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Grabiszyńska
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w tys. zł
4 kwartał(y)
narastając o /
2010 okres od
2010-01-01 do
2010-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EUR

4 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-12-31

4 kwartał(y)
narastając o /
2010 okres od
2010-01-01 do
2010-12-31

4 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-12-31

747 406

564 118

186 646

129 963

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

-3 071

12 042

-767

2 774

III. Zysk (strata) brutto

-9 812

15 417

-2 450

3 552

-10 756

12 575

-2 686

2 897

-4 602

-15 836

-1 149

-3 648

-15 358

-3 261

-3 835

-751

-14 305

-3 240

-3 572

-746

-13 639

6 020

-3 406

1 387

-12 587

4 803

-3 143

1 107

24 325

62 832

6 075

14 475

IV. Zysk (strata) netto z działalnośc i kontynuowanej
V. Zysk (strata) roku obrotowego z działalnośc i zaniec hanej
VI. Zysk (strata) netto
VII.

Zysk (strata) netto przypadając y akc jonariuszom jednostki
dominując ej

VIII. Całkowity doc hód
IX.

Całkowity doc hód przypadając y akc jonariuszom jednostki
dominując ej

X. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej
XI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
XII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
XIII. Przepływy pieniężne z działalnośc i zaniec hanej

-3 905

-4 233

-975

-975

-22 199

-69 293

-5 544

-15 964

800

189

200

44

-979

-10 505

-244

-2 420

XV. Aktywa razem

500 058

461 338

126 268

112 297

XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

291 588

239 255

73 628

58 238

XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

22 275

20 292

5 625

4 939

XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

269 313

218 963

68 003

53 299

XIX. Kapitał własny przypisany jednostc e dominując ej

203 838

216 399

51 470

52 675

XX. Kapitał zakładowy

312 027

312 027

78 789

75 952

25 596

25 596

25 596

25 596

XXII. Zysk (strata) netto na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)

-0,60

-0,13

0

0

XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)

-0,60

-0,13

-0,15

-0,03

XXIV. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)

7,96

8,45

2,01

2,06

XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)

7,96

8,45

2,01

2,06

XIV. Przepływy pieniężne netto, razem

XXI. Lic zba akc ji (w szt.)

Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akc ję (w zł / EUR)
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HUTMEN

QSr 4/2010

Dane dotyc ząc e skróc onego sprawozdania finansowego
XXVI. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

381 767

296 156

95 337

68 229

XXVII. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

-3 885

-5 907

-970

-1 361

XXVIII. Zysk (strata) brutto

2 960

30

739

7

XXIX. Zysk (strata) netto

2 270

-1 235

567

-285

XXX. Całkowity doc hód

3 984

-1 577

995

-363

11 379

-8 463

2 842

-1 950

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej

-1 957

-19 483

-489

-4 489

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej

-9 525

19 795

-2 379

4 560

-103

-8 151

-26

-1 878

XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej

XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem
XXXV. Aktywa razem

333 882

318 719

84 307

77 581

XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

80 762

69 583

20 393

16 938

XXXVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

8 674

7 730

2 190

1 882

XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

72 088

61 853

18 203

15 056

XXXIX. Kapitał własny

253 120

249 136

63 914

60 644

XL. Kapitał zakładowy

312 027

312 027

78 789

75 952

25 596

25 596

25 596

25 596

XLII. Zysk (strata) netto na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)

0,09

-0,05

0

0

XLIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)

0,09

-0,05

0,02

-0,01

XLIV. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)

9,89

9,73

2,50

2,37

XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)

9,89

9,73

2,50

2,37

XLI. Lic zba akc ji (w szt.)

XXI. Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akc ję (w zł /
EUR)

W przypadku prezentowania wybranyc h danyc h finansowyc h z kwartalnej informac ji finansowej dane te należy odpowiednio opisać .
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, c o należy odpowiednio
opisać .
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadząc ej rynek regulowany oraz do public znej wiadomośc i za
pośrednic twem agenc ji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa.
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Hutmen
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
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Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio za 2009 rok
12 miesięcy
zakończone
31/12/2010

12 miesięcy
zakończone
31/12/2009

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży ogółem
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

736 480
10 926
747 406
702 548
10 530

556 540
7 578
564 118
530 033
7 599

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

713 078
34 328
11 436
24 958
1 013
2 018
-3 071

537 632
26 486
10 115
26 407
25 529
3 451
12 042

517
7 258
-9 812

8 908
5 533
15 417

944

2 842

-10 756

12 575

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym
W tym:
Z działalności kontynuowanej:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym
Z działalności zaniechanej:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

-4 602

-15 836

-15 358

-3 261

-14 305
-1 053

-3 240
-21

-9 703
-1 053

12 596
-21

-4 602
-

-15 836
-

Dochód na akcję z tytułu straty przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)
25 596 270
25 596 270
Zwykły/Rozwodniony
-0,56
-0,13
W tym: z działalności kontynuowanej
-0,38
0,49
z działalności zaniechanej
-0,18
-0,62
Pozostałe dochody odniesione w kapitał ogółem
Wycena instrumentów zabezpieczających
Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów
ogółem
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem
Z tego przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

1 993

10 078

-274
1 719
-13 639

-797
9 281
6 020

-12 587
-1 052

4 803
1 217
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Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio za 2009 rok
3 miesiące
zakończone
31/12/2010

3 miesiące
zakończone
31/12/2009

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży ogółem
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

191 913
1 774
193 687
186 034
1 637

136 345
3 701
140 046
130 705
3 848

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

187 671
6 016
3 031
6 146
63
1 479
-4 577

134 553
5 493
2 647
6 543
8 142
2 040
2 405

0
4 139
-8 716

2 430
565
4 270

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

202

1 141

-8 918

3 129

1 762
-7 156

-3 425
-296

-6 511
-645

-6
-290

-8 273
-645

3 419
-290

-2 726
-

-3 425
-

Dochód na akcję z tytułu straty przypadającej akcjonariuszom
jednostki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)
25 596 270
Zwykły/Rozwodniony
-0,25
W tym: z działalności kontynuowanej
-0,32
z działalności zaniechanej
-0,11

25 596 270
0,00
0,13
-0,13

Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata roku obrotowego z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym
W tym:
Z działalności kontynuowanej:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym
Z działalności zaniechanej:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

Pozostałe dochody odniesione w kapitał ogółem
Wycena instrumentów zabezpieczających
Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów
ogółem
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem
Z tego przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

312

-5 956

-63
249
-6 907

631
-5 325
-5 621

-7 453
546

-7 139
1 518

4

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Na dzień
31/12/2010

Na dzień
31/12/2009

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa trwałe razem:
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Pochodne instrumenty finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe działalności kontynuowanej
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

216 999

216 518
1 159
1 040
3
35
218 755

83 315
105 622
2 675
1 565
193 177
89 882

65 002
74 954
1 549
3 343
144 848
97 735

Aktywa obrotowe razem:
Aktywa razem

283 059
500 058

242 583
461 338

312 027
803
-108 992
203 838
4 632
208 470

312 027
-823
-94 805
216 399
5 684
222 083

717
3 706
15 610
1 550
692
22 275

742
3 160
14 254
1 453
683
20 292

115 855
90 942
6 812
592
6 821
221 022

60 215
101 235
4 190
486
1 905
168 031

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
Zyski/straty zatrzymane
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki
Udziały mniejszości
Kapitał własny razem:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwy na podatek odroczony
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Zobowiązania długoterminowe razem:
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Zobowiązania krótkoterminowe działalności kontynuowanej
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży

214 413
1 369
1 214
3

48 291

50 932

Zobowiązania krótkoterminowe razem:

269 313

218 963

Zobowiązania razem:

291 588
500 058

239 255
461 338

31/12/2010
33 500
20 314
41 940

31/12/2009
20 000
10 500
42 737

95 754

73 237

Pasywa razem:
POZYCJE POZABILANSOWE
Należności warunkowe
Zobowiązania warunkowe
Inne pozycje warunkowe
Pozycje pozabilansowe, razem
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio za 2009 rok
Przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym
Stan na 1 stycznia 2010

Kapitał
Pozostałe
Zyski
akcyjny
kapitały
zatrzymane
312 027
-823
-94 805

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających
Przeszacowanie środków trwałych
Podatek dochodowy
Pozostałe
Suma przychodów (kosztów) ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym
Pokrycie straty
Zysk (Strata) netto
Stan na 31 grudnia 2010

1 992
25
-274
1
-

312 027

1 744
-118
803

118
-14 305
-108 992

Przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym
Stan na 1 stycznia 2009
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających
Przeszacowanie środków trwałych
Podatek dochodowy
Pozostałe
Suma przychodów (kosztów) ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym
Emisja akcji
Zysk (Strata) netto
Stan na 31 grudnia 2009

Kapitał
Pozostałe
Zyski
akcyjny
kapitały
zatrzymane
312 027
1 900
-103 396
10 078
-171
-797
-2
-

9 110
-11 833

312 027

-823

-2
11 833
-3 240
-94 805

Przypadający
na udziały
mniejszości

Razem
kapitał
własny

5 684

222 083

1

1 993
25
-274
1

1

1 745
0
-15 358
208 470

-1 053
4 632

Przypadający
na udziały
mniejszości

Razem
kapitał
własny

4 467
1 238

214 998
11 316
-171
-797
-2

1 238

10 346
0
-3 261
222 083

-21
5 684
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio za rok 2009 rok
12 miesięcy
zakończone
31/12/2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
II. Korekty o pozycje
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością
inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone
Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)
Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku
odroczonego)
Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny
Pozostałe pozycje
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Z aktywów finansowych, w tym:
W pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
II. Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
I. Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej, razem
(A.VI+/-B.III+/-C.III+/-)
E. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej
I. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
II. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
III. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
F. Przepływy pieniężne netto, razem (D+/-E.I+/-E.II+/-E.III)
G. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec
okresu
H. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
I. Środki pieniężne na początek okresu
J. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:

12 miesięcy
zakończone
31/12/2009

-9 812
18 360
10 302

15 417
6 561
12 610

206
8 011
-159
8 548
-26 413
-18 317

-6
5 551
-1 176
-10 418
21 978
67 408
-11 055

56 476

-9 768

4 050
-13
-6
24 325
24 325

-5 768
20
17
62 832
62 832

4 052
4 048
4
4
4

4 645
3 414
1 231
1 231

7 957

1 231
8 878

7 957

8 878

-3 905

-4 233

3 718
2 197
1 521
25 917
26 134
-353
136
-22 199

24 057
24 057
93 350
87 219
5 572
559
-69 293

-1 779
800
-8 454
12 101
-2 847
-979

-10 694
189
872
978
-1 661
-10 505

-979
3 566
2 587

6
-10 499
14 064
3 565
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 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 kwartały 2010 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 wprowadzono 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 31.12.2010 r. – 3,9603 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych
bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 31.12.2009 r. – 4,1082 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 2010 roku –
4,0044 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat, oraz
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 4,3406 PLN/EUR
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego tj. 2009 roku.
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2. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku i
szacunkowych)
Wyszczególnienie /działalność kontynuowana/
Aktualizacja wartości należności
Aktualizacja wartości zapasów
Aktualizacja wartości środków trwałych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiany stanu rezerw:
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- rezerwa na podatek dochodowy
- rezerwa na koszty likwidacji i sprzedaży środków
trwałych
- rezerwa na przewidywane straty
- rezerwa na urlopy
- rezerwa na prawdopodobne zobowiązania i odsetki
od zobowiązań
- rezerwa na premie, nagrody z zysku i Kartę Hutnika
- pozostałe rezerwy

Stan na
30.09.2010 r.

rezerw (zmiany wartości

Zmiany w IV
kwartale
2010 r.

Stan na
31.12.2010 r.

7 941
10 283
65 484
261
1 078

-66
-3 593
-65
136

7 875
6 690
65 419
261
1 214

1 591
15 125

102
485

1 693
15 610

427

3 148
22

545
3 148
449

240
1 589

5
122
1 632

5
362
3 221

545

3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
W IV kwartałach 2010 roku Grupa Kapitałowa Hutmen odnotowała następujące wyniki
w poszczególnych rodzajach działalności:
L
p
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj działalności

Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) netto na sprzedaży
Zysk (strata) na pozostałej działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności finansowej
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) okresu obrotowego z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu
9a dominującego
9b Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

I-IV kw
2010 r.

I-IV kw
2009 r.

747 406
-2 066
-1 005
-3 071
-6 741
-9 812
-10 756
-4 602
-15 358

564 118
-10 036
22 078
12 042
3 375
15 417
12 575
-15 836
-3 261

-14 305
-1 053

-3 240
-21

W porównywalnych warunkach, po eliminacji czynników jednorazowych w 2009 roku
(otrzymanie przez HMN Szopienice S.A. w likwidacji odszkodowania z tytułu poniesionej
straty na transakcjach zabezpieczających z 2007 roku- 15 mln. PLN), wyniki Grupy
Kapitałowej Hutmen w I-IV kw. 2010 roku poprawiły się.
Dotyczy to przede wszystkim Hutmen S.A., którego wynik netto wyniósł 2 270 tys. PLN i był
wyższy o 3 505 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (szerzej
o wynikach Hutmen S.A. w części Skróconego sprawozdania finansowego Hutmen S.A.)
Poprawę wyniku netto zanotowały również spółki MBO-Hutmen jv. Sp. z o.o., Susmed Sp. z
o.o., których wyniki były wyższe w stosunku do 2009 roku odpowiednio o 506 tys. PLN i 341
tys. PLN.
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Pogorszeniu natomiast uległa sytuacja finansowa pozostałych spółek Grupy Kapitałowej tj.,
WM Dziedzice S.A. HMN Szopienice S.A. w likwidacji oraz Temer Sp. z o.o.
Gorsze wyniki WM Dziedzice S.A. wynikały ze wzrostu kosztu pozyskania surowców
złomowych będącego konsekwencją naliczania przez dostawców wysokich marż za
wydłużające się terminy płatności. Od września 2010 roku sytuacja uległa poprawie na
skutek zaangażowania Impexmetal S.A. w finansowanie zakupów surowcowych.
Na wynik finansowy 2010 roku istotny wpływ miało również zwiększenie kosztu wytworzenia
o kwotę 3 148 tys. PLN, związane z wyceną realizowanego kontraktu krajowego, wynikające
ze zmiany notowań miedzi oraz przeniesienie wyceny instrumentów pochodnych w części
nieskutecznej z kapitałów do rachunku wyników ( 2 294 tys. PLN).
Gorszy wynik w Temer Sp. z o.o. jest konsekwencją utworzenia rezerwy na planowaną
w 2011 roku restrukturyzację spółki.
Opis sytuacji finansowej HMN Szopienice S.A. w likwidacji znajduje się w dalszej części
Informacji dodatkowej w punkcie Wynik na działalności zaniechanej.
Wybrane jednostkowe wyniki spółek Grupy Kapitałowej Hutmen w okresie I-IV kw. 2010 r.
Hutmen

Wolumen sprzedaży [t]
Przychody ze sprzedaży
(działalność operacyjna)
Wynik netto

WM
Dziedzice

HMN
Szopienice
(*)

MBOHutmen

Temer

Susmed

15 196

23 481

nd

352

nd

nd

382 922
2 270

363 793
-9 555

21 884
-5 211

10 828
125

14 895
-2 644

3 508
301

* Wyniki HMN Szopienice S.A. stanowią działalność zaniechaną

Analiza sprzedaży działalności kontynuowanej
Ilość sprzedaży
I-IV kwartał 2010 r.: 39 029 t;
I-IV kwartał 2009 r.: 37 121 t.
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 747 406 tys. PLN i były wyższe
od porównywalnego okresu 2009 roku o 183 288 tys. PLN, tj. o 25%.
Wzrost wartości przychodów ze sprzedaży wynika ze wzrostu cen miedzi na rynkach
światowych ( średnia cena miedzi na LME w okresie I-XII.2010 roku wyniosła 7 535 USD/t,
a w okresie I-XII.2009 roku wyniosła 5 150 USD/t ) oraz ze wzrostu ilości sprzedaży.
Struktura dystrybucji Grupy Kapitałowej
Sprzedaż na rynek krajowy z działalności kontynuowanej
I-IV kw. 2010 r.
tys. PLN
% sprzedaży ogółem

376 621
50%

I-IV kw. 2009 r.
347 219
62%
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Przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowiły 50 % przychodów ogółem wobec
38 % w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Sprzedaż na rynki zagraniczne zrealizowana w walutach
Działalność kontynuowana [tys. PLN]
I-IV kw. 2010 r.
I-IV kw. 2009 r.
291 988
179 848
71 259
31 491
7 538
5 560
370 785
216 899

Waluta
EUR
USD
GBP
Razem

Główne rynki sprzedaży zagranicznej w okresie I-IV kwartał 2010 roku

Lp.

Działalność kontynuowana
Eksport wg
tys. PLN
krajów

1 Niemcy
2 Czechy
3 USA
4 Wielka Brytania
5 Włochy
6 Słowacja
7 Holandia
8 Austria
9 Węgry
10 Dania
11 Kanada
12 Inne
Razem

178 340
58 952
21 986
14 003
13 214
11 792
11 065
9 825
8 945
5 641
5 160
31 862
370 785

%
48%
16%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
9%
100%

Kursy walut wg notowań Narodowego Banku Polskiego
Waluta
PLN/USD
PLN/EUR

Kurs na dzień
31.12.2010 r.
2,9641
3,9603

Kurs na dzień
31.12.2009 r.
2,8503
4,1082

Wynik na sprzedaży z działalności kontynuowanej
W 2010 roku strata na sprzedaży wyniosła 2 066 tys. PLN i była mniejsza od analogicznego
okresu 2009 roku o 7 970 tys. PLN.
Główne czynniki, które miały wpływ na poprawę wyniku na sprzedaży to:
- wzrost rentowności sprzedaży w Hutmen S.A. wynikający z wyższej premii przerobowej
(wzrost o 11,6 % w porównaniu do roku 2009 ), obniżki technicznego kosztu przerobu oraz
obniżki kosztów ogólnego Zarządu ;
- ożywienie w zakresie sprzedaży prętów i rur mosiężnych w II połowie 2010 roku.
Do czynników wywierających negatywny wpływ na wynik na sprzedaży zalicza się:
-w grupie prętów i rur mosiężnych – niska marżowość -stopniowo odbudowujący się rynek
nie pozwala jeszcze na uzyskanie poziomu marżowości z przed kryzysu. Wzrost marżowości
nie podąża w takim samym tempie jak zapotrzebowanie ilościowe ze względu na wolne
moce produkcyjne w tej branży;
- w grupie rur miedzianych niski wolumen sprzedaży, spowodowany m.in. rozwojem na rynku
substytutów rur miedzianych (rura PEX i ALU-PEX) w warunkach wysokich cen miedzi.
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Wynik na pozostałej działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej
W 2010 roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł
- 1 005 tys. PLN.
Główne pozycje mające wpływ na wynik na pozostałej działalności operacyjnej to:
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku ze spłatą należności,
- sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych,
- utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania.
Wynik na działalności finansowej z działalności kontynuowanej
W IV kwartałach 2010 roku strata na działalności finansowej wyniosła 6 741 tys. PLN.
Znaczący wpływ na osiągnięty wynik miały koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
Wynik netto z działalności kontynuowanej
W IV kwartałach 2010 roku skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej
wyniosła 10 756 tys. PLN.
Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej wyniosła 9 703 tys. PLN, a strata przypadająca akcjonariuszom
mniejszościowym wyniosła 1 053 tys. PLN.
Wynik na działalności zaniechanej
W Grupie Kapitałowej Hutmen wyodrębniono z działalności kontynuowanej działalność
zaniechaną w związku z procesem likwidacji spółki HMN Szopienice S.A. i ogłoszeniem
planu sprzedaży tej działalności.

Rachunek zysków i strat
Działalność zaniechana
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży ogółem
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) netto na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Z tego przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

12 miesięcy
zakończone
31/12/2010

3 miesiące
zakończone
31/12/2010

12 miesięcy
zakończone
31/12/2009

3 miesiące
zakończone
31/12/2009

5 289
1 058
6 347
4 152
871

1 446
187
1 633
1 199
162

5 552
1 163
6 715
3 757
1 070

1 153
137
1 290
721
70

5 023
1 324
1 324
15 267
14 622
1 969
638
7 665
-5 058
-456
-4 602

1 361
272
272
6 112
2 966
3 418
72
1 827
1 663
-99
1 762

4 827
1 888
1 888
4 573
15 723
-9 262
3 506
10 079
-15 835
1
-15 836

791
499
499
1 037
3 147
-1 611
198
2 064
-3 477
-52
-3 425

-4 602
-

1 762
-

-15 836
-

-3 425
-
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HMN Szopienice S.A. w likwidacji specjalizowała się w produkcji taśm (tzn. wyroby płaskie)
w asortymentach masowych (taśmy miedziane i mosiężne). Natomiast pozostałe Zakłady
Grupy Kapitałowej Hutmen (Hutmen S.A i WM Dziedzice S.A.) 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
Kapitałowej Hutmen. 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 Kapitałowej 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 Kapitałowej
Hutmen, ani HMN Szopienice S.A. w likwidacji.
Istotnym czynnikiem, który decyduje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki jest
możliwość sprzedaży likwidowanego majątku w postaci maszyn i urządzeń produkcyjnych
oraz nieruchomości Spółki. Pozyskane z tej sprzedaży środki pozwoliły Spółce na regulację
zaległych i bieżących zobowiązań. Przedłużający się do końca I kwartału 2010 roku proces
sądowy ze Skarbem Państwa uniemożliwił Spółce jakąkolwiek sprzedaż posiadanego
majątku. W związku z powyższym znacznie wzrosły zobowiązania Spółki. Jedyne źródła
przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży usług (odsprzedaż energii) i zbędnych
materiałów oraz wynajmu nieruchomości, których poziom nie zapewniał jednak pełnego
pokrycia ponoszonych kosztów działalności. Posiadane zobowiązania z tytułu kredytów
przejął Hutmen. S.A.
Ogłoszony wyrok sądowy w procesie ze Skarbem Państwa, na korzyść HMN Szopienice
S.A. w likwidacji 1 lutego 2010 roku, pozwolił na rozpoczęcie procesu sprzedaży
likwidowanego majątku. W okresie tym Spółka dokonała sprzedaży majątku z przychodem
w wysokości 18 mln PLN co wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej.
Z uzyskanych ze sprzedaży majątku środków Spółka obniżyła swoje zobowiązania:
- wobec Hutmen S.A. w kwocie 3,8 mln PLN,
- wobec banku PKO w kwocie 6,8 mln PLN,
- wobec Urzędu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty wieczystego użytkowania
w kwocie 3,6 mln PLN,
- oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 1,5 mln PLN.
Decydujący wpływ na ujemny wynik finansowy z działalności zaniechanej w okresie I-IV kw.
2010 roku miały koszty działalności likwidacyjnej oraz koszty z tytułu odsetek.
W związku z otwarciem likwidacji i wyodrębnieniem działalności zaniechanej, aktywa
HMN Szopienice S.A. w likwidacji są zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży.
Wynik netto Grupy Kapitałowej Hutmen
W IV kwartałach 2010 roku skonsolidowany wynik netto był ujemny i wyniósł -15 358 tys.
PLN. W analogicznym okresie 2009 roku odnotowano stratę netto w wysokości
3 261 tys. PLN.
W porównywalnych warunkach, po eliminacji czynników jednorazowych w 2009 roku
(otrzymanie przez HMN Szopienice S.A. w likwidacji odszkodowania z tytułu poniesionej
straty na transakcjach zabezpieczających z 2007 roku - 15 mln. PLN), wyniki Grupy
Kapitałowej Hutmen w I-IV kw. 2010 roku poprawiły się. Szczególnie poprawiła się sytuacja
finansowa Hutmen S.A. o czym szerzej w części Skróconego sprawozdania finansowego
Hutmen S.A.
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Skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł
-14 305 tys. PLN, a wynik netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym wyniósł
- 1 053 tys. PLN.

Podstawowe wielkości bilansu /działalność kontynuowana/
Na dzień
31/12/2010

Na dzień
31/12/2009

83 315
105 607
291 588
94 648

65 002
74 954
239 255
104 395

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
- w tym kredyty i pożyczki

Cechą charakterystyczną dla działalności biznesowej branży przetwórstwa metali
kolorowych, w której działa Grupa Kapitałowa Hutmen, jest zjawisko występowania długich
terminów płatności dla odbiorców i jednocześnie krótkich terminów płatności dla dostawców
surowców używanych bezpośrednio w procesie produkcji. W związku z powyższym
w okresie wzrostu notowań metali lub zwiększonej ilości sprzedaży, automatycznie rośnie
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Wzrost podstawowych wartości bilansu takich jak
zapasy należności i zobowiązania handlowe w porównaniu do roku 2009 związany jest ze
wzrostem notowań metali na LME.
Spółki Grupy Kapitałowej Hutmen stale prowadzą działania mające na celu :
• poprawę spływu należności przeterminowanych (windykacja należności we własnym
zakresie oraz przy współpracy z firmami windykacyjnymi);
• zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności
zachowania ciągłości produkcji, jak i rytmiczności sprzedaży;
• w miarę możliwości terminowego regulowania zobowiązań.
Wybrane wskaźniki Grupy Kapitałowej Hutmen
Marże
Marża brutto na sprzedaży produktów
Marża brutto na sprzedaży ogółem
Marża netto na sprzedaży ogółem
Marża operacyjna EBIT
Marża operacyjna EBIT DA
Marża przed opodatkowaniem
Marża zysku netto

I-IV kw 2010

Wskaźniki
Wskaźnik płynności I
Wskaźnik płynności II
Wskaźnik płynności III
ROA
ROE

I-IV kw 2010

I-IV kw 2009

0,87
0,50
0,02
-0,03
-0,07

0,86
0,48
0,03
-0,01
-0,01

4,7%
4,6%
-0,3%
-0,4%
1,0%
-1,3%
-2,1%

IV kw 2010
3,1%
3,1%
-1,6%
-2,4%
-1,1%
-4,5%
-3,7%

I-IV kw 2009
4,8%
4,7%
-1,8%
2,1%
4,4%
2,7%
-0,6%

IV kw 2009
4,0%
3,9%
-2,6%
1,7%
4,0%
3,0%
-0,2%

Zatrudnienie
Średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Hutmen w IV kwartałach 2010 roku wyniosło
1 034 osób i zmniejszyło się o 136 osób w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku.
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Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz
wynik finansowy Grupy
Korekta prezentacji lat poprzednich
Na dzień 31.12.2010 roku dokonano przekształcenia prezentacji sprawozdania z dochodów
całkowitych za okres porównywalny. Zmiana dotyczyła prezentacji odsetek od pożyczek
udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji przez Hutmen S.A. i WM Dziedzice S.A. oraz
prowizji za udzielone poręczenia między tymi spółkami. Ww pozycje wykazywane były
dotychczas w działalności kontynuowanej.
W 2010 roku, aby wykazać rzeczywiste koszty finansowania działalności zaniechanej, ww
odsetki i prowizje za poręczenia zostały przeniesione z działalności kontynuowanej do
zaniechanej.
Poniżej w tabelach zostało zaprezentowane, w jakiej kwocie zostały skorygowane wartości
kosztów finansowych.
Działalność kontynuowana 2009 rok /tys. PLN/
Poprzednia prezentacja
Zmiana
Koszty finansowe
8 866
- 3 333
Zysk (starta) netto
9 242
3 333

Obecna prezentacja
5 533
12 575

Działalność zaniechana 2009 rok /tys. PLN/
Poprzednia prezentacja
Koszty finansowe
6 746
Zysk (starta) netto
-12 503

Obecna prezentacja
10 079
-15 836

4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
I.

Zmiana
3 333
- 3 333

niepowodzeń,

wraz

z

wykazem

Wydarzenia w podmiocie dominującym Hutmen S.A.

Sprzedaż akcji Hutmen S.A. przez Skarb Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa w dniach 6 i 7 stycznia 2010 roku dokonało sprzedaży
124 784 akcji Hutmen S.A. W wyniku tej transakcji Skarb Państwa nie posiada akcji Hutmen
S.A. Sprzedaż akcji została zrealizowana w ramach transakcji giełdowych na GPW w
Warszawie.
Zawarcie znaczącej umowy między Hutmen S.A. a KGHM Polska Miedź S.A.
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: 335 052 tys. PLN.
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Dnia 18 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 w/w umowy sprzedaży.
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Dnia 5 lutego 2010 roku 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 22 lipca 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 10 mln PLN, w przypadku nieuregulowania przez Hutmen S.A.
płatności, wynikających z umowy z dnia 14 stycznia 2010 r. dotyczącej sprzedaży przez
KGHM Polska Miedź S.A. do Hutmen S.A. wlewków okrągłych miedzianych.
Zastaw rejestrowy na akcjach WM Dziedzice S.A.
W dniu 1 lutego 2010 roku Zarząd Hutmen S.A. 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 S.A., 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.
Wyrok Sądu apelacyjnego w sprawie HMN Szopienice w likwidacji
W dniu 1 lutego 2010 roku Katowicki Sąd Apelacyjny rozstrzygnął spór o likwidację
HMN Szopienice S.A. Sąd podtrzymał wyrok sądu okręgowego z czerwca 2009 roku, który
oddalił pozew Skarbu Państwa, domagającego się uchylenia uchwał WZA o likwidacji trwale
nierentownej Huty.
Finansowanie factoringowe
Dnia 31 marca 2010 roku została podpisana między Hutmen S.A. a Coface Poland Factoring
Sp. z o.o. umowa factoringowa z aktualnym limitem finansowania na poziomie 14 mln PLN.
Dnia 17 listopada 2010 roku zostało podpisane porozumienie między Hutmen S.A. a Coface
Poland Factoring Sp. z o.o. i KGHM Polska Miedź S.A., które dotyczy nabywania przez
Coface Poland Sp. z o.o. wierzytelności z umowy sprzedaży wlewków nabywanych przez
Hutmen S.A. od KGHM Polska Miedź S.A. Aktualny limit finansowania jest na poziomie 33,5
mln PLN.
Zawarcie znaczących aktów notarialnych z HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Dnia 22 grudnia 2010 roku oraz 29 grudnia 2010 r. przed notariuszem zostały zawarte
dodatkowe akty notarialne z HMN Szopienice S.A. w likwidacji dotyczące udzielonych
pożyczek, w szczególności związane z:
- poniesionymi dodatkowymi wydatkami przez Hutmen S.A. w banku Pekao S.A.,
dotyczących przejętego kredytu HMN Szopienice S.A. w likwidacji
- kapitalizacją odsetek naliczonych do dnia 30 listopada 2010 r. od udzielonych pożyczek
HMN Szopienice S.A.
- zmianą oprocentowania naliczanego od udzielonych pożyczek
- prolongatą do dnia 31.12.2011 r. terminu spłaty udzielonych pożyczek.
Na podstawie zawartych aktów notarialnych kapitałowa część pożyczek udzielonych HMN
Szopienice S.A. została zwiększona o 5,4 mln PLN.
Dla zabezpieczenia powyższego zwiększenia pożyczek zostały ustanowione hipoteki na
nieruchomościach HMN Szopienice S.A. w likwidacji wraz z oświadczeniami o poddaniu się
egzekucji.
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Pożyczki zawarte w formie zwykłych umów pożyczek zostały również dokapitalizowane
naliczonymi odsetkami do dnia 30 listopada 2010 r. Łącznie kwota skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek stanowiła wartość 436 tys. zł. W związku z czym dnia 01 grudnia
2010 r. zostały zawarte odpowiednie aneksy do zwykłych umów pożyczek, które dodatkowo
zmieniły stawkę oprocentowania i prolongowały termin spłaty tych pożyczek do dnia 31
grudnia 2011 r.
II.

Istotne wydarzenia w spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen S.A.

Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji
A) Wykreślenie Spółki Zakład Elektro-Automatyki ZELA z KRS
W dniu 27 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie wykreślenia z Rejestru przedsiębiorców
KRS Spółki Zakład Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o. w likwidacji (Spółka ze
100% udziałem HMN „Szopienice” SA w likwidacji) w związku z zakończeniem postępowania
likwidacyjnego tego podmiotu.
B) Opis postępowania w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa –
Ministrowi Skarbu Państwa o ustalenie nieistnienia prawa Skarbu Państwa do żądania od
Spółki zapłaty kwoty 10 342,9 tys. PLN tytułem zwrotu pomocy udzielonej Spółce na mocy
umowy z 6 marca 2003 roku zmienionej aneksem nr 1 z 28 grudnia 2005 roku.
W dniu 2 września 2010 roku ogłoszony został przez Sąd Okręgowy w Katowicach
II Wydział Cywilny wyrok w sprawie z powództwa HMN „Szopienice” SA w likwidacji
przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenia nieistnienia prawa Skarbu Państwa do żądania od
Spółki zapłaty kwoty 10.342.871 złotych tytułem zwrotu pomocy publicznej oraz powództwa
wzajemnego (sygn.akt: II C 35/09), zgodnie z którym Sąd:
I. w zakresie powództwa Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji przeciwko
Skarbowi Państwa:
1. oddalił powództwo,
2. zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 7 tys. PLN tytułem zwrotu kosztów
procesu,
II. w zakresie powództwa wzajemnego:
1. zasądził od pozwanej wzajemnej na rzecz powoda wzajemnego kwotę 10.342,9 tys.
PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2003 roku,
2. zasądziła od pozwanej wzajemnej na rzecz powoda wzajemnego kwotę 7 tys. PLN
tytułem zwrotu kosztów procesu.
W dniu 11 października 2010 roku reprezentująca Spółkę kancelaria prawna złożyła do Sądu
Apelacyjnego Wydział I Cywilny apelację od w/w wyroku zgodnie z którą zaskarżyła wyrok
Sądu Okręgowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o powództwie wzajemnym, wnosząc
o oddalenie powództwa.
W dniu 9 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny Wydział I Cywilny oddalił apelację HMN
Szopienice S.A. w likwidacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach- Wydział II Cywilny
z dnia 2 września 2010 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt: II C 35/09.
Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego, planowane jest wniesienie skargi
kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Z uwagi na brak uzasadnienia wyroku i trudne do
ustalenia prawdopodobieństwo odrzucenia skargi, HMN Szopienice S.A. w likwidacji
wykazała w niniejszym sprawozdaniu zobowiązania warunkowe z w/w tytułu.
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C) Opis postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał NWZ Spółki z dnia
30 listopada 2009 roku w tym m.in. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
W dniu 12 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII
KRS wydał postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania rejestrowego
o sygn. akt: VIII Ns Rej KRS 1183/10/944 w przedmiocie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 2.976,5 tys. PLN do kwoty 4.576,7 tys. PLN w drodze emisji
13.335 tys. akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,12 złotych każda na podstawie
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2009 roku.
Powyższe ma związek z toczącym się przed Sądem Okręgowym w Katowicach Wydział XIII
Gospodarczy postępowaniem z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa
o stwierdzenie nieważności w/w uchwał (sygn. akt: XIII GC 379/09).
W dniu 5 października 2010 roku na posiedzeniu w sprawie z powództwa Skarbu Państwa Ministra Skarbu Państwa przeciwko HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji o stwierdzenie
nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada
2009 roku związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki (sygn. akt: XIII GC
379/09) Sąd Okręgowy przesłuchał powołanych przez Skarb Państwa na okoliczność
udzielenia pełnomocnikowi Skarbu Państwa pełnomocnictwa do występowania na Walnym
Zgromadzeniu HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji zwołanym na dzień 30 listopada 2009
roku i wykonywania na nim prawa głosu z akcji, przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 listopada 2009 roku, okoliczności bezzasadnego niedopuszczenia pełnomocnika
Skarbu Państwa do udziału w tym zgromadzeniu oraz dotychczasowego udziału
pełnomocników Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach Spółki oraz ich umocowania.
Termin kolejnej rozprawy wyznaczony został przez Sąd na dzień 25 listopada 2010 roku.
D) 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,
• 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.
W dniu 2 sierpnia 2010 rok reprezentująca Spółkę Kancelaria prawna ADP otrzymała odpis
pisma Skarbu Państwa kierowanego do Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie
cofnięcia powództwa przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2008 roku związanych z rozwiązaniem Spółki
i otwarciem jej likwidacji (sygn. akt: XIII GC 95/09). W dniu 21 maja 2009 roku Sąd
Okręgowy w Katowicach ze względu na toczące się wówczas postępowanie o uchylenie w/w
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uchwał wydał postanowienie w przedmiocie jego zawieszenia. Dotychczas Spółka ani jej
pełnomocnik procesowy nie otrzymali postanowienia Sądu w przedmiocie umorzenia
przedmiotowego postępowania.
E) Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
W dniu 21 stycznia 2010 roku na skutek złożonej przez Pana Adama Smolenia pisemnej
rezygnacji z pełnienia funkcji Likwidatora Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
mocą uchwały nr 4 powołało na to stanowisko Pana Kazimierza Kwaśniaka.
H) Sprzedaż likwidowanego majątku
Ogłoszony 1 lutego 2010 roku wyrok sądowy w procesie ze Skarbem Państwa - na korzyść
spółki, pozwolił na rozpoczęcie procesu sprzedaży likwidowanego majątku w postaci maszyn
i urządzeń budynków, budowli i gruntów.
W okresie tym spółka prowadziła sprzedaż majątku w drodze publicznej licytacji oraz
z wolnej ręki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. W wyniku w/w sprzedaży spółka
uzyskała przychód w wysokości 18 mln PLN.
Do najbardziej znaczących umów podpisanych w ostatnim okresie należy zaliczyć umowę
z dnia 31 sierpnia 2010 roku ze Spółką PARANAPANEMA S.A. z siedzibą w São Paulo
sprzedaży grupy środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego
zastosowania, urządzeń branżowych, urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi,
a także przyrządów i wyposażenia do w/w maszyn i urządzeń, wchodzących w skład linii
technologicznej służącej do odlewu, walcowania oraz cięcia blach i taśm z miedzi i jej
stopów. Cena sprzedaży netto to 4,2 mln EUR .
J) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W dniu 20 października 2010 roku Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia
w postaci likwidacji składowiska odpadów poprodukcyjnych – szlamów z hydrometalurgii
cynku kod 11 02 02* w kwocie 4 mln PLN. Pozyskane środki przeznaczone zostaną
w całości na przerób i utylizację 22 tys. ton w/w odpadów w Spółce Bolesław Recycling Sp.
z o.o. z siedzibą w Bukownie.
WM Dziedzice S.A.
Utrzymujący się wysoki poziom cen surowca powodował zwiększenie zapotrzebowania na
środki finansowe. W roku 2010 WM Dziedzice S.A. prowadziła działania mające na celu
poprawę płynności finansowej, zmniejszenie przeterminowanych zobowiązań.
WM Dziedzice S.A. podpisała aneksy z Coface Polnad Factoring Sp. z o.o., zwiększające
limit factoringowy do wysokości 14 mln PLN.
WM Dziedzice S.A. podpisała aneksy dotyczące prolongaty spłaty kredytu w rachunku
bieżącym i kredytu VAT w banku PKO SA oraz prolongaty spłaty kredytu w banku DnB
NORD BANK S.A. do dnia 30 czerwca 2011 roku.
W dniu 31 grudnia 2010 roku WM Dziedzice S.A. podpisała umowę z bankiem ALIOR na
udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 5 mln PLN oraz kredytu VAT na kwotę
6 mln PLN z terminem spłaty 31 grudnia 2011 r.
W IV kwartale 2010 roku Spółka otrzymała do dnia 31 grudnia 2011 roku prolongatę spłaty
pożyczki wobec Impexmetal S.A. na kwotę 5 mln PLN oraz pożyczki wobec Hutmen S.A. na
kwotę 27 mln PLN.
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Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy WM Dziedzice S.A. a Mennicą Polską S.A.
W dniu 3 listopada 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy WM Dziedzice S.A. a Mennicą
Polską S.A. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2010 do
grudnia 2011 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których producentem jest
Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących
przedmiotem umowy wynosi 33.214 tys. PLN. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają
od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych.
Susmed Sp. z o.o.
W dniu 21 stycznia 2010 r. Spółka podpisała umowę o kredyt odnawialny w wysokości
300 tys. PLN z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu. Umowa obowiązuje do 20 stycznia 2012
roku.
W 2010 roku Spółka otrzymała status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (OWR
Dąbki). Podpisana została umowa z NFZ Zachodniopomorskim dla leczenia sanatoryjnego
na lata 2011-2013.
W 2010 roku Susmed Sp. z o.o. podpisał wstępny akt notarialny dotyczący sprzedaży
nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Środki pozyskane ze sprzedaży
nieruchomości zostaną przeznaczone na spłatę kredytu oraz na inwestycje w obiekt
sanatorium w Dąbkach.
Dnia 27 stycznia 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy właściwej oraz przeniesienie prawa
własności w/w nieruchomości .
MBO-Hutmen jv. Sp. z o.o.
W dniu 29 czerwca 2010 r. zawarty został aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym
w wysokości 500 tys. PLN. Linia kredytowa obowiązuje do 30 czerwca 2011 roku.
Brak istotnych wydarzeń w spółce Temer Sp. z o.o.
5. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 grudnia 2010 roku, nieujęte w skróconym
sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe
wyniki finansowe.
Wydarzenia w podmiocie dominującym Hutmen S.A.
Dnia 3 stycznia 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Hutmen S.A. a KGHM Polska
Miedź S.A. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska
Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych.
Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem niniejszej
umowy wynosi: 12 600 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 15 400 ton.
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: 372.376 tys. PLN netto
za dostawy ilości bazowej oraz 455.126 tys. zł netto za dostawy z uwzględnieniem opcji
Kupującego.
Zabezpieczeniem roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. jest
zastaw rejestrowy na środkach trwałych Hutmen S.A. o wartości nie niższej niż 8 000 tys.
PLN oraz weksel własny z deklaracją wekslową do kwoty 8 000 tys. PLN.
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów
tego typu.
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Wydarzenia w WM Dziedzice S.A.
Dnia 2 lutego 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy WM Dziedzice S.A. a KARO BHZ
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem ww. umowy jest dostawa przez KARO BHZ
Sp. z o.o. złomów metali nieżelaznych. Cena za poszczególne partie dostarczanych złomów
została ustalona jako iloczyn ceny miedzi katodowej ( średnia oficjalnych notowań settlement
dla miedzi grade „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen)
i średniego kursu dolara amerykańskiego w NBP z uzgodnionego okresu uzgadniania cen
oraz współczynnika ustalonego przez strony umowy. Szacowana wartość umowy, według
aktualnych cen, wynosi 250 mln PLN netto.
Umowa została zawarta na czas określony od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów
tego typu.
Wydarzenia w HMN Szopienice S.A. w likwidacji
W dniu 9 lutego 2011 roku opublikowany został wyrok Sądu Apelacyjnego Wydział I Cywilny
w sprawie z powództwa Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji przeciwko
Skarbowi Państwa o ustalenie prawa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa do
żądania od Spółki zapłaty kwoty 10.342.871 złotych tytułem zwrotu pomocy publicznej oraz
powództwa wzajemnego na skutek apelacji powoda – pozwanego wzajemnego od wyroku
Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział II Cywilny z dnia 2 września 2010 roku sygn.akt: II
C 35/09, zgodnie z którym Sąd oddalił apelację i zasądził od powoda - pozwanego
wzajemnego na rzecz pozwanego - powoda wzajemnego zwrot kosztów postępowania
apelacyjnego.
W dniu 9 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny Wydział I Cywilny oddalił apelację HMN
Szopienice S.A. w likwidacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach- Wydział II Cywilny
z dnia 2 września 2010 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt: II C 35/09.
Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego, planowane jest wniesienie skargi
kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Z uwagi na brak uzasadnienia wyroku i trudne do
ustalenia prawdopodobieństwo odrzucenia skargi, HMN Szopienice S.A. w likwidacji
wykazała w niniejszym sprawozdaniu zobowiązania warunkowe z w/w tytułu.
Brak istotnych wydarzeń po dniu bilansowym w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej
Hutmen.
6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności
Hutmen S.A.
Zjawisko sezonowości produkcji Hutmen S.A. dotyczy miedzianych rur instalacyjnych.
Miedziane rury instalacyjne są jedynym wyrobem finalnym, gotowym do bezpośredniego
zastosowania w:
- wewnętrznych instalacjach sanitarnych i grzewczych,
- instalacjach kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ściekowych.
Sprzedaż tego asortymentu uzależniona jest od koniunktury na rynku budowlanym,
sezonowości prac budowlanych, kształtowania się cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali
oraz kursów walut. Głównym konsumentem miedzianych rur instalacyjnych jest rynek
w Polsce. Niestabilny poziom notowań miedzi oraz walut przyczynił się do mniejszego
zapotrzebowania na rury miedziane. Wysokie ceny miedzi spowodowały wykorzystanie
w wielu projektach zamienników, czyli rur PEX i ALPEX.
.
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.
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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
WM Dziedzice S.A.
Emisja obligacji 1 000 000 sztuk serii A. Nabycie zgodnie z umową z dnia 12 maja 2010
roku przez S and I Szwajcaria. Wykup nastąpi w dniu 29.06.2012 roku.
Emisja obligacji 500 000 sztuk serii B. Nabycie zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2010 roku
przez Impexmetal S.A. Wykup nastąpił w dniu 30.09.2010 roku (kompensata obligacjami
serii C).
Emisja obligacji 500 000 sztuk serii C. Nabycie zgodnie z umową z dnia 30 września 2010
roku przez Impexmetal S.A. Wykup nastąpi w dniu 30.06.2011 roku.
W prezentowanym okresie Hutmen S.A. oraz pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
(za wyjątkiem w/w) 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 jest podział 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 Kapitałowej 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
te nie spełniają warunków, aby zostały uznane za segmenty sprawozdawcze zgodnie
z MSSF 8 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”.
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Segmenty branżowe
Dane za okres bieżący: I-IV kw. 2010 r.
Łączne przychody ze sprzedaży
Sprzedaż pomiędzy segmentami
Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)
Amortyzacja
Zysk operacyjny (wynik segmentu)
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu
Dane za okres porównywalny: I-IV kw. 2009 r.
Łączne przychody ze sprzedaży
Sprzedaż pomiędzy segmentami
Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)
Amortyzacja
Zysk operacyjny (wynik segmentu)
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu

miedź

pozostałe

Działalność
zaniechana
(należąca
do
Razem
działalność
segmentu
miedź)
kontynuowana

745 262
14 407
730 855
10 074
22 385
401 093
237 909

29 108
12 557
16 551
228
507
9 083
5 388

774 370
26 964
747 406
10 302
22 892
410 176
243 297

6 347
6 347
192
1 324
89 882
48 291

562 287
11 478
550 809
12 312
15 985
355 025
183 880

27 485
14 176
13 309
298
386
8 578
4 443

589 772
25 654
564 118
12 610
16 371
363 603
188 323

7 500
785
6 715
1 888
97 735
50 932

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

Wynik na sprzedaży
segmentów

od 01.01.2010 do 31.12.2010

od 01.01.2010 do 31.12.2010

Kraj
Unia Europejska
Pozostały eksport
Razem:

Segment działalności –
geograficzny
Kraj
Unia Europejska
Pozostały eksport
Razem:

376 621
339 492
31 293
747 406

19 042
802
3 048
22 892

Przychody

Wynik na sprzedaży
segmentów

od 01.01.2009 do 31.12.2009

od 01.01.2009 do 31.12.2009

347 219
200 939
15 960
564 118

17 318
-2 072
1 125
16 371
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Działalność zaniechana
Segment działalności –
geograficzny

Przychody

Wynik na sprzedaży
segmentów

od 01.01.2010 do 31.12.2010

od 01.01.2010 do 31.12.2010

Kraj
Razem:

6 347
6 347

Segment działalności –
geograficzny

1 324
1 324

Przychody

Wynik na sprzedaży
segmentów

od 01.01.2009 do 31.12.2009

od 01.01.2009 do 31.12.2009

Kraj
Razem:

6 715
6 715

10. Zmiany w zobowiązaniach warunkowych
od zakończenia ostatniego roku obrotowego
Pozycje pozabilansowe
1. Należności warunkowe z tytułu
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe z tytułu
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- pozostałe
3. Inne (z tytułu)
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Razem

Stan na
31.12.2010

lub

1 888
1 888

aktywach

warunkowych

Stan na
31.12.2009

33 500
*33 500
20 314
0
**20 314
41 940
39 761
2 179
95 754

20 000
20 000
10 500
10 500
0
42 737
40 558
2 179
73 237

* Na dzień 31.12.2010 roku wykazane powyżej pozycje należności warunkowych dotyczą:
Hutmen S.A.- Wykaz otrzymanych poręczeń cywilnoprawnych
Poręczający

Data
wystawienia

Impexmetal S.A.

19.11.2010

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

Kwota
zabezpieczenia
w tys. PLN

Data
ważności

Kwota
poręczenia
w tys. PLN

33 500

31.03.2012

33 500

** Na dzień 31.12.2010 roku wykazane powyżej zobowiązania warunkowe dotyczą żądania
od HMN Szopienice S.A. w likwidacji na rzecz Skarbu Państwa zwrotu pomocy publicznej
udzielonej spółce HMN Szopienice S.A. w likwidacji w 2003 roku.
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Pozostałe informacje
Grupy Kapitałowej Hutmen
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
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Hutmen S.A.
Kwartalne sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

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

Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII
Wydział
Gospodarczy

j. zależna

pełna

100

100

pełna

89,15

86,5

Sąd Rejonowy dla
Wrocław
Fabryczna, VI
Wydział
Gospodarczy

j. zależna

pełna

72,57

72,57

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

Wrocław

Produkcja spoiw i stopów
metali białych

j. zależna

pełna

50

50

j.
współzależ
na

Wyłączona z
wyceny
metodą praw
własności

50

50

CzechowiceDziedzice

KatechHutmen
Sp. z o.o.

Udział w
ogólnej liczbie
głosów w
walnym
zgromadzeniu

j. zależna

WM
Dziedzice
S.A.

MBOHutmen jv.
Sp. z o.o.

Procent
posiadanego
kapitału
zakładowego

Sąd Rejonowy w
Katowicach,
Wydział
Gospodarczy
KRS

Toruń

Huta Metali
Nieżelazny
ch
Szopienice
S.A. w
likwidacji

Zastosowana
metoda
konsolidacja

Działalność wczasoworehabilitacyjna, usługi
remontowo-budowlane,
medyczne, sprzedaż
artykułów BHP
Produkcja wyrobów
miedzianych w postaci
półproduktów, aluminium,
pozostałych metali
nieżelaznych i ich stopów,
odlewnictwo
Usługi instalowania, naprawy
i konserwacji maszyn
specjalnego przeznaczenia
oraz elektrycznej aparatury
rozdzielczej i sterowniczej

Susmed
Sp. z o.o.

Temer Sp.
z o.o.

Przedmiot działalności

Charakter
powiązania

Sąd lub inny
organ
prowadzący
rejestr

Wrocław

Kijów

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

Sąd Rejonowy dla
Wrocław
Fabryczna, VI
Wydział
Gospodarczy
Rejestr
Podmiotów
Działalności
Przedsiębiorczej
Administracji
Państwowej
Rejonu
Obłońskiego

Zmiany w strukturze Grupy dokonane w okresie sprawozdawczym i po dniu
bilansowym.
Struktura Grupy Kapitałowej Hutmen nie zmieniła się w okresie sprawozdawczym i do dnia
publikacji niniejszego raportu.
2.

Stanowisko
Zarządu
odnośnie
możliwości
zrealizowania
wcześniej
opublikowanych prognoz wyników
Zarząd Hutmen S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta
oraz skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Hutmen w I-IV kwartałach 2010 roku.

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:
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Stan na dzień przekazania poprzedniego
raportu 3.11.2010 r.
Akcjonariusze

Impexmetal S.A.

Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA
16 001 196
62,51%

Liczba akcji/ Liczba
głosów na WZA

Stan na dzień przekazania raportu
25.02.2011 r.
Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA
16 001 196
62,51%

Liczba akcji/ Liczba
głosów na WZA

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 3.11.2010 r.
Akcjonariusze
Liczba akcji/ Liczba
głosów na WZA
Roman Karkosik
Boryszew S.A.

16 359 716
16 001 196

Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA
63,91%
62,51%

Stan na dzień przekazania raportu
25.02.2011 r.
Liczba akcji/ Liczba
głosów na WZA
16 359 716
16 001 196

Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA
63,91%
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., który jest podmiotem zależnym
od Alchemia S.A.
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu
na WZA Spółki.

4.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Hutmen S.A. przez osoby
zarządzające i nadzorujące

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Zarząd Hutmen S.A. działał w dwuosobowym składzie:
• Kazimierz Śmigielski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hutmen S.A;
• Jan Sendal – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Rozwoju.
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Zgodnie z posiadanymi informacjami, liczba akcji Hutmen S.A. będąca w posiadaniu osób
nadzorujących i zarządzających wynosiła:
Członek zarządu
Kazimierz Śmigielski
Jan Sendal

Stan na dzień przekazania poprzedniego
raportu 3.11.2010 r.
3 987
1 500

Stan na dzień przekazania
raportu 25.02.2011 r.
3 987
1 500

Zmiana
+/0
0

Na dzień 31 grudnia 2010 r. skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
·
Piotr Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
·
Zygmunt Urbaniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
·
Dariusz Grzyb - Członek Rady Nadzorczej;
·
Tadeusz Lesiak - Członek Rady Nadzorczej;
·
Piotr Szeliga - Członek Rady Nadzorczej;
·
Waldemar Zwierz – Członek Rady Nadzorczej.
Członek rady
nadzorczej
Zygmunt Urbaniak
Dariusz Grzyb
Piotr Szeliga
Piotr Wiśniewski
Tadeusz Lesiak
Waldemar Zwierz

5.

Stan na dzień przekazania poprzedniego
raportu 3.11.2010 r.
0
2 280
0
0
0
0

Stan na dzień przekazania
raportu 25.02.2011 r.
0
2 280
0
0
0
0

Zmiana
+/-

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.
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
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6.1.
Podmiot
powiązany
WM
Dziedzice
S.A.

HMN
Szopienice
S.A. w
likwidacji

Transakcje, w której stroną jest Hutmen S.A.
Powiązania
Spółki
z podmiotem
Jednostka
zależna

Jednostka
zależna

Przedmiot transakcji
(stan na 31.12.2010r.)
udzielenie pożyczki w
kwocie 5 mln PLN w
drodze przejęcia długu
WM Dziedzice wobec
Impexmetal S.A.
udzielenie pożyczki w
kwocie 10 mln PLN w
drodze przejęcia długu
WM Dziedzice wobec
Impexmetal S.A.
udzielenie pożyczki w
kwocie 12 mln PLN w
drodze przejęcia długu
WM Dziedzice wobec
Impexmetal S.A.
udzielenie pożyczki w
kwocie 3,40 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 4,41 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 2,22 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 0,61 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 3,86 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 1,81 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 0,73 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 0,76 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 22,04 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 18,27 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 10,88 mln PLN
udzielenie pożyczki w
kwocie 19,61 mln PLN

Istotne warunki transakcji
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 19.12.2006 r.
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 19.12.2006 r.
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 19.12.2006 r.
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 05.01.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 12.01.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 31.01.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 02.02.2009 r. wraz z aneksami.
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 30.03.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 21.04.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 28.05.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 29.06.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 31.07.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 31.07.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 31.07.2009 r. wraz z aneksami
- termin spłaty: 31.12.2011 r.,
- oprocentowanie: wg formuły 1-miesięczny WIBOR + marża,
- umowa pożyczki z dnia 07.10.2009 r. wraz z aneksami

Na dzień 31.12.2010 r. stan należności od HMN Szopienice S.A. w likwidacji w Hutmen S.A.
wyniósł 105 043 tys. PLN, w tym.:
- 4 414 tys. PLN – należności handlowe, odsetkowe i pozostałe,
- 88 602 tys. PLN – udzielone pożyczki
- 12 027 tys. PLN- przejęty kredyt w banku Pekao S.A.
Należności od HMN Szopienice S.A. w likwidacji do Hutmen S.A. będą pokryte ze sprzedaży
majątku trwałego. Umowy pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji
obwarowane są rygorem poddania się egzekucji, na skutek nie spłacenia roszczenia oraz
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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
Podmiot udzielający
poręczenia

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

Kwota
poręczanego
Podmiot, któremu
udzielono poręczenia kredytu lub
transakcji
HMN Szopienice S.A. w
likwidacji

Czego
dotyczy

Termin
udzielonego
poręczenia

19 000

transakcja bezterminowo

3 000

transakcja bezterminowo

WM Dziedzice S.A.

12 000

kredyt

30.09.2011

WM Dziedzice S.A.

38 600

kredyt

30.06.2011

zabezpieczenie dotyczy umowy kredytowej zawartej z bankiem BPH S.A. obecnie PEKAO
S.A. -forma umowy tzw. umbrella -wspólny limit kredytowy, wzajemne poręczenia, solidarna
odpowiedzialność
WM Dziedzice S.A.

HMN Szopienice S.A. w
likwidacji

12 027

kredyt

30.06.2011

zabezpieczenie dotyczy umowy kredytowej zawartej z bankiem BPH S.A. obecnie PEKAO
S.A. -forma umowy tzw. umbrella -wspólny limit kredytowy, wzajemne poręczenia, solidarna
odpowiedzialność
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Ponadto 31 sierpnia 2007 roku Hutmen S.A. udzielił poręczenia dotyczącego umowy
kredytowej zawartej pomiędzy bankiem BPH S.A., obecnie PEKAO S.A. a Hutmen S.A, WM
Dziedzice S.A. oraz HMN Szopienice S.A. w likwidacji forma umowy tzw. umbrella - wspólny
limit kredytowy, wzajemne poręczenia, solidna odpowiedzialność.
W lipcu 2009 roku. Hutmen S.A. przejął zobowiązanie do spłaty kredytu HMN Szopienice
S.A. w likwidacji kwocie, która na dzień 31.12.2010 roku wynosi 12 027 tys. 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.
Spółki Grupy Kapitałowej Hutmen nie udzielały 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,
• 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
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.
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Spółka, poza wyżej opisanymi, nie stosowała i nie stosuje innych instrumentów finansowych
o charakterze transakcji terminowych i opcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
transakcji niesymetrycznych, mających charakter spekulacyjny.
Hutmen S.A. finansuje działalność operacyjną z kredytów krótkoterminowych oraz ze
środków własnych, a od 23 kwietnia 2010 roku również ze środków uzyskiwanych w ramach
faktoringu.
Zobowiązania realizowane są w miarę możliwości na bieżąco.
Hutmen S.A. stale prowadzi działania mające na celu przede wszystkim:
• poprawę spływu należności przeterminowanych (windykacja należności we własnym
zakresie oraz przy współpracy z firmami windykacyjnymi);
• zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności
zachowania ciągłości produkcji, jak i rytmiczności sprzedaży.
Hutmen S.A. w wyniku przejęcia w banku Pekao S.A. zobowiązania do spłaty kredytu HMN
Szopienice S.A. w likwidacji jest obciążany kosztami odsetek, które zaliczane są na poczet
pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Na dzień 31 grudnia 2010 roku
zaangażowanie gotówkowe Hutmen S.A. w likwidowanej spółce jest na poziomie 105 mln
PLN, z tego udzielone pożyczki stanowią kwotę ok. 88,6 mln PLN.
WM Dziedzice S.A. spłaca zobowiązania kredytowe z własnych wygospodarowanych
środków. Zobowiązania WM Dziedzice S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Hutmen
S.A. są na poziomie 27 mln PLN. Termin ich spłaty został prolongowany do końca 2011
roku.
HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Głównym czynnikiem decydującym o przyszłych wynikach Spółki, będzie sprzedaż
likwidowanego majątku.
W związku z pozytywnym, na korzyść Spółki, zakończeniem procesu sądowego ze Skarbem
Państwa, który został ogłoszony w lutym 2010 roku, HMN Szopienice S.A. w likwidacji
uzyskała możliwość uruchomienia procesu sprzedaży likwidowanego majątku. Do czasu
zakończenia procesu, jedynymi źródłami finansowania działalności Spółki, były wpływy z
bieżącej działalności tj. odsprzedaży energii oraz materiałów.
Uzyskane przychody ze sprzedaży majątku w okresie kwiecień-grudzień 2010 roku wyniosły
18 mln PLN co pozwoliło Spółce na częściową spłatę zobowiązań.
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.
Utrzymujący się wysoki poziom cen surowca powoduje zwiększenie zapotrzebowanie na
środki finansowe.
Zwiększenie limitu factoringowego oraz limitu na klientach pozwoliło pozyskać środki na
zmniejszenie przeterminowanych zobowiązań.
Zwiększenie zaangażowania w zakup surowca przez Impexmetal S.A. do kwoty około 17 mln
PLN pozwoliło Spółce na obniżenie cen zakupu surowca od dostawców przez skrócenie
terminów zapłaty faktur.
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9.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Największy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Hutmen ma jednostka dominująca- Hutmen
S.A. oraz spółki WM Dziedzice S.A. i HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Dla wymienionych
spółek najistotniejszymi czynnikami, które będą miały wpływ na osiągnięte skonsolidowane
wyniki w kolejnych kwartałach należy zaliczyć:
•
•
•
•
•
•
•

kondycja Polskiej i światowej gospodarki,
tempo wzrostu gospodarczego na świecie a szczególnie Niemiec ( eksport
produktów
Grupy Kapitałowej Hutmen do Niemiec stanowi 48% sprzedaży
zagranicznej),
poziom notowań metali na rynkach światowych,
poziom kursów walut,
dostępność oraz koszt zewnętrznych źródeł finansowania,
koszt nośników energetycznych,
w przypadku spółki HMN Szopienice S.A. w likwidacji, realizacja procesu sprzedaży
likwidowanego majątku.

.
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Skrócone sprawozdanie finansowe Hutmen S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

34

Hutmen S.A.
Kwartalne sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio za 2009 rok

12 miesięcy
zakończone
31/12/2010
377 072
4 695
381 767

12 miesięcy
zakończone
31/12/2009
289 939
6 217
296 156

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

364 794
4 494

285 330
6 127

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

369 288

291 457

Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej

12 479
5 842
11 388
1 155
289
-3 885
10 101
3 256
2 960
690
2 270

4 699
5 448
12 676
8 969
1 451
-5 907
19 786
13 849
30
1 265
-1 235

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)

25 596

25 596

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży ogółem

Zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej straty (w PLN)

0,089

-0,05

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej
straty (w PLN)

0,089

-0,05

Pozostałe dochody odniesione w kapitały ogółem
Wycena instrumentów zabezpieczających

1 981

-98

Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów
ogółem
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem

-267
1 714
3 984

-244
-342
-1 577
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Sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio za 2009 rok

3 miesiące
zakończone
31/12/2010

3 miesiące
zakończone
31/12/2009

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży ogółem

101 132
2 545
103 677

66 152
2 585
68 737

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

99 077
2 462
101 539

64 965
2 609
67 574

2 138
1 545
2 647
445
135
-1 744
2 830
1 005
81
305

1 163
1 328
2 991
7 801
529
4 116
5 838
4 545
5 409
708

-224

4 701

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)
Zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej straty (w PLN)

25 596
-0,009

25 596
0,18

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej
straty (w PLN)

-0,009

0,18

Pozostałe dochody odniesione w kapitały ogółem
Wycena instrumentów zabezpieczających

1 289

-1 504

Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów
ogółem
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem

-249
1 040
816

-12
-1 516
3 185

Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio 2009 roku
Na dzień
31/12/2010

Na dzień
31/12/2009

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowy majątek trwały
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa trwałe razem:
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Pochodne instrumenty finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem:

85 732
279
28 130
22
3
83 583
197 749

85 674
276
28 130
19
3
75 995
190 097

32 285
101 431
1 737
680
136 133

27 369
100 157
313
783
128 622

Aktywa razem

333 882

318 719

312 027
251
-59 158
253 120

312 027
-1 463
-61 428
249 136

717
6 958
454
545
8 674
38 181
32 016
911
241
739
72 088

742
5 999
444
545
7 730
20 829
39 212
919
183
710
61 853

80 762

69 583

333 882

318 719

31/12/2010
33 500
72 600
22 589
128 689

31/12/2009
20 000
76 500
22 589
119 089

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
Zyski/straty zatrzymane
Kapitał własny razem:
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Rezerwy na podatek odroczony
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Zobowiązania długoterminowe razem:
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Zobowiązania krótkoterminowe razem:
Zobowiązania razem:
Pasywa razem:
POZYCJE POZABILANSOWE
Należności warunkowe
Zobowiązania warunkowe
Inne pozycje warunkowe
Pozycje pozabilansowe, razem
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Stan na 1 stycznia 2010

Kapitał
akcyjny

Pozostałe
Zyski
kapitały zatrzymane

312 027

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających
Podatek dochodowy
Suma przychodów (kosztów) ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk (Strata) netto
Stan na 31 grudnia 2010

Zestawienie zmian w kapitale własnym

-1 463

-61 428

1 714

312 027

251

Kapitał
akcyjny

249 136
1 981
-267

1 981
-267
-

Razem
kapitał
własny

2 270
-59 158

Pozostałe
Zyski
kapitały zatrzymane

1 714
2 270
253 120

Razem
kapitał
własny

Stan na 1 stycznia 2009
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających
Podatek dochodowy
Suma przychodów (kosztów) ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym
Pokrycie straty
Zysk (Strata) netto

312 027

10 712
-98
-244

-72 026

250 713
-98
-244

-

-342
-11 833
-

11 833
-1 235

-342
-1 235

Stan na 31 grudnia 2009

312 027

-1 463

-61 428

249 136
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Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i odpowiednio za 2009 rok
12 miesięcy
zakończone
31/12/2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
II. Korekty o pozycje
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością
inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)

12 miesięcy
zakończone
31/12/2009

2 960
-867
3 286

30
-6 567
5 646

3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego
1. Zmiana stanu należności
2. Zmiana stanu zapasów

2 637
-6 776
-14
2 093
-3 670
-4 916

1 307
-5 036
-8 478
-6 537
-3 080
1 439

3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i
inwestycyjnych)

18 034

8 940

-162
11 379
11 379

-9 225
-8 463
-8 463

13 199
4 714
8 485
8 485

15 156
3 808
11 348

11 726
3 840
5 925
4 694
3 065
1 629
1 231
1 231
1 961
31 209
1 719
29 490

-1 957

-19 483

2 375
2 375
11 900
9 505
2 329

24 359
24 359
4 564

66

4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku
odroczonego)
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Z aktywów finansowych, w tym:
W jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
W pozostałych jednostkach
- odsetki
3. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyczki
I. Wydatki
1. Spłaty kredytów i pożyczek
2. Zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

-6

8 485

1 307

-9 525

257
3 000
19 795

D. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej, razem
(A.VI+/-B.III+/-C.III+/-)

-103

-8 151

E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec
okresu
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
G. Środki pieniężne na początek okresu
H. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D)

-103
783
680

6
-8 145
8 928
783
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Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Komentarz Zarządu do Informacji Dodatkowej
•

Wszystkie dane zostały zaprezentowane w tysiącach PLN ( o ile nie podano inaczej).

•

Raport sporządzony został według MSSF zatwierdzonych przez UE.

1. Stosowane zasady rachunkowości
Informacje zawarte w raporcie za I-IV kwartały 2010 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 31.12.2010 r. – 3,9603 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych
bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 31.12.2009 r. – 4,1082 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 2010 roku –
4,0044 PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat, oraz
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 4,3406 PLN/EUR
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego tj. 2009 roku.
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2. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
W I-IV kwartałach 2010 roku Hutmen S.A. odnotował następujące wyniki na poszczególnych
rodzajach działalności:
Rodzaj działalności
1

Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
- przychody ze sprzedaży krajowej
- przychody ze sprzedaży eksportowej

2
3
4
5
6
7

Wynik na sprzedaży
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Wynik z działalności operacyjnej
Wynik na działalności finansowej
Wynik brutto
Wynik netto

I-IV kw.
2010 r.
381 767
174 613
103 477

I-IV kw.
2009 r.
296 156
149 681
77 738

-4 751
866
-3 885
6 845
2 960
2 270

-13 425
7 518
-5 907
5 937
30
-1 235

Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży za I-IV kw. 2010 roku wyniosły 381 767 tys. PLN i były wyższe w
porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku o 85 611 tys. PLN, tj. o 29 %.
Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku 2009 wynika z:
- wzrostu premii przerobowej,
- wzrostu notowań miedzi na LME.
Wynik na sprzedaży
W I-IV kw. 2010 roku strata na sprzedaży wyniosła 4 751 tys. PLN i była mniejsza od
analogicznego okresu 2009 roku o 8 674 tys. PLN, co pozwoliło na wygospodarowanie
wyniku netto na poziomie 2 270 tys. PLN.
Do czynników wywierających korzystny wpływ na uzyskany wynik Spółki należy zaliczyć
wzrost rentowności sprzedaży, wynikający z:
• wyższej premii przerobowej- wzrost o 11,6 % w relacji do roku 2009 ,
• obniżki technicznego kosztu przerobu- spadek o 7,5% w relacji do roku 2009,
• obniżki kosztów ogólnego Zarządu o 1 083 tys. PLN w relacji do roku 2009.
Do czynników wywierających negatywny wpływ na osiągnięte wyniki Spółka zalicza:
- wysoki poziom cen metali na LME uniemożliwiający pełne przełożenie wzrostu kosztu
materiałowego na ceny sprzedawanych wyrobów,
- w warunkach wysokich cen miedzi rozwój rynku substytutów rur miedzianych tj. rur PEX i
ALU-PEX
Wynik na sprzedaży nie uwzględnia wyniku na zamkniętych transakcjach forward oraz
zrealizowanych różnic kursowych, które zgodnie z przyjętymi zasadami polityki
rachunkowości ujmowane są w działalności finansowej a dotyczą działalności operacyjnej. W
związku z czym faktyczna ocena rentowności działalności podstawowej za okres I-IV kw.
2010 roku, powinna uwzględniać następujące korekty:
-wynik na transakcjach forward 4 839 tys. PLN
-zrealizowane różnice kursowe, saldo ujemne - 4 410 tys. PLN.
Po uwzględnieniu ww korekt, wynik na sprzedaży byłby lepszy o 429 tys. PLN
41

Hutmen S.A.
Kwartalne sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Spółka odnotowała dodatni wynik w wysokości 866 tys. PLN na pozostałej działalności
operacyjnej.
Główne pozycje mające wpływ na wynik na pozostałej działalności operacyjnej to:
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku z ich spłatą ,
- sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych.
Wynik na działalności finansowej
Wynik na działalności finansowej był dodatni i wyniósł 6 845 tys. PLN. Decydujący wpływ
na wynik z działalności finansowej mają odsetki od udzielonych pożyczek oraz dodatnie
saldo różnic kursowych.
Ocena zarządzania zasobami finansowymi
Hutmen S.A. finansuje działalność operacyjną z kredytów krótkoterminowych oraz ze
środków własnych, a od 23 kwietnia 2010 roku również ze środków uzyskiwanych w ramach
faktoringu.
Zobowiązania realizowane są w miarę możliwości na bieżąco.
Hutmen S.A. stale prowadzi działania mające na celu przede wszystkim:
• poprawę spływu należności przeterminowanych (windykacja należności we własnym
zakresie oraz przy współpracy z firmami windykacyjnymi);
• zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności
zachowania ciągłości produkcji, jak i rytmiczności sprzedaży.
Hutmen S.A. w wyniku przejęcia w banku Pekao S.A. zobowiązania do spłaty kredytu HMN
Szopienice S.A. w likwidacji jest obciążany kosztami odsetek, które zaliczane są na poczet
pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Na dzień 31 grudnia 2010 roku
zaangażowanie gotówkowe Hutmen S.A. w likwidowanej spółce jest na poziomie 105 mln
PLN, z tego udzielone pożyczki stanowią kwotę ok. 88,6 mln PLN.
WM Dziedzice S.A. spłaca zobowiązania kredytowe z własnych wygospodarowanych
środków. Zobowiązania WM Dziedzice S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Hutmen
S.A. są na poziomie 27 mln PLN. Termin ich spłaty został prolongowany do końca 2011
roku.
Wybrane wskaźniki podmiotu dominującego Hutmen S.A.
Marże
Marża brutto na sprzedaży produktów
Marża netto na sprzedaży ogółem
Marża operacyjna EBIT
Marża operacyjna EBIT DA
Marża przed opodatkowaniem
Marża zysku netto

I-IV kw 2010

Wskaźniki
Wskaźnik płynności I
Wskaźnik płynności II
ROA
ROE

I-IV kw 2010

I-IV kw 2009

1,89
1,44
0,01
0,01

2,08
1,64
0,00
0,00

3,3%
-1,2%
-1,0%
1,7%
0,8%
0,6%

IV kw 2010
2,1%
-2,0%
-1,7%
-0,9%
0,1%
-0,2%

I-IV kw 2009
1,6%
-4,5%
-2,0%
-0,1%
0,0%
-0,4%

IV kw 2009
1,8%
-4,6%
6,0%
8,0%
7,9%
6,8%
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Podpisy Członków Zarządu
Data

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

podpis

2011-02-25

Kazimierz Śmigielski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

------------------

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

podpis

2011-02-25

Jan Sendal

Członek Zarządu – Dyrektor Produkcji i Rozwoju

--------------------
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