w dniach 24.06.- 25.06.2009 roku spowodowała  straty materialne (zalanie obiektów 
i maszyn, przerwa w zasilaniu elektrycznym) oraz skutkowała wyjątkowo niską sprzedażą 
w miesiącu czerwcu. Spółka otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 
448 tys. PLN, co pokrywa oszacowane straty. Majątek w całości jest ubezpieczony.  
 
Podpisano aneksy nr 4 i 5,5 zwiększające z dniem 01 lipca 2009 roku marżę od pożyczek 
w wysokości 27 000 tys. PLN otrzymanych od Hutmen S.A. W dniu 31 grudnia 2009 roku 
podpisno prolongatę spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2010 roku. 
 
W dniu 03 lipca 2009 roku podpisano umowę kredytową z BRE Bank S.A. o udzielenie 
kredytu w wysokości 3 mln PLN, przeznaczonego na spłatę kredytu z BRE Bank S.A. z dnia 
30 maja 2007 roku. 
 
Podpisano aneks nr 9 z dnia 06.07.2009 r. do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. 
ustalające poręczenie solidarne z Hutmen S.A. i WM Dziedzice S.A. do kwoty 22 mln PLN 
udzielone HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 
 W dniu 16 listopada 2009 roku dokonano całkowitej spłaty kredytu w BRE Bank S.A. przez 
Spółkę w kwocie 3 mln. PLN. 
Podpisano aneks nr 6 z dnia 15.07.2009 r. do umowy kredytowej z PEKAO S.A. (solidarne 
poręczenie z Hutmen S.A. i WM Dziedzice S.A. – „umbrella”) o zmianie poręczenia 
do wysokości 22 mln PLN udzielonego HMN Szopienice S.A. w likwidacji. W dniu 29 grudnia 
2009 roku podpisano ankes nr 13 dot. prolongaty kredytu do dnia 30 czerwca 2010 roku 
zgodnie z harmonogramem spłaty. 

 
W dniu 04.09.2009 r. podpisano aneks o zwiększenie kwoty poręczenia udzielonego 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji na kredyty w PEKAO S.A., DnB NORD S.A. 
i BRE Bank S.A. do łącznej kwoty 31,9 mln PLN. W związku ze spłatą kredytu w BRE Bank 
S.A. oraz częściową spłatą kredytu w NORD Bank S.A. solidarne poręczenie na dzień 
31 grudnia 2009 roku wyniosło 21 366 tys. PLN. 
 
W dniu 30 października 2009 roku Spółka otrzymała prolongatę umowy kredytowej w banku 
NORD S.A. do dnia 30 kwietnia 2010 roku. 
 
W dniu 30 grudnia 2009 roku Spółka otrzymała prolongatę do dnia 30 czerwca 2010 roku 
spłaty pożyczki wobec Impexmetal S.A. na łączną kwotę 5 mln PLN. 
 
Susmed Sp. z o.o. 
 
Spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 3 mln PLN. z SGB Toruń. Okres 
kredytu wynosi 10 lat. 
 
Brak istotnych wydarzeń w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen  
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5. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 grudnia 2009 roku, nieujęte w skróconym 
sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe 
wyniki finansowe. 

 
Hutmen S.A. 
 
Ministerstwo Skarbu Państwa w dniach 6 i 7 stycznia 2010 roku dokonało sprzedaży 
124 784 akcji Hutmenu S.A. W wyniku tej transakcji Skarb Państwa nie posiada akcji 
Hutmenu S.A. Sprzedaż akcji została zrealizowana w ramach transakcji giełdowych 
na GPW. 
 
Dnia 14 stycznia 2010 roku, została zawarta umowa pomiędzy Hutmen S.A. a KGHM Polska 
Miedź S.A. Przedmiotem w/w umowy jest wykonanie i dostarczenie wlewków okrągłych 
miedzianych przez KGHM Polska Miedź S.A.. Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych 
miedzianych, będących przedmiotem niniejszej umowy, wynosi: 11 975 ton, 
a z uwzględnieniem opcji Kupującego 14 175 ton. 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 aktualnych cen miedzi, wynosi: 367 524 tys. PLN netto. 
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
 
Dnia 18 stycznia 2010 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych 
przysługujących KGHM Polska Miedź S.A., z tytułu transakcji sprzedaży zawartych 
na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 stycznia 2010 roku, Hutmen S.A. wystawił weksel 
in blanco, poręczony przez Impexmetal S.A., zgodnie z którym KGHM Polska Miedź S.A. ma 
prawo go wypełnić i zrealizować do kwoty 20 mln PLN, w  przypadku nieuregulowania przez 
Hutmen S.A. płatności, wynikających ze wskazanej umowy sprzedaży oraz dodatkowo dla 
zabezpieczenia umowy sprzedaży z dnia 14 stycznia 2010 roku. 
Dnia 05.02.2010 roku dla zabezpieczenia wierzytelności KGHM Polska Miedź S.A. 
wynikających z umowy sprzedaży nr 12/2010 z dnia 14.01.2010 r. zostały podpisane 
z KGHM Polska Miedź S.A. następujące umowy: 
• umowa zastawu rejestrowego na środkach trwałych do kwoty 19,8 mln PLN, 
• umowa przelewu praw z polisy ubezpieczenia środków trwałych objętych powyższym 
zastawem rejestrowym, 
• umowa przelewu wierzytelności do kwoty 4,1 mln PLN. 
 
Dnia 29.01.2010 roku Hutmen S.A. dokonał spłaty w kwocie 0,5 mln PLN, części kapitału 
kredytu nr 684/119/2007 HMN Szopienice S.A. w likwidacji w banku DnB Nord Polska S.A., 
dla którego poręczycielem jest m.in. Hutmen S.A. 
 
W dniu 01 lutego 2010 roku Zarząd Hutmen S.A. we Wrocławiu podpisał z Impexmetal S.A. 
umowę, dotyczącą ustanowienia na rzecz Impexmetal S.A. zastawu rejestrowego na akcjach 
WM Dziedzice S.A. 
Ustanowienie zastawu rejestrowego związane jest z porozumieniem, na mocy którego 
Impexmetal S.A. na wniosek Hutmen, udzielił awalu na wekslu własnym in blanco 
wystawionym przez Hutmen S.A. na zabezpieczenie wierzytelności KGHM Polska 
Miedź S.A.(umowa sprzedaży nr 12/2010) z kwotą wekslową do 20 mln PLN według 
deklaracji wekslowej. 
Na dzień 31.12.2009 roku wartość bilansowa akcji WM Dziedzice S.A. będących w 
posiadaniu Hutmen S.A., a objętych zastawem na rzecz Impexmetal S.A., wynosiła 
22 781,8 tys. PLN. 
 
Dnia 04.02.2010 roku przed notariuszem zostały zawarte dodatkowe akty notarialne z 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji, w związku z poniesionymi dodatkowymi wydatkami przez 
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Hutmen S.A. w banku BRE Bank S.A., dot. kredytu HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 
Wartość poniesionych wydatków wyniosła 5,6 mln PLN oraz dodatkowo zostało ustanowione 
zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomościach HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 
Jednocześnie został podpisany akt notarialny, który zastępuje akt notarialny z dnia 
07.10.2009 roku, dot. wydatków poniesionych przez Hutmen S.A. w związku ze spłatami w 
banku DnB Nord Polska S.A. kredytu HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Dokument ten 
obejmuje wydatki poniesione przez Hutmen S.A. do dnia 01.02.2010 r., tj. w kwocie 16,4 mln 
PLN, na zabezpieczenie której zostały ustanowione hipoteki na nieruchomościach HMN 
Szopienice S.A. w likwidacji. 
 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji 
 
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 udzielnej Spółce na mocy umowy  
z 6 marca 2003 roku zmienionej aneksem nr 1 z 28 grudnia 2005 roku.  

W styczniu 2010 roku Spółka otrzymała treść w/w opinii. W przedmiotowej opinii biegły 
sądowy stwierdził co następuje:  

• przedstawione w pytaniu Sądu jako „wskaźniki określone programem restrukturyzacji oraz 
zmodyfikowanym programem kontynuacji restrukturyzacji” należy uznać za osiągnięte 
zgodnie z tym programem, 
• na pytanie czy osiągnięcie celów restrukturyzacji pozwoliłoby na funkcjonowanie Spółki  
na ryku, odpowiedź brzmi twierdząco ale nie w trybie przypuszczającym, bowiem zdaniem 
biegłego, cele te zostały osiągnięte, 
• na pytanie czy i jak działania powoda nie pozwoliły na osiągnięcie celów restrukturyzacji 
należy odpowiedzieć jak wyżej, że cele restrukturyzacji rozumianej jako działania w okresie 
lat 2002-2006 zostały osiągnięte.  
 
Treść w/w opinii jest dla Spółki korzystna, bowiem uzasadnia brak podstaw do żądania 
zwrotu pomocy publicznej, w oparciu o zarzut sprzecznego z umową o udzielaniu pomocy 
publicznej, wydatkowania środków pomocowych i braku osiągnięcia założonych w programie 
restrukturyzacji celów. 

Opis postępowania w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa 
przeciwko Spółce o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
1 września i 26 września 2008 roku.  
 

W dniu 1 lutego 2010 roku ogłoszony został wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa Ministra Skarbu Państwa przeciwko Spółce,  
o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 oraz 26 
września 2008 roku, mocą którego Sąd oddalił apelację powoda w całości oraz zasądził na 
rzecz Spółki, zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd 
wskazał m.in, iż: 
• zarzut nieważności postępowania przed Sądem Okręgowym w Katowicach, na który 
powoływał się powód, związany z kwestią dopuszczalności reprezentowania Spółki przez jej 
likwidatora, jest całkowicie bezzasadny,  
• Sąd Okręgowy w Katowicach dokonał prawidłowego ustalenia oraz oceny stanu 
faktycznego, bowiem brak jest merytorycznych przesłanek z art. 422 KSH, uzasadniających 
wytoczenie przez Skarb Państwa powództwa o uchylenie w/w uchwał, w tym 
w szczególności uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 1 września 2008 roku w przedmiocie 
uznania dalszego istnienia Spółki za niecelowe, tym bardziej wobec faktu, iż uchwała ta 
samodzielnie nie wywołuje żadnego skutku prawnego, gdyż skutek wywołuje dopiero 
uchwała o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji, 
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• ówczesna sytuacja ekonomiczna wykluczała możliwość dalszego rentownego 
funkcjonowania Spółki, co uzasadniało podjęcie uchwały o jej rozwiązaniu i otwarciu 
likwidacji tym bardziej, iż brak takiej uchwały w sytuacji generowania przez Spółkę ciągłych 
start, doprowadziłby do konieczności ogłoszenia jej upadłości.  
Wobec przedmiotowego wyroku stronie powodowej przysługuje wniesienie skargi kasacyjnej. 
 
Spółka rozpoczęła procedurę sprzedaży, w trybie licytacji publicznej, prawa wieczystego 
użytkowania nieruchomości zabudowanej o powierzchni 18.977m2, położonej w Katowicach 
przy ul. Krakowskiej oraz ul Woźniaka, obejmującej działki oznaczone numerami 
geodezyjnymi 1718/18, 1719/18, 1720/18, 1721/18, 1722/18, 1723/18, 1724/18 i 1797/18, 
dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą 
o numerze KA1K/00029027/6, oraz działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1801/44, dla 
której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze 
KA1K/00037838/3. W dniu 8 lutego 2010 roku na łamach Rzeczpospolitej oraz na stronie 
internetowej Spółki opublikowane zostało, ogłoszenie stanowiące zaproszenie do składania 
pisemnych ofert, na zakup w/w nieruchomości. W toku postępowania przed Komisją 
Przetargową działającą w oparciu o zapisy, zatwierdzonego przez Likwidatora Spółki, 
„Regulaminu sprzedaży nieruchomości HMN Szopienice S.A. w likwidacji”, wyłoniono 
potencjalnego nabywcę nieruchomości, z którym Spółka zamierza zawrzeć przedwstępną 
umowę sprzedaży. Na dzień 10 marca 2010 roku zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki, w porządku obrad którego znajduje się punkt, dotyczący wyrażenia 
zgody na sprzedaż kolejnych nieruchomości Spółki. 
 
Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
 
W dniu 21 stycznia 2010 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji Pan Adam Smoleń złożył na ręce Przewodniczącego 
Zgromadzenia pisemną rezygnację z pełnionej funkcji. Pełnomocnik głównego akcjonariusza 
Hutmen S.A. zgłosił kandydaturę w osobie Pana Kazimierza Kwaśniaka, który został 
wybrany na nowego Likwidatora HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 
 
W dniu 2 lutego 2009 roku odbyło się w HMN Szopienice S.A. w likwidacji Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej Spółki o powierzchni ok. 2 ha w drodze 
publicznej licytacji. Tym samym rusza dawno blokowana wyprzedaż majątku Huty. 
 
Brak istotnych wydarzeń po dniu bilansowym w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej 
Hutmen. 
 
6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 

 
Hutmen S.A. 
Sezonowość sprzedaży dotyczy głównie rur miedzianych, a w szczególności rur 
instalacyjnych. Ze względu na to, iż głównym konsumentem rur instalacyjnych jest rynek 
w Polsce (eksport jedynie ok. 3% ogółem miedziane rury instalacyjne), poniższe dane 
dotyczą rynku krajowego. Cykliczna sprzedaż rur w roku 2009 przebiegała bardzo podobnie 
jak w roku 2008. Wzrost sprzedaży w I oraz w II kwartale w 2009 roku wynika głównie 
z wysokiego kursu EUR oraz nienajgorszą, mimo kryzysu gospodarczego sytuacją w 
zakresie instalacji z miedzi, który przede wszystkim dotyczy sektoru zabudowy 
jednorodzinnej oraz remontowej. 
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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 dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych 
W prezentowanym okresie Hutmen S.A. ani Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta 
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 
Temer Sp. z o.o., Susmed Sp. z o.o. oraz produkcja MBO - Hutmen Sp. z o.o. Obszary 
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te nie spełniają warunków, aby zostały uznane za segmenty sprawozdawcze zgodnie 
z MSSF 8 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. 
 

Segmenty branżowe miedź pozostałe
Razem 

działalność 
kontynuowana 

Działalność 
zaniechana 

(należąca do 
segmentu 

miedź) 
Dane za okres bieżący: I – IV kw. 2009  
Łączne przychody ze sprzedaży 562 287 27 485 589 772 7 500
Sprzedaż pomiędzy segmentami (11 478) (14 176) (25 654) (785)
Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 550 809 13 309 564 118 6 715
Amortyzacja 12 312 298 12 610                  -
Zysk operacyjny (wynik segmentu) 15 985 386 16 371 1 888
Aktywa segmentu 355 239 8 584 363 823 97 499 
Zobowiązania segmentu 233 507 5 642 239 149                  -
Dane za okres porównywalny: I – IV kw. 2008  
Łączne przychody ze sprzedaży 1 122 315 34 924 1 157 239 246 092
Sprzedaż pomiędzy segmentami (348 817) (19 089) (367 606) 892
Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 773 798 15 835 789 633 246 984
Amortyzacja 11 784 241 12 025 4 282
Zysk operacyjny (wynik segmentu) 18 051 369 18 420 (16 523)
Aktywa segmentu 419 919 8 593 428 512 104 617 
Zobowiązania segmentu 284 529 5 823 290 352 - 
 
Segmenty geograficzne 
Jako, że Grupa Kapitałowa obejmuje jednostki mające siedzibę w kraju, za kryterium 
wydzielenia powyższych segmentów, przyjęto kierunki sprzedaży realizowane przez Grupę 
Kapitałową. 
Grupa Kapitałowa 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 - 
geograficzny 

Przychody 
od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 

Wynik na sprzedaży 
segmentów 

od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 
Kraj 347 219 17 318
Unia Europejska 200 939 (2 072)
Pozostały eksport 15 960 1 125

Razem: 564 118 16 371
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Segment działalności - 
geograficzny 

Przychody 
od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. 

Wynik na sprzedaży 
segmentów 

od 01.01.2008do 31.12.2008 r. 
Kraj 268 633 8 930
Unia Europejska 324 466 9 021
Pozostały eksport 35 886 469
Razem: 628 985 18 420
 
Działalność zaniechana 
 

Segment działalności – 
geograficzny 

Przychody 
od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 

Wynik na sprzedaży 
segmentów 

od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 
Kraj 6 715 1 888
Unia Europejska - -
Pozostały eksport - -

Razem: 6 715 1 888
 

Segment działalności – 
geograficzny 

Przychody 
od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. 

Wynik na sprzedaży 
segmentów 

od 01.01.2008do 31.12.2008 r. 
Kraj 75 141 (5 027)
Unia Europejska 118 284 (7 913)
Pozostały eksport 53 559 (3 583)
Razem: 246 984 (16 523)
 
10. Zmiany w zobowiązaniach warunkowych lub aktywach warunkowych 

od zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 

Pozycje pozabilansowe Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
30.09.2009 

Stan na 
31.12.2008 

1. Należności warunkowe 20 000 - - 

1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 000 - - 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń  20 000 - - 

2. Zobowiązania warunkowe 10 500 11 500 1 000 

2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 500 11 500 1 000 

- poręczenie wekslowe 10 500 11 500 1 000 

3. Inne (z tytułu) 42 737 44 774 43 663 

- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 40 558 42 595 41 484 

- środki trwałe wykazywane pozabilansowo 2 179 2 179 2 179 

Razem 73 237 56 274 44 663 
 
Na dzień 31.12.2009 roku wykazane powyżej pozycje należności warunkowych dotyczą: 
 

Wystawca Poręczający Data 
wystawienia Czego dotyczy Kwota 

zabezpieczenia
Data 

ważności 
Kwota 

poręczenia 
w tys. PLN 

Hutmen SA 
Impexmetal 

S.A. 
 

02.12.2009 

Zabezpieczenie wierzytelności 
z umowy sprzedaży nr 12/2009 
zawartej między Hutmen S.A. a 
KGHM Polska Miedź S.A. dnia 

26.01.2009 r. 

20 000 31.12.2009 20 000 
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Na dzień 31.12.2009 roku wykazane powyżej pozycje zobowiązań warunkowych dotyczą: 
 

Wystawca Remitent Data 
wystawienia Czego dotyczy Kwota 

zabezpieczenia
Data 

ważności 

Kwota 
poręczenia 
w tys. PLN

WM 
Dziedzice SA 

Coface Poland 
Faktoring 18.05.2009 Umowa factoringowa 10 500 Bezterminowo 10 500 
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 Pozostałe informacje Grupa Kapitałowa Hutmen  
 

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 rok
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1. Struktura Grupy i skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej 
 

Opis Grupy Kapitałowej Hutmen  
 

Podmiotem dominującym jest Hutmen S.A. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 
Hutmen: 
 

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 89,15 86,5 

Temer Sp. 
z o.o. Wrocław 

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 

Huta Metali 
Nieżelazny
ch 
Szopienice 
S.A. w 
likwidacji 

Katowice 

Produkcja wyrobów 
miedzianych w postaci 
półproduktów, ołowiu, cynku i 
cyny oraz pozostałych metali 
nieżelaznych i ich stopów 

Sąd Rejonowy w 
Katowicach, VIII 
Wydział 
Gospodarczy 
KRS 

j. zależna pełna 61,77 61,77 

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 

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 

Norblin 
S.A. Warszawa w upadłości 

Sąd Rejonowy w 
Warszawie, 13 

Wydział 
Gospodarczy 

KRS 

j. 
stowarzysz

ona 

Wyłączona z  
wyceny 

metodą praw 
własności 

9,91 24,82 

ZE-A Zela 
Szopienice 
Sp. z o.o. w 
likwidacji 

Katowice 

Usługi w zakresie 
instalowania naprawy i 
konserwacji pozostałych 
maszyn specjalnego 
przeznaczenia oraz usługi 
telekomunikacyjne i 
teleinformatyczne 

Sąd Rejonowy w 
Katowicach, 
Wydział 
Gospodarczy 
KRS 

j. zależna Wyłączona z  
konsolidacji 100 100 

Transszop 
Sp. z o.o. Katowice w upadłości 

Sąd Rejonowy w 
Katowicach, 
Wydział 
Gospodarczy 
KRS 

j. 
stowarzysz

ona 

Wyłączona z  
wyceny 

metodą praw 
własności 

40 40 

 
Zmiany w strukturze Grupy dokonane w okresie sprawozdawczym i po dniu 
bilansowym.  
 
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 IV kwartale 2009 roku. 
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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 kwartalnego 

10.11.2009 

Stan na dzień przekazania raportu 
24.02.2010 

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. 16 001 196 62,51% 16 001 196 62,51% 

 
Ilość akcji i przypadających z nich głosów na WZ Hutmen S.A., będących w posiadaniu 
Impexmetal S.A. wynika z zawiadomienia jakie Emitent otrzymał od akcjonariusza, 
zawartego w piśmie Impexmetal S.A., datowanego na dzień 23 sierpnia 2007 roku. 
Ujawnienie stanu posiadania związane było z faktem transakcji nabycia 306 000 sztuk akcji 
Emitenta na sesjach giełdowych w dniach 16, 17 i 21 sierpnia 2007 przez Impexmetal S.A. 
w wyniku czego zmienił się o więcej niż 1% udział w ogólnej liczbie głosów na 
WZ Hutmen S.A. (raport bieżący 59/2007). 
 
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 kwartalnego 

10.11.2009 
Stan na dzień przekazania raportu 

24.02.2010 
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 16 244 716 63,47% 16 359 716 63,91% 
Boryszew S.A. 16 001 196 62,51% 16 001 196 62,51% 

 
Ilość akcji i przypadających z nich głosów na WZ Hutmen S.A., będących w posiadaniu Pana 
Romana Karkosika, wynika z zawiadomienia jakie Emitent otrzymał od akcjonariusza, 
zawartego w piśmie Pana Romana Karkosika, datowanego na dzień 5 stycznia 2010 roku.  
Ujawnienie stanu posiadania związane było z faktem transakcji nabycia 101.431 sztuk akcji 
Emitenta na sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2009 roku przez Pana Romana Krzysztofa 
Karkosika (raport bieżący 1/2010). 
 
Pan Roman Karkosik bezpośrednio nie posiada akcji Hutmen S.A. 
Pośrednio posiada je poprzez Boryszew S.A. i Batory S.A., będącymi podmiotami zależnymi 
Alchemia S.A. 
 
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu 
na WZA Spółki. 
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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 kwartalnego 10.11.2009 

Stan na dzień przekazania 
raportu 24.02.2010 

Zmiana 
+/- 

Kazimierz Śmigielski 3987 3987 0 
Jan Sendal 1500 1500 0 

 
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Zarząd Hutmen S.A. działa w dwuosobowym składzie: 

• Kazimierz Śmigielski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hutmen S.A; 
• Jan Sendal – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Rozwoju. 

 
Członek rady 
nadzorczej 

Stan na dzień przekazania poprzedniego 
raportu kwartalnego 10.11.2009 

Stan na dzień przekazania 
raportu 24.10.2010 

Zmiana 
+/- 

Zygmunt Urbaniak 0 0 0 
Dariusz Grzyb 2280 2280 0 
Kamil Dobies 0 0 0 
Piotr Szeliga 0 0 0 
Piotr Wiśniewski 0 0 0 
Tadeusz Lesiak 0 0 0 

 
Na dzień 31 grudnia 2009 roku skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 

• Piotr Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
• Zygmunt Urbaniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
• Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej; 
• Dariusz Grzyb - Członek Rady Nadzorczej; 
• Tadeusz Lesiak - Członek Rady Nadzorczej; 
• Piotr Szeliga - Członek Rady Nadzorczej. 

 
W IV kwartale 2009 roku nie dokonano zmian w składzie osób zarządzających i 
nadzorujących Hutmen S.A. 
 
5. Wykaz postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
 
5.1 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. 
 
5.2 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. 
 
5.3 W zakresie HMN Szopienice S.A. w likwidacji wykaz postępowań został opisany w 
pkt. 4.II informacji dodatkowej skonsolidowanego sprawozdania. 
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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 lub 
jednostki 
zależnej z 

podmiotem 

Przedmiot transakcji Istotne warunki transakcji 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 3,04 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 05.01.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 3,90 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 12.01.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 2 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 31.01.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 2,85 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 02.02.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 3,50 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 30.03.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 1,60 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 21.04.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 0,60 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 28.05.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 0,70 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 29.06.2009 r. wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 20,37 mln zł 

Termin spłaty:  31.03.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 31.07.2009 r. Akt notarialny 
12143/2009 wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 15,67 mln zł 

Termin spłaty:  31.03.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 31.07.2009 r. Akt notarialny 
12130/2009 wraz z aneksami 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 10,05 mln zł 

Termin spłaty:  31.03.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 31.07.2009 r. Akt notarialny 
12138/2009 wraz z aneksami 

HMN 
Szopienice 

Jednostka 
zależna 

udzielenie pożyczki HMN Szopienice 
w kwocie 15,77 mln zł 

Termin spłaty:  30.06.2010 r., oprocentowanie: wg 
formuły 1-miesięczny WIBOR + marża -  umowa 
pożyczki z dnia 07.10.2009 r. Akt notarialny 
15573/2009 

 
Na dzień 31.12.2009 roku stan należności od HMN Szopienice S.A. w likwidacji w Hutmen 
S.A. wyniósł 105 652 tys. PLN, w tym.: 
- 6 371 tys. PLN – należności handlowe, odsetkowe i pozostałe, 
- 80 405 tys. PLN – udzielone pożyczki i odsetki od pożyczek, 
- 18 876 tys. PLN – przejęty kredyt w banku Pekao S.A. 
 
Po pobraniu kaucji pieniężnych z Hutmen S.A. przez banki na spłatę kredytów 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji, przejęcia kredytu przez Hutmen S.A. w banku Pekao S.A. 
oraz spłat dokonanych przez Hutmen S.A. jako poręczyciela, stan zobowiązań kredytowych 
w HMN Szopienice S.A. w likwidacji wynosi na dzień 31.12.2009 roku 2,5 mln PLN. 
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Należności od HMN Szopienice S.A. w likwidacji do Hutmen S.A. będą pokryte ze sprzedaży 
majątku trwałego. W związku z powyższym Hutmen S.A. nie widzi ryzyka utraty wartości 
należności od HMN Szopienice S.A w likwidacji. 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. 
 
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. 7.1. 
 
6.2. 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. 7.3. 
 
6.3. 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. 7.2. 
 
6.4. Nie wystąpiły nietypowe transakcje w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen. 
Kwota transakcji handlowych przekracza 500 000 EUR. 
 
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 

 
7.1. Hutmen S.A. udzielił poręczeń: 
 

Podmiot, któremu udzielono 
gwarancji, poręczenia 

Kwota 
poręczaneg
o kredytu 

lub 
transakcji 

Czego 
dotyczy 

Termin udzielonej 
gwarancji, 
poręczenia 

Powiązanie Spółki 
z podmiotem 

HMN Szopienice S.A. w likwidacji 2 500 Kredyt 31.03.2010 Jednostka zależna 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji 19 000 Transakcja bezterminowo Jednostka zależna 
WM Dziedzice SA 43 000 Kredyt 30.06.2010 Jednostka zależna 
WM Dziedzice SA 12 000 Kredyt 30.04.2010 Jednostka zależna 
Razem: 76 500    

 
7.2. HMN Szopienice S.A. w likwidacji udzieliły poręczeń kredytów: 
 

Podmiot, któremu udzielono 
poręczenia 

Kwota 
poręczaneg
o kredytu  

Czego 
dotyczy 

Termin 
udzielonego 
poręczenia 

Powiązanie Spółki 
z podmiotem 

WM Dziedzice S.A. 43 000 Kredyt 31.12.2009 Jednostka zależna 
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Powyższe zabezpieczenie dotyczy kredytu w PEKAO S.A., który został zawarty na zasadzie 
"umbrella", czyli występuje tutaj odpowiedzialność solidarna do kwoty zabezpieczenia. 
Kwoty kredytu na poszczególne spółki: HMN Szopienice S.A. w likwidacji 21,4 mln PLN., 
WM Dziedzice S.A. 43 mln PLN. 
7.3. WM Dziedzice S.A. udzieliły poręczeń kredytów:  
 

Podmiot, któremu udzielono 
poręczenia 

Kwota 
poręczaneg
o kredytu  

Czego 
dotyczy 

Termin 
udzielonego 
poręczenia 

Powiązanie Spółki 
z podmiotem 

HMN Szopienice S.A. w likwidacji 21 366 Kredyt 30.06.2010 Jednostka zależna 
 
Powyższe zabezpieczenie dotyczy kredytów, które zostały zawarte na zasadzie „umbrella”, 
czyli występuje tutaj odpowiedzialność solidarna do kwoty zabezpieczenia w następujących 
bankach: 

• Kredyt w PEKAO S.A  do kwoty 18 876 tys. PLN, 
• Kredyt w NORD BANK S.A. do kwoty 2 490 tys. PLN. 

 
Kwoty kredytu na poszczególne spółki: HMN Szopienice S.A. w likwidacji 21,4 mln PLN, 
WM Dziedzice S.A. 43 mln PLN. 
 
Poręczenia udzielone między Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A. oraz 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. 
 
Brak udzielonych gwarancji. 
 
8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 

wyniku finansowego Spółki 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, 
• rur kondensatorowych, 
• 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. 
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 
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braku możliwości zastosowania hedgingu naturalnego, Spółka posługuje się instrumentami 
pochodnymi, w celu łączenia różnych ekspozycji. 
W ramach przyjętej polityki zarządzania ryzykiem Spółka 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. 
 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji  
 
Głównym czynnikiem decydującym o przyszłych wynikach Spółki, będzie możliwość 
sprzedaży likwidowanego majątku. Mimo iż spółka od 26 września 2008 roku jest postawiona 
w stan likwidacji, to do końca 2009 roku nie zrealizowała żadnej sprzedaży w zakresie 
posiadanego zbędnego majątku. Jeżeli sytuacja w 2010 roku się powtórzy, to Spółka nie 
będzie miała możliwości regulowania swoich zobowiązań i będzie generowała stratę w 
wysokości ponoszonych kosztów operacyjnych i finansowych. 
 
WM Dziedzice S.A. 
 
Spółka realizuje konsekwentnie restrukturyzację zatrudnienia, poprzez jej dostosowanie 
do warunków panujących na rynku. Systematycznie podnoszona jest wydajność na jednego 
pracownika, w wyniku reorganizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.  
Generowana nadwyżka finansowa umożliwia systematyczną realizację zobowiązań Spółki. 
 
9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 
Hutmen S.A. 
 
• Wg ekonomisty Bank of America –Merril Lynch ceny miedzi w 2010 roku będą nadal rosły, 
bowiem ożywienie na rynkach wschodzących i popyt inwestycyjny napędzają dalszą zwyżkę. 
• Wg chińskich analityków cena miedzi w 2010 roku na rynku międzynarodowym będzie 
silna. Wzrostowa tendencja cen miedzi w styczniu 2010 roku obrazuje, że rynek spodziewa 
się dużego popytu ze strony w/w kraju. Początek roku nie wskazuje na jakiekolwiek 
przyhamowanie tempa wzrostu chińskiej gospodarki. W 2010 roku zakładany jest 9,5% 
wzrost PKB (w 2009 r. PKB był na poziomie 8,7%). Chiny są motorem wychodzenia świata z 
recesji, ale nie napędzą globalnej gospodarki. 
• Dobre nastroje na rynkach przyczyniły się do rekordowego popytu na polskie obligacje i 
umocnienie się złotego. W styczniu 2010 roku polska waluta była najmocniejsza od stycznia 
2009 roku. Polscy ekonomiści uważają, że złoty jest najbardziej niedowartościowaną walutą 
regionu i kurs EUR może spaść na koniec roku do 3,7 PLN.  
• Zdaniem duńskiego analityka, Christiana Blaabjerga (główny strateg Saxo Banku), finanse 
publiczne mogą osłabić polską walutę – co jest zupełnie odwrotną prognozą od tych, o 
których przekonują polscy ekonomiści. Uważa on, iż istnieją przesłanki ku temu aby sądzić, 
iż dług publiczny przekroczy próg, po którym uruchamia się procedura sanacyjna 
wymuszająca na rządzie drastyczne cięcia wydatków i podnoszenia podatków. Oznaczałoby 
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to, że inwestorzy będą bardziej obawiać się polskich papierów wartościowych, co osłabi 
polską walutę. 
• Prognozy ekspertów na 2010 roku zakładają wzrost gospodarczy Niemiec na poziomie od 
1,6% do 2,3%. Korzystnie na niemiecką gospodarkę wpłyną zmiany w podatkach, które 
sprawią, że Niemcy będą dysponowali większą gotówką , która przeznaczą na zakupy  
• Czechy, nasz drugi co do wielkości sprzedaży rynek zagraniczny, odnotowują 
od listopada 2009 roku zwiększoną ilość zamówień w przemyśle, co dobrze rokuje na 
2010 rok. 
• Gospodarka W. Brytanii, jednego z większych naszych partnerów handlowych, 
w 2010 roku wzrośnie, ale ożywienie będzie umiarkowane. W 2009 r. W. Brytania była 
jedyną dużą gospodarką pogrążoną w recesji. Perspektywy na 2010 rok są lepsze, gdyż 
firmy zaczną odbudowywać zapasy. Drugim powodem do umiarkowanego optymizmu jest 
tańszy funt, który może pomóc brytyjskim firmom skorzystać z odrodzenia światowej 
gospodarki. 
• Gospodarka Węgier, naszego partnera handlowego, w 2009 roku skurczyła się o 6,7%. 
Jednakże w listopadzie produkcja przemysłowa odnotowała najmniejszy spadek w ciągu 
roku, co jest sygnałem, że kluczowe rynki eksportowe Węgier wychodzą z recesji. 
• Mimo zapowiadanego końca recesji w 2010 roku liczba upadłości firm w Europie zamiast 
spadać, będzie dalej rosnąć. W 2009 roku liczba upadających przedsiębiorstw w Europie 
Zachodniej w 2009 r. sięgnęła 43%, a w tym roku zwiększy się o kolejne 3%.  
W 2010 r., 15% wzrostu liczby bankructw należy się spodziewać we Włoszech i Grecji; 11% 
na Słowacji; 9% w Niemczech, 5% w Szwecji, Holandii i Belgii. 
Zmaleje natomiast liczba bankructw w krajach bałtyckich: na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie 
w ubiegłym roku wzrosła ona o blisko 75%. 
• Bardzo niekorzystne są prognozy dla Polski dotyczące upadłości przedsiębiorstw. Liczba 
niewypłacalnych przedsiębiorstw wzrośnie z 700 w 2009 roku do nawet 1500 w 2010 roku. 
• Bloomberg uważa, że w 2010 roku dojdzie do zapaści w którymś z krajów Europy. 
Najczęściej wskazywana jest Grecja, Irlandia i Portugalia. 
 
HMN Szopienice S.A. w likwidacji  
 
W związku z rozpoczętym procesem likwidacji HMN Szopienice S.A., głównym czynnikiem 
decydującym o realizowanych przez Spółkę wynikach, będzie możliwość sprzedaży 
posiadanego majątku, który zapewni źródło pokrycia zobowiązań kredytowych i bieżących 
kosztów likwidacji.  
 
WM Dziedzice S.A.  
 
Na wyniki przyszłego okresu decydujący wpływ będzie miał portfel zamówień i uzyskane 
marże. Wzrost sprzedaży będzie oznaczał jednoczesny wzrost wyników finansowych Spółki 
w  roku 2010.  
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Sprawozdanie z dochodów całkowitych 

 
12 miesięcy 
zakończone     
31/12/2009 

3 miesiące 
zakończone 
31/12/2009 

12 miesięcy 
zakończone    
31/12/2008 

3 miesięcy 
zakończone     
31/12/2008 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 289 939 66 152 395 839 72 195
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 217 2 585 343 423 2 377
Przychody ze sprzedaży ogółem  296 156 68 737 739 262 74 572
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 285 330 64 965 390 433 71 636
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 127 2 609 340 002 1 943
Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 291 457 67 574 730 435 73 579
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 699 1 163 8 827 993
Koszty sprzedaży 5 448 1 328 9 138 83
Koszty ogólnego zarządu 12 676 2 991 15 062 3 100
Zysk (strata) netto na sprzedaży (13 425) (3 156) (15 373) (2 190)
Pozostałe przychody operacyjne 8 969 7 801 1 176 401
Pozostałe koszty operacyjne 1 451 529 27 418 22 557
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 907) 4 116 (41 615) (24 346)
Przychody finansowe 19 786 5 838 12 394 4 758
Koszty finansowe 13 849 4 545 19 429 15 103
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 5 409 (48 650) (34 691)
Podatek dochodowy 1 265 708 (3 362) (2 807)
Zysk (strata) netto  (1 235) 4 701 (45 288) (31 884)
      
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 25 596   25 596  
Zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej 
straty (w PLN) (0,05) (1,77) 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu 
osiągniętej straty (w PLN) (0,05) (1,77) 

  
Pozostałe dochody odniesione w kapitały 
ogółem    

Wycena instrumentów zabezpieczających (98) (1 504) (2 059) 529
Podatek dochodowy od składników pozostałych 
dochodów ogółem (244) (12) 391 (101)
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu (342) (1 516) (1 668) 428
Całkowite dochody ogółem (1 577) 3 185 (46 956) (31 456)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 44

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

 
Na dzień 

31/12/2009
Na dzień 

30/09/2009
Na dzień 

31/12/2008 
AKTYWA    
Aktywa trwałe    
Rzeczowy majątek trwały 85 674 86 686 89 630 
Wartości niematerialne 276 357 755 
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 28 130 28 130 28 130 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 19 31 263 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3 3 3 
Należności handlowe oraz pozostałe należności 75 995 67 702 9 891 
Aktywa trwałe razem: 190 097 182 909 128 672 
Aktywa obrotowe     
Zapasy 27 369 30 735 28 808 
Należności handlowe oraz pozostałe należności 100 157 107 482 79 683 
Pochodne instrumenty finansowe 313 138 953 
Inne aktywa finansowe - 50 700 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 783 892 8 928 
Aktywa obrotowe razem: 128 622 139 247 169 072 
Aktywa razem 318 719 322 156 297 744 
  
PASYWA   
Kapitał własny    
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 312 027 
Pozostałe kapitały (1 463) 53 10 712 
Zyski/straty zatrzymane (61 428) (66 129) (72 026) 
Kapitał własny razem: 249 136 245 951 250 713 
Zobowiązania     
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 728 738 767 
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego - 66 

Rezerwy na podatek odroczony 5 999 5 291 4 734 
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 
i podobne 444 504 571 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 545 667 667 
Zobowiązania długoterminowe razem: 7 716 7 200 6 805 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 20 843 25 093 7 898 
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 39 212 42 018 18 044 

Pochodne instrumenty finansowe 919 308 4 402 
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 
i podobne 183 258 355 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 710 1 328 9 527 
Zobowiązania krótkoterminowe razem: 61 867 69 005 40 226 
Zobowiązania razem: 69 583 76 205 47 031 
Pasywa razem: 318 719 322 156 297 744 
  
  
POZYCJE POZABILANSOWE 31/12/2009 30/09/2009 31/12/2008 
Należności warunkowe 20 000  
Zobowiązania warunkowe 76 500 75 500 186 600 
Inne pozycje warunkowe 22 589 24 343 24 343 
Pozycje pozabilansowe, razem 119 089 99 843 210 943 
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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 2009 312 027 10 712 (72 026) 250 713
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających  - (98) - (98)
Podatek dochodowy  - (244) - (244)
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym 0 (342) 0 (342)
Pokrycie straty - (11 833) 11 833 0
Zysk (Strata) netto - - (1 235) (1 235)
Stan na 31 grudnia 2009 312 027 (1 463) (61 428) 249 136
     

     

Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 października 2009 312 027 53 (66 129) 245 951
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających  - (1 504) - (1 504)
Podatek dochodowy  - (12) - (12)
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym 0 (1 516) 0 (1 516)
Zysk (Strata) netto - - 4 701 4 701
Stan na 31 grudnia 2009 312 027 (1 463) (61 428) 249 136
          
     

Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2008 312 027 12 380 (26 738) 297 669
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających   - (2 059)  - (2 060)
Podatek dochodowy   - 391  - 392
Suma przychodów (kosztów) ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym 0 (1 668) 0 (1 668)

Zysk (Strata) netto - -      (41 562)      (41 562)
Stan na 31 grudnia 2008 312 027 10 712 (72 026) 250 713
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

12 miesięcy 
zakończone  
31/12/2009 

3 miesięcy 
zakończone  

31/12/2009 

12 miesięcy 
zakończone  
31/12/2008 

3 miesięcy 
zakończone  

31/12/2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej - metoda pośrednia          
  I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami 
nadzwyczajnymi 30 5 409 (48 650) (34 691)
 II. Korekty o pozycje (6 567) (7 942) 22 949 14 623
     1. Amortyzacja 5 646 1 392 6 293 1 523
     2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z 
działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia 
środków pieniężnych) (6) (6) (16) (16)
      3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych 
naliczone 1 307 317 1 648 335
      4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością 
inwestycyjną) (5 036) (1 685) (3 620) (2 238)
      5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej (8 478) (7 960) 18 644 15 019
 III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego (6 537) (2 533) (25 701) (20 068)
      1. Zmiana stanu należności (3 080) 9 708 160 047 28 372
      2. Zmiana stanu zapasów 1 439 3 365 34 810 14 406
      3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań 
finansowych i inwestycyjnych) 8 940 (5 189) (120 443) (14 163)
      4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 
(bez podatku odroczonego) (9 225) (515) 8 596 9 516
 IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej (8 463) 4 836 57 309 18 063
      1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych 
zapłacone (1 307) (317) (1 648) (335)
 V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 770) 4 519 55 661 17 728
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej     
  I. Wpływy  11 726 8 066 4 286 2 315
      1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 3 840 2 597 873 284
      2. Z aktywów finansowych, w tym: 5 925 3 508 3 413 2 031
          a) w jednostkach powiązanych 4 694 3 507 1 855 473
              - zbycie aktywów finansowych 3 065 3 065 - -
              - odsetki 1 629 442 1 855 473
          b) w pozostałych jednostkach  1 231 1 1 558 1 558
              - odsetki 1 231 1 1 558 1 558
      3. Inne wpływy inwestycyjne 1 961 1 961 - -
  II. Wydatki 31 209 9 894 52 402 50 994
      1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 1 719 520 1 702 294
      2. Inne wydatki inwestycyjne 29 490 9 374 50 700 50 700
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
(I-II) (19 483) (1 828) (48 116) (48 679)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej    
I. Wpływy  24 359 259 - -
      1. Kredyty i pożyczki 24 359 259 - -
II. Wydatki  3 257 3 065 20 624 2 435
      1. Spłaty kredytów i pożyczek - - 20 263 2 372
      2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 257 257 - -
      3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 3 000 2 808 361 63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-
II) 21 102 (2 806) (20 624) (2 435)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.V+/-B.III+/-C.III) (8 151) (115) (13 079) (33 386)
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych 
na koniec okresu 6 6 16 16
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (8 145) (109) (13 063) (33 370)
G. Środki pieniężne na początek okresu 8 928 892 21 991 42 298
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 783 783 8 928 8 928



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

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r. 
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 47

Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego 
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 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 IV kwartał 2009 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 
kwartalnego 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 31.12.2009 r. – 4,1082 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych 
bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 31.12.2008 r. – 4,1724 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 2009 roku – 
4,3406 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat, oraz 
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 3,5321 PLN/EUR 
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego tj. 2008 r. 
 
2. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 
 
W punkcie „Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej oraz Spółki Hutmen S.A.” niniejszego sprawozdania 
finansowego umieszono informację na temat: Korekty prezentacji lat poprzednich oraz 
Korekty wynikające z istotnego błędu lat ubiegłych dotyczących Hutmen S.A. 
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W IV kwartale 2009 roku Hutmen S.A. odnotował następujące wyniki na poszczególnych 
rodzajach działalności:  
 
L p Rodzaj działalności I-IV kw. 2009 r. I-IV kw. 2008 r. 
1 Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 296 156 739 262 

  Przychody ze sprzedaży krajowej 201 814 418 317 
  Przychody ze sprzedaży eksportowej 94 342 320 945 
2 Wynik na sprzedaży (13 425) (15 373) 
3 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 7 518 (26 242) 
4 Wynik z działalności operacyjnej (5 907) (41 615) 
5 Wynik na działalności finansowej 5 937 (7 035) 
6 Wynik brutto 30 (48 650) 
7 Wynik netto (1 235) (45 288) 
 
Przychody netto ze sprzedaży 
 
Przychody ze sprzedaży za I-IV kw 2009 roku wyniosły 296 156 tys. PLN i były niższe w 
porównaniu do I-IV kw 2008 roku o 443 106  tys. PLN, tj. o 60 %. 
 
Spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku 2008 wynika z: 
- rezygnacji ze sprzedaży towarów i materiałów na rzecz WM Dziedzice S.A. i HMN 
Szopienice S.A.  W 2008 roku przychody netto ze sprzedaży obejmowały również sprzedaż 
wyrobów HMN Szopienice, która z dniem 1 marca 2008 roku została przejęta przez HMN 
Szopienice oraz sprzedaż wyrobów WM Dziedzice, która z dniem 1 maja 2008 roku została 
przejęta przez WM Dziedzice.  
- spadku ilości sprzedawanych wyrobów, głównie płaskowników miedzianych i stopów 
odlewniczych, których największym odbiorcą jest rynek niemiecki. 
 
Wynik na sprzedaży  
 
W I-IV kw 2009 roku strata na sprzedaży wyniosła 13 425 tys. PLN. 
Główne czynniki, które miały wpływ na uzyskany wynik na sprzedaży to: 
- mniejsza sprzedaż (spadek eksportu spowodowany recesją gospodarczą na świecie), 
- agresywna polityka konkurencji (poziom cen proponowanych przez konkurencję często 
pokrywa tylko koszt materiałowy),  
- wysoki poziom cen metali na LME (uniemożliwia pełne przełożenie wzrostu kosztu 
materiałowego na ceny sprzedaży wyrobów), 
- rozwój rynku substytutów rur miedzianych (rura PEX i ALU-PEX). 
 

Ponadto w kosztach ogólnego zarządu i w kosztach sprzedaży pojawiły się odprawy z 
przyczyn ekonomicznych na łączną kwotę 907 tys. PLN. 
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej  
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za I-IV kw. 2009 roku wyniósł 7 518 tys. PLN. 
Decydujący czynnik wpływający dodatnio na osiągnięty wynik to sprzedaż majątku trwałego. 
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Wynik na działalności finansowej 
 
Znaczący wpływ na wynik z działalności finansowej za I-IV kw. 2009 roku w wysokości 
5 937 tys. PLN mają odsetki od należności, rozwiązanie rezerwy na gwarancje finansowe 
udzielone HMN Szopienice S.A., zdyskontowane należności z tytułu udzielonych pożyczek 
oraz wpływ środków z majątku polikwidacyjnego Norblin S.A. 

Wynik netto 
 
W I-IV kw 2009 roku strata netto wyniosła 1 235 tys. PLN. 
Główne czynniki wpływające na wynik: 
- niski wolumen sprzedaży i wynik na sprzedaży, 
- odsetki od należności, 
- rozwiązanie rezerwy na gwarancje finansowe, 
- sprzedaż majątku trwałego, 
- wpływ środków z majątku polikwidacyjnego Norblin S.A. 

Charakterystyka aktywów i pasywów  
 
Wzrost wartości aktywów trwałych wynika ze zwiększenia długoterminowych aktywów 
finansowych – udzielone pożyczki dla HMN Szopienice w kwocie 70 398 tys. PLN.  
 
Spadek aktywów obrotowych związany jest z likwidacją lokat kaucyjnych  które na koniec 
2008 roku opiewały na kwotę 50 700 tys. PLN. Lokaty  zostały zawarte w bankach w celu 
zabezpieczenia spłat kredytów zaciągniętych przez HMN Szopienice . Uruchomione środki  
zostały przeznaczone na spłatę w/w kredytów HMN Szopienice. 
 
Zwiększenie pasywów bilansu to przede wszystkim  wzrost zobowiązań finansowych – 
przejęty kredyt od Szopienic w wysokości 18 876 tys. PLN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisy Członków Zarządu 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja podpis 

2010-02-24 Kazimierz Śmigielski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ------------------ 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja podpis 
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