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Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku i odpowiednio za 2011 rok

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
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
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
Dochód na akcję z tytułu straty przypadającej
akcjonariuszom jednostki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)
Zwykły/Rozwodniony
W tym: z działalności kontynuowanej
z działalności zaniechanej
Pozostałe dochody odniesione w kapitał ogółem
Wycena instrumentów zabezpieczających
Pozostałe
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem
Z tego przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

9 miesięcy
zakończone
30/09/2012

9 miesięcy
zakończone
30/09/2011

659 154
15 932
675 086
624 037
15 653
639 690
35 396
10 852
15 740
3 051
908
10 947
8 557
9 649
9 855
371
9 484

718 179
4 636
722 815
672 786
4 261
677 047
45 768
9 456
16 929
1 616
735
20 264
6 459
9 948
16 775
1 109
15 666

-441
9 043

-14 430
1 236

8 041
1 002

3 223
-1 987

8 830
654

15 512
154

-789
348

-12 289
-2 141

25 596 270
0,31
0,34
-0,03

25 596 270
0,13
0,61
-0,48

-842
-245
-1 087
7 956

-11 209
-10
-11 219
-9 983

6 954
1 002

-7 996
-1 987
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Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku i odpowiednio za 2011 rok
3 miesiące
zakończone
30/09/2012

3 miesiące
zakończone
30/09/2011

225 444
7 622
233 066
214 128
7 534
221 662
11 404
3 660
4 924
1 438
180
4 078
2 222
2 732
3 568
86
3 482

251 817
1 154
252 971
237 736
964
238 700
14 271
3 433
5 601
169
205
5 201
1 903
3 172
3 932
371
3 561

0
3 482

-1 794
1 767

3 304
178

1 835
-68

3 304
178

3 591
-30

-

-1 756
-38

Dochód na akcję z tytułu straty przypadającej akcjonariuszom jednostki
dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)
25 596 270
Zwykły/Rozwodniony
0,13
W tym: z działalności kontynuowanej
0,13
z działalności zaniechanej
-

25 596 270
0,07
0,14
-0,07

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
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
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
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
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem
Z tego przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

-221
-221
3 261

-8 930
-8 930
-7 163

3 083
178

-7 095
-68
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Na dzień
30/09/2012

Na dzień
31/12/2011

Na dzień
30/09/2011

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
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 działalności kontynuowanej
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem:
Aktywa razem

195 811
915
10
986
3
56 697
254 422

199 028
1 077
10
2 280
3
55 004
257 402

206 502
944

112 007
139 630
3 125
3 327
258 089
258 089
512 511

94 026
95 925
5 053
7 089
202 093
1 537
203 630
461 032

99 845
136 219
8 728
3 233
248 025
34 533
282 558
492 221

312 027
-14 325
-57 535
240 167
26 732
266 899

312 027
-8 575
-71 073
232 379
3 439
235 818

312 027
-19 730
-152 928
139 369
-608
138 761

675

693

699

1 427
15 461

1 618
15 807

1 680
15 774

1 379
683
19 625

1 380
683
20 181

1 321
683
20 157

119 609

92 453

136 537

102 863
1 232

124 066
15 086

826
1 457

104 451
4 367
82
832
2 487

225 987

204 672

279 124

225 987

361
205 033

54 179
333 303

245 612
512 511

225 214
461 032

353 460
492 221

30/09/2012
35 152
21 478
42 158
98 788

31/12/2011
33 500
40 880
52 604
126 984

30/09/2011
33 500
40 320
53 783
127 603

2 207
3
7
209 663

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 podatku dochodowego
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
Zobowiązania krótkoterminowe razem:

Zobowiązania razem:
Pasywa razem:
POZYCJE POZABILANSOWE
Należności warunkowe
Zobowiązania warunkowe
Inne pozycje warunkowe
Pozycje pozabilansowe, razem

717
2 718
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym
Stan na 1 stycznia 2012

Kapitał
Pozostałe
Zyski
akcyjny
kapitały zatrzymane
312 027
-8 575
-71 073

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających
Podwyższenie udziałów WM Dziedzice S.A.
Zmiana proporcji udziałów WM Dziedzice S.A.

-985
2 372

Zmiana proporcji udziałów Temer Sp. Z o.o.
Eliminacja Temer Sp. Z o.o.
Pozostałe
Suma przychodów (kosztów) ujętych bezpośrednio
w kapitale własnym
Pokrycie straty
Zysk (Strata) netto
Stan na 30 września 2012

-1 395

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 2011

Razem
kapitał
własny
235 818

143
25 000
-2 372

-842
25 000

1 395
-1 875

-1 875
-245

-245

312 027

-1 230

977

22 291

22 038

-4 520

4 520
8 041
-57 535

1 002
26 732

9 043
266 899

Przypadający
na udziały
mniejszości
2 726

Razem
kapitał
własny
148 879

-437

-14 325

Przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym
Stan na 1 stycznia 2011

Przypadający
na udziały
mniejszości
3 439

Kapitał
Pozostałe
Zyski
akcyjny
kapitały zatrzymane
312 027
803
-166 677
129
-12
647
2
766
-10 144
312 027

-8 575

*78 025

3 778

-308
-12
647
81 805

78 025
10 144
7 435
-71 073

3 341

82 132

-2 628
3 439

4 807
235 818

*

Zaprezentowana kwota stanowi zysk na zbyciu HMN Szopienice S.A. w likwidacji ( sprzedaż przez Hutmen
S.A. akcji HMN Szopienice S.A. w likwidacji do podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Hutmen)
Przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym
Stan na 1 stycznia 2011
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających
Podatek dochodowy
Pozostałe
Suma przychodów (kosztów) ujętych bezpośrednio
w kapitale własnym
Pokrycie straty
Zysk (Strata) netto
Stan na 30 września 2011

Kapitał Pozostałe
Zyski
akcyjny
kapitały zatrzymane
312 027
803
-166 677
-11 774
1 395
-10
-10 389
-10 144
312 027

-19 730

10 144
3 605
-152 928

Przypadający
na udziały
mniejszości
2 726
-830

Razem
kapitał
własny
148 879
-12 604
1 395
-10

-830

-11 219

-2 504
-608

1 101
138 761
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
9 miesięcy
zakończone
30/09/2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
9 855
II. Korekty o pozycje
7 509
Amortyzacja
6 466
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone
4 590
Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)
Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej
-3 547
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego
17 364
Zmiana stanu należności
-41 008
Zmiana stanu zapasów
-17 981
Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i
inwestycyjnych)
48 361
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku
odroczonego)
-1 546
Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny
33
Pozostałe pozycje
-1
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej
5 222
Podatek dochodowy zapłacony
-86
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 136
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
2 567
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1 864
Inne wpływy inwestycyjne
703
II. Wydatki
6 336
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
5 650
Nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka
jednostek zależnych)
Inne wydatki inwestycyjne
686
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-3 769
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
21 268
Kredyty i pożyczki
12 849
Inne wpływy finansowe
8 419
I. Wydatki
27 677
Spłaty kredytów i pożyczek
18 051
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji
4 924
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
9
Inne wydatki finansowe
4 693
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-6 409
D. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej,
razem (A.VI+/-B.III+/-C.III+/-)
-5 042
E. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej
-289
I. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
3 617
II. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-3 906
III. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
F. Przepływy pieniężne netto, razem (D+/-E.I+/-E.II+/-E.III)
-5 331
G. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na
koniec okresu
H. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
-5 331
I. Środki pieniężne na początek okresu
8 658
J. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D)
3 327

9 miesięcy
zakończone
30/09/2011

16 775
8 560
6 655
2 907
-18
-984
25 335
-34 304
-18 218
16 694
-3 346
-12
1
-13 850
-180
-14 030
1 337
1 337
4 023
3 506
517
-2 686
47 247
44 627
2 620
28 741
20 522
521
4 195
1
3 502
18 506
1 790
175
-3 698
15 739
-11 866
1 965

1 965
2 587
4 552
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 30 września 2012 roku
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Komentarz Zarządu do Informacji Dodatkowej
Wszystkie dane zostały zaprezentowane w tysiącach PLN (o ile nie podano inaczej).
Raport sporządzony został według MSSF zatwierdzonych przez UE.
Dane zostały zaprezentowane dla działalności kontynuowanej (o ile nie podano inaczej).
1.

Stosowane zasady rachunkowości

Informacje zawarte w raporcie za I-III kwartały 2012 roku zostały sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33,
poz. 259 z 2009 r.) oraz MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.
Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu raportu
półrocznego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania
finansowego.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe od dnia 1 stycznia 2004 roku są sporządzane
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
Sprawozdania jednostkowe są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (MSR) od dnia 1 stycznia 2006 roku. Wcześniej publikowane przez Grupę
sprawozdania finansowe były sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
Nie wprowadzano zmian zasad rachunkowości w okresie od dnia bilansowego,
na który sporządzono ostatni raport roczny.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej Grupy Kapitałowej Hutmen w dającej się przewidzieć przyszłości.
W Grupie wyodrębniono z działalności kontynuowanej działalność zaniechaną dotyczącą
spółki Temer Sp. z o.o. w likwidacji. Proces likwidacji ww. spółki rozpoczął się 16 maja
2011 roku a zakończył w kwietniu 2012 roku zamknięciem spółki.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres porównywalny tj. za I-III kw. 2011 roku
w zakresie działalności zaniechanej oprócz Temer Sp. z o.o. w likwidacji obejmuje również
spółkę HMN Szopienice S.A. w likwidacji.
Z dniem 31 grudnia 2011 r. Hutmen S.A. utracił kontrolę nad spółką HMN Szopienice S.A.,
gdyż tego dnia Spółka „Surowce Hutmen Spółka Akcyjna” Spółka Komandytowa, do której
Hutmen S.A. przystąpił jako komplementariusz i wniósł aportem 15.322.245 sztuk akcji
HMN Szopienice S.A w likwidacji, zbyła te akcje do podmiotu spoza Grupy Kapitałowej
Hutmen, należącego do Grupy Kapitałowej Impexmetal.
W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności pozostałych podmiotów objętych konsolidacją i wykazanych
w działalności kontynuowanej.
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Kursy walut stosowane do przeliczenia podstawowych wartości bilansowych
i wyników
Przy przeliczaniu wartości wyrażonych w złotych polskich na EUR przyjęto następujące
kursy:
kurs na dzień 30.09.2012 r. – 4,1138 PLN/ EUR – zastosowano do przeliczenia danych
bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 30.09.2011 r. – 4,4112 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 września 2012 roku – 4,1948
PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 4,0413 PLN/ EUR
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego 2011 r.
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 urlopy
- rezerwa na premie, nagrody z zysku i Kartę Hutnika
- pozostałe rezerwy

rezerw (zmiany wartości

Stan na
01.01.2012
54 406
7 392
63 748
252
2 280
1 504
15 807
545
708
897
1 764

Stan na
Zmiana w
30.09.2012
2012
54 919
513
262
-7 130
63 366
-382
252
986
-1 294
1 528
15 461
545
677
693
931

24
-346
-31
-204
-833

3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
W I-III kw. 2012 roku Grupa Kapitałowa Hutmen odnotowała w porównaniu do analogicznego
okresu roku 2011 następujące wyniki w poszczególnych rodzajach działalności:
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I-III kw.
2012 r.
675 086
8 804
2 143
10 947
-1 092
9 855
9 484
-441
9 043

I-III kw.
2011 r.
722 815
19 383
881
20 264
-3 489
16 775
15 666
-14 430
1 236

8 041
1 002

3 223
-1 987
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W I-III kw. 2012 roku wyniki Grupy Kapitałowej Hutmen w porównaniu do I-III kw. 2011 roku
zdecydowanie poprawiły się. Dotyczy to głównie działalności zaniechanej, która za okres
I-III kw. 2012 nie obejmuje HMN Szopienice S.A. w likwidacji.
W zakresie wyników jednostkowych, poprawa wyniku netto nastąpiła w:
- WM Dziedzice S.A - wyższy wynik netto o 2 776 tys. PLN głównie za sprawą wzrostu
rentowności sprzedaży oraz lepszego wyniku na działalności finansowej;
- w Temer Sp. z o.o. w likwidacji - wyższy wynik netto o 3 106 tys. PLN. Szerzej o sytuacji
finansowej tej spółki w punkcie „Wynik na działalności zaniechanej”.
Pozostałe spółki Grupy uzyskały niższy wynik w porównaniu do I-III kw. 2011 roku.
Najwyższy wynik w Grupie Kapitałowej zanotował Hutmen S.A. uzyskując zysk netto
w wysokości 4 987 tys. PLN. Wynik ten był niższy o 943 tys. PLN w stosunku do I-III kw.
2011 roku (szerzej o wynikach Hutmen S.A. w części Skróconego sprawozdania
finansowego Hutmen S.A.).
Wybrane jednostkowe wyniki spółek Grupy Kapitałowej Hutmen w okresie I-IX 2012 r.

Hutmen
S.A.

Wolumen sprzedaży [tony]
Przychody ze sprzedaży działalność operacyjna
Wynik netto

WM
Dziedzice
S.A.

MBOHutmen jv.
Sp. z o.o.

Susmed Sp.
z o.o.

Temer
Sp. z o.o.
w
likwidacji
(*)

10 278

18 208

190

nd

nd

317 383

362 084

10 507

4 540

1 653

4 987

1 824

262

961

1 212

* Wyniki Temer Sp. z o.o. w likwidacji stanowią działalność zaniechaną
Spółka została zamknięta w kwietniu 2012r.

Analiza sprzedaży działalności kontynuowanej
Ilość sprzedaży
I-III kwartał 2012: 28 677 t.
I-III kwartał 2011: 30 804 t.
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 675 085 tys. PLN i były niższe
od porównywalnego okresu 2011 roku o 47 729 tys. PLN, tj. o 6 %.
Niższa wartość przychodów ze sprzedaży spowodowana była spadkiem cen miedzi na
rynkach światowych (średnia cena miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali w okresie
I-IX.2012 roku wyniosła 7 964 USD/t, a w okresie I-IX 2011 roku 9 265 USD/t) oraz mniejszą
ilością sprzedaży.
Struktura dystrybucji Grupy Kapitałowej Hutmen
Sprzedaż na rynek krajowy / działalność kontynuowana/
tys. PLN
% sprzedaży ogółem

I-III kw. 2012 r.
352 030
52%

I-III kw. 2011 r.
352 897
49%
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Przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowiły 48% przychodów ogółem wobec
51% w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Sprzedaż na rynki zagraniczne zrealizowana w walutach
Waluta
EUR
USD
GBP
Razem

Działalność kontynuowana [tys. PLN]
I-III kw. 2012
I-III kw. 2011
250 742
298 148
68 513
66 547
3 801
5 223
323 056
369 918

Główne rynki sprzedaży zagranicznej w okresie I-III kw. 2012 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razem

Działalność kontynuowana
Eksport wg
tys. PLN
krajów
Niemcy
139 286
Czechy
48 062
USA
26 991
Słowacja
15 295
Włochy
13 882
Wielka Brytania
9 956
Ukraina
9 580
Dania
8 312
Węgry
8 188
Austria
6 652
Holandia
5 992
Inne
30 860
323 056

%
43%
15%
8%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
10%
100%

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

Kurs na dzień
30.09.2012
3,1780
4,1138

Kurs na dzień
31.12.2011
3,4174
4,4168

Kurs na dzień
30.09.2011
3,2574
4,4112

Wynik na sprzedaży z działalności kontynuowanej
W I-III kw. 2012 roku zysk netto na sprzedaży wyniósł 8 804 tys. PLN wobec zysku netto na
sprzedaży w wysokości 19 383 tys. PLN w okresie porównywalnym 2011 roku.
Główne czynniki, które miały wpływ na zmianę wyniku na sprzedaży to:
-wyłączenie kosztów likwidowanej spółki Temer z działalności kontynuowanej w roku 2011
w kwocie 7 867 tys. PLN;
-spadek rentowności sprzedaży w Hutmen S.A., wynikający ze wzrostu jednostkowego
kosztu przerobu, który jest efektem mniejszej ilości sprzedawanych wyrobów;
-spadek sprzedaży krajowej i eksportowej w związku z trwającym kryzysem na rynkach
światowych i spowolnieniem gospodarczym w kraju;
- 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 I-III kw. 2012 roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł
2 143 tys. PLN. Decydujący wpływ na uzyskany wynik miała sprzedaż niefinansowych
aktywów trwałych w Hutmen S.A.
Wynik na działalności finansowej z działalności kontynuowanej
W I-III kw. 2012 roku strata na działalności finansowej wyniosła 1 092 tys. PLN.
Znaczący wpływ na osiągnięty wynik miał zysk na likwidacji Temer Sp. z o.o. oraz koszty
z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz koszty factoringu.
Wynik netto z działalności kontynuowanej
W I-III kw. 2012 roku skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł
9 484 tys. PLN wobec zysku w wysokości 15 666 tys. PLN w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej wyniósł 8830 tys. PLN, przypadający akcjonariuszom
mniejszościowym 654 tys. PLN
Wynik na działalności zaniechanej
W okresie I-III kw. 2012 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w GK Hutmen
wyodrębniono z działalności kontynuowanej działalność zaniechaną dotyczącą spółki Temer
Sp. z o.o. Zakończenie procesu likwidacji i zamknięcie Spółki nastąpiło w kwietniu 2012 roku.
Rachunek zysków i strat działalności zaniechanej zawiera dane za okres 1.01-30.04.2012
roku.
Okres I-III kw. 2011 roku oprócz spółki Temer sp. z o.o. obejmuje również HMN Szopienice
S.A. w likwidacji. Utrata kontroli nad HMN Szopienice S.A. w likwidacji nastąpiła w dniu
31 grudnia 2011 roku w wyniku sprzedaży akcji tej spółki do podmiotu spoza GK Hutmen.

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 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

9 miesięcy
zakończone
30/09/2012

18
18
-18
391
-409

9 miesięcy
zakończone
30/09/2011
5 475
1 071
6 546
10 860
454

-441

11 314
-4 768
958
-5 726
8 408
12 000
-9 318
493
5 928
-14 753
-323
-14 430

-789

-10 533

32
-441

-441
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Udziałowcom mniejszościowym

348

-2 103

Temer Sp. z o.o. w likwidacji
Spółka Temer Sp. z o.o. działała od czerwca 1999 roku. Siedziba firmy mieściła się
w Czechowicach- Dziedzicach, w których znajdował się jeden z zakładów Spółki. Drugi
zakład miał swoją lokalizację we Wrocławiu.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki były:
- usługi remontowe maszyn, urządzeń oraz środków transportowych,
- usługi transportowe,
- usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej armatury rozdzielczej
i sterowniczej.
Głównymi odbiorcami świadczonych usług były spółki Grupy Kapitałowej Hutmen S.A. i WM
Dziedzice S.A., do których sprzedaż usług stanowiła ponad 80% sumy przychodów Spółki.
Dnia 16 maja 2011 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Temer Sp. z o.o. podjęło
uchwałę o braku celowości dalszego istnienia Temer Sp. z o.o. oraz uchwałę w sprawie
rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji z dniem podjęcia ww. uchwały.
Dnia 1 listopada 2011 roku zaprzestano świadczenia usług, będących podstawowym
przedmiotem działalności Spółki.
Sprzedaż likwidowanego majątku spółki Temer Sp. z o.o. rozpoczęła się w III kwartale 2011
roku, a zakończyła I kwartale 2012 roku.
W dniu 27 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło zamknięcie
spółki Temer Sp. z o.o.
Dnia 11 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał postanowienie
o wykreśleniu spółki Temer Sp. z o.o. z KRS z związku z zakończeniem likwidacji.
Wynik netto
W I-III kw. 2012 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 9 043 tys. PLN. W porównywalnym
okresie odnotowano zysk netto w wysokości 1 236 tys. PLN.
Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł
8 041 tys. PLN, a zysk netto przypadająca akcjonariuszom mniejszościowym wyniósł
1002 tys. PLN.

Podstawowe wielkości bilansu /działalność kontynuowana/
Wyszczególnienie
1
2
3

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

Na dzień
30/09/2012

Na dzień
30/09/2011

112 007
196 327
245 612
104 290

99 845
136 226
299 281
125 746

Cechą charakterystyczną dla działalności biznesowej branży przetwórstwa metali
kolorowych, w której działa Grupa Hutmen, jest zjawisko występowania długich terminów
płatności dla odbiorców i jednocześnie krótkich terminów płatności dla dostawców surowców
używanych bezpośrednio w procesie produkcji. W związku z powyższym w okresie wzrostu
notowań metali lub zwiększonej ilości sprzedaży, automatycznie rośnie zapotrzebowanie na
kapitał obrotowy.
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Spółki Grupy stale prowadzą działania mające na celu :
poprawę spływu należności przeterminowanych (windykacja należności we własnym
zakresie oraz przy współpracy z firmami windykacyjnymi);
zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności
zachowania ciągłości produkcji, jak i rytmiczności sprzedaży;
w miarę możliwości terminowego regulowania zobowiązań.
Na dzień 30 września 2012 roku w skonsolidowanym bilansie nie występują aktywa oraz
pasywa klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży. W okresie porównywalnym pozycje te
dotyczyły spółek HMN Szopienice S.A. w likwidacji oraz Temer Sp. z o.o. w likwidacji.
W niniejszym raporcie spółka HMN Szopienice S.A. w likwidacji nie podlega konsolidacji
(w dniu 31 grudnia 2011 r. nastąpiło zbycie akcji Spółki do podmiotu spoza GK Hutmen).
Natomiast spółka Temer Sp. z o.o. została zamknięta w kwietniu 2012 roku.
W skonsolidowanym bilansie na dzień 30 września 2012 roku w porównaniu do 30 września
2011 roku widoczny jest znaczny wzrost należności. Są to wierzytelności Hutmen S.A. od
HMN Szopienice S.A. w likwidacji, które nie podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.
Wybrane wskaźniki Grupy Kapitałowej Hutmen /działalność kontynuowana/
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
Wskaźniki
Wskaźnik płynności I
Wskaźnik płynności II
Wskaźnik płynności III
ROA
ROE

I-III kw. 2012

I-III kw. 2011

5,4%
5,2%
1,3%
1,6%
2,6%
1,5%
1,3%

6,4%
6,3%
2,7%
2,8%
3,7%
2,3%
0,2%

I-III kw. 2012
1,14
0,65
0,03
0,018
0,034

I-III kw. 2011
0,89
0,53
0,04
0,003
0,009

Zatrudnienie
Średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Hutmen w okresie I-III kw. 2012 r. wyniosło
834 osób i zmniejszyło się o 154 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku.
Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz
wynik finansowy Grupy Kapitałowej Hutmen
Korekty wynikające z istotnego błędu lat ubiegłych
Na dzień 30 września 2012 r. dokonano korekty danych porównywalnych skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego zestawienia zmian
w kapitale własnym za okres bieżący i porównywalny na skutek popełnienia istotnego błędu
poprzednich okresów sprawozdawczych, wynikającego z nieuwzględnienia wiarygodnych
informacji, których można było zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione
w procesie sporządzania sprawozdań za 2009 rok, a dotyczących rezerwy na koszty
rozbiórki pozostawionych elementów budowlanych po wyburzeniu budynków i obiektów
budowlanych w spółce HMN Szopienice S.A. oraz rezerwy na rekultywację terenu, co
w istotny sposób wpłynęło na wartość tych nieruchomości. Dokonana korekta wprowadzona
została z datą 31.12.2009 roku i wpłynęła na zmniejszenie wartości aktywów
przeznaczonych do sprzedaży, dotyczących działalności zaniechanej o kwotę 34 280 tys.
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PLN i drugostronnie obciążyła wynik lat ubiegłych w okresie porównywalnym. Korekta
oszacowana została w oparciu o kalkulację dokonaną przez podmiot niezależny. Powyższa
korekta została ujęta w publikowanym już skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za
rok 2011 jako korekta porównywalnych danych finansowych za rok 2010 r.
W sprawozdaniu finansowym za I-III kw. 2012 r. w porównywalnych danych finansowych
wprowadzona została również korekta roku 2009, dotycząca aktywów przeznaczonych do
sprzedaży, spowodowana brakiem ujęcia efektów wynegocjowanych warunków kontraktu na
sprzedaż części majątku działalności zaniechanej. Informacje dotyczące warunków kontraktu
były dostępne w dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok. W 2009 roku
HMN Szopienice S.A. aktywnie poszukiwała nabywców swojego majątku. W pierwszych
miesiącach 2010 roku zostały wynegocjowane i zaakceptowane warunki zbycia części
majtku w postaci maszyn i urządzeń stanowiących kompletną linię produkcyjną. Zgodnie
z zapisami kontraktu do momentu skutecznego zdemontowania i wywiezienia wszystkich
elementów majątku objętego kontraktem wszystkie maszyny i urządzenia znajdują się
w ewidencji Spółki HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Z uwagi na nieuwzględnienie odpisu
maszyn i urządzeń do ceny możliwej do uzyskania zgodnie z wynegocjowanymi warunkami
w sprawozdaniu finansowym Spółki HMN Szopienice w likwidacji, a tym samym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym roku 2009, Zarząd Jednostki Dominującej
zdecydował wprowadzić wycenę majątku poprzez korektę wyników lat ubiegłych. Korekta
polega na zmniejszeniu aktywów przeznaczonych do sprzedaży związanych z działalnością
zaniechaną i drugostronnie obciążyła wynik lat ubiegłych dotyczący roku 2009 w kwocie
23 974 tys. PLN.
Poniżej w tabeli zaprezentowano, o jakie wartości zostały skorygowane dotychczas
publikowane wartości pozycji aktywów i pasywów w związku z opisanymi wyżej błędami:

Grupa Kapitałowa Hutmen
Na dzień
30/09/2011
Poprzednia prezentacja /tys. PLN/
Aktywa
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Pasywa
Zyski/straty zatrzymane

92 787
-94 674

Zmiana /tys. PLN/
Aktywa
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Pasywa
Zyski/straty zatrzymane

-58 254

Obecna prezentacja /tys. PLN/
Aktywa
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Pasywa
Zyski/straty zatrzymane

34 533

-58 254

-152 928
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4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych
zdarzeń ich dotyczących

I.

Zasadność założenia kontynuacji działalności Spółki wraz z opisem wydarzeń
I- III kw. 2012 roku

Hutmen S.A. w okresie I-III kw. 2012 roku uzyskał wynik finansowy w kwocie 4 987 tys. PLN.
Wynik ten był niższy o 943 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Pogorszenie nastąpiło na podstawowej działalności operacyjnej. Utrata marży jest efektem
mniejszej ilości sprzedaży (spadek ilości sprzedaży o 1 524 ton). Spadek rentowności to
również efekt wzrostu jednostkowego kosztu przerobu związanego ze spadkiem ilości
sprzedaży. Na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej Spółka
uzyskała lepsze wyniki w relacji do porównywalnego okresu roku ubiegłego
Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za I-III kwartały 2012 roku przyjęto założenie
funkcjonowania Spółki w niezmienionym istotnie zakresie w bieżącej lokalizacji. Jednakże
możliwość kontynuowania działalności Spółki może być ograniczona do okresu czterech lat,
zgodnie z terminem obowiązywania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie działalności
w obecnym zakresie i lokalizacji. Po tym okresie rozpatrywane jest ewentualne przeniesienie
do nowej lokalizacji urządzeń produkcyjnych oraz zbycie gruntu pod realizację projektu
deweloperskiego.
Zarząd Jednostki Dominującej uważa, iż nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności
Spółki przez co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego. W związku z tym nie istnieje potrzeba reklasyfikacji i zmiany wyceny aktywów
i pasywów, która byłaby konieczna, gdyby grupa nie była w stanie kontynuować swojej
działalności w niezmienionym istotnie zakresie.
Pozostałe wydarzenia w podmiocie dominującym Hutmen S.A.
Zawarcie znaczących umów handlowych
W dniu 13 stycznia 2012 roku Hutmen S.A. podpisał drugostronnie umowę zawartą z KGHM
Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Umowa została zawarta na czas określony od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi,
wynosi: 269 mln PLN netto za dostawy ilości bazowej oraz 340 mln PLN netto za dostawy
z uwzględnieniem opcji Kupującego (RB nr 1/2012).
W dniu 2 lutego 2012 roku Hutmen S.A. otrzymał drugostronnie podpisaną umowę zawartą
z Aurubis AG, z siedzibą w Hamburgu. Umowa została zawarta na czas określony od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi,
wynosi: 68 mln. PLN (RB nr 3/2012).
Umowy kredytowe , factoringowe i ubezpieczeniowe
Hutmen S.A. zwiększył w Banku Ochrony Środowiska S.A. limit kredytu obrotowego z kwoty
5 mln PLN na 7,5 mln PLN.
Spółka rozpoczęła współpracę z Bankiem PKO BP S.A. W wyniku prowadzonych rozmów
z Bankiem PKO BP S.A. Hutmen S.A. uzyskał kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
w kwocie 7,5 mln PLN oraz możliwość zawierania transakcji w zakresie instrumentów
pochodnych.
W wyniku negocjacji zostały obniżone parametry finansowania factoringowego w Coface
Poland Factoring Sp. z o.o.
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Hutmen S.A. odnowił z Coface Austria Kreditversicherung AG Hutmen S.A. polisę
ubezpieczenia należności - stawka składki ubezpieczeniowej od obrotu uległa zmniejszeniu.
II.

Istotne wydarzenia w spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen

Temer Sp. z o.o. w likwidacji
Dnia 16 maja 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Temer Sp. z o.o. podjęło
uchwałę o braku celowości dalszego istnienia Spółki oraz podjęło uchwałę w sprawie
rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji z dniem podjęcia wymienionej uchwały.
W związku z otwarciem likwidacji z dniem 1 listopada 2011 roku zakończono prowadzenie
działalności podstawowej w zakresie świadczenia usług. Proces sprzedaży majątku
w postaci maszyn i urządzeń oraz nieruchomości, uruchomiony w III kwartale 2011 roku,
został zakończony w I kwartale 2012 roku.
W dniu 27 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło zamknięcie
spółki Temer Sp. z o.o.
Dnia 11 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice- Wschód wydał postanowienie
o wykreśleniu spółki Temer Sp. z o.o. z KRS z związku z zakończeniem likwidacji.
WM Dziedzice S.A.
Zawarcie znaczących umów handlowych
Dnia 2 lutego 2012 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy sprzedaży złomów z dnia
8 lutego 2011 r., zawartej przez WM Dziedzice S.A. ze spółką KARO BHZ Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu. Na mocy podpisanego aneksu termin obowiązywania umowy został
przedłużony do dnia 31 grudnia 2012 r. Szacowana wartość umowy w 2012 roku wynosi
150 mln PLN netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla umów tego typu.
Podwyższenie kapitału zakładowego
W dniu 25 stycznia 2012 roku Walne Zgromadzenie WM Dziedzice S.A. podjęło uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.320.000 PLN do kwoty
16.037.288 PLN w drodze emisji 1.179.322 sztuk akcji zwykłych imiennych serii „E”,
o wartości nominalnej 4 złote każda. Akcje serii „E” objął Hutmen S.A. w zamian za wkład
niepieniężny w postaci aportu 5.080 udziałów stanowiących 72,57% kapitału zakładowego
Spółki Temer Sp. z o.o. w likwidacji. Cena emisyjna akcji serii „E” równa się wartości
nominalnej i wynosi 4 PLN za jedną akcję.
Podwyższenie to zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w dniu
19 kwietnia 2012 r.
Dnia 13 czerwca 2012 r. Sądu Rejonowy Katowice-Wschód zarejestrował podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 maja 2012 r. z kwoty 16.037.288 PLN do kwoty 47.750.844 PLN, w drodze emisji
7.928.389 sztuk akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 4 PLN każda, za
cenę emisyjną 7,82 PLN każda.
Hutmen S.A. objął 4.731.458 sztuk akcji imiennych serii F, czym zmienił swój udział
kapitałowy w Spółce do 71,30% .
Impexmetal S.A. objął 3.196.931 sztuk akcji imiennych serii F, czym objął 26,78% kapitału
zakładowego Spółki.
Boryszew SA posiada aktualnie 1,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
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Opłacenie akcji podwyższonego kapitału odbyło się w drodze potrącenia umownego
pożyczek dzielonych WM Dziedzice S.A. przez Impexmetal S.A. (pożyczka w kwocie 5 mln
PLN) i Hutmen S.A. (pożyczka w kwocie 27 mln PLN). W przypadku Hutmen S.A.
potrącenie umowne dotyczyło również należności handlowych w kwocie 10 mln PLN.
Przymusowy wykup akcji
W dniu 24 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WM Dziedzice S.A. podjęło
uchwałę w sprawie przymusowego wykupu 17.963 sztuk akcji serii „B”, będących
w posiadaniu 1.176 akcjonariuszy – osób fizycznych. Cena wykupu, ustalona przez biegłego,
wynosiła 7,82 PLN za 1 akcję. W dniu 3 kwietnia 2012 roku Hutmen S.A. wpłacił całą cenę
wykupu w wysokości 140.470,66 PLN. W wyniku wezwań akcjonariuszy ogłoszonych
w MSiG w dniach 13 marca 2012 r. i 7 maja 2012 r., 384 akcjonariuszy złożyło w WM
Dziedzice S.A. dokumenty 6.355 akcji serii „B”, za które wypłacono im 49.696,10 PLN.
W dniu 22 maja 2012 roku Zarząd WM Dziedzice S.A. podjął uchwałę o umorzeniu akcji
będących w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy i przeniesieniu ich własności na Hutmen
S.A. Akcjonariusze będący dotychczasowymi właścicielami umorzonych akcji zachowują
prawo do zapłaty ceny wykupu przez okres 10 lat. Pozostała cena wykupu w wysokości
90.774,56 PLN pozostanie na rachunku WM Dziedzice S.A. jako depozyt do dnia 22 maja
2022 r.
Potrącenie pożyczek
Dnia 30 maja 2012 r. nastąpiła spłata pożyczek w kwocie 27 mln PLN udzielonych przez
Hutmen S.A. poprzez potrącenie za objęcie akcji WM Dziedzice S.A.
Dnia 30 maja 2012 r. nastąpiła spłata pożyczki w kwocie 5 mln PLN udzielonych przez
Impexmetal S.A. poprzez potrącenie za objęcie akcji WM Dziedzice S.A.
Umowy kredytowe
Dnia 6 czerwca 2012 r. nastąpiła prolongata kredytów w BZ WBK SA w wysokości 38 mln
PLN z terminem do 31 maja 2013 r.
Dnia 27 września 2012 r. nastąpiło podniesienie limitu kredytu w Alior Bank SA o 5 mln PLN
do kwoty 16 mln PLN z terminem zapadalności na 30 września 2013 r.
Dnia 28 września 2012 r. nastąpiło obniżenie limitu kredytu w Raiffeisen Bank SA o kwotę
5 mln PLN do kwoty 10 mln PLN z terminem zapadalności na 30 września 2013 r.
Umowy factoringowe
Dnia 1 sierpnia 2012 r. zawarto Umowę Factoringową z BZ WBK Faktor Sp.zo.o. z limitem
6 mln PLN do 31 sierpnia 2012 r., a od 1 września 2012 r. z limitem 15 mln PLN.
Dnia 27 września 2012 r. WM Dziedzice SA wypowiedziało Umowę Factoringową
nr 1048/2008 z Coface Poland Factoring Sp.zo.o.

MBO-Hutmen jv. Sp. z o.o.
Dnia 27 czerwca 2012 r. podpisano Aneks do umowy na linię kredytową obowiązujący od
1 lipca 2012 r. zmniejszający kwotę kredytu do 700 tys. PLN i przedłużający termin do
31 grudnia 2012 r.

5. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu 30 września 2012 roku, nieujęte w skróconym
sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe
wyniki finansowe.
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Hutmen S.A.
W wyniku prowadzonych rozmów z Bankiem PKO BP S.A. Hutmen S.A. zwiększył limit
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z kwoty 7,5 mln PLN na 12,5 mln PLN.
Hutmen S.A. zwiększył w Banku Ochrony Środowiska S.A. limit kredytu obrotowego z kwoty
7,5 mln PLN na 12,5 mln PLN.

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

7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
WM Dziedzice S.A.
Dnia 29 czerwca 2012 r. WM Dziedzice S.A. wyemitowała 10 sztuk obligacji serii D o łącznej
wartości 1 mln PLN. Nabywcą obligacji jest spółka S and I S.A. Termin wykupu przypada
28 czerwca 2013 roku.
Wykup obligacji serii A o wartości 1 mln PLN oraz nabycie obligacji serii D odbyło się
w drodze wzajemnej kompensaty.
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W prezentowanym okresie Hutmen S.A. oraz pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
(z wyjątkiem ww.) nie dokonywały emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
8. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
W prezentowanym okresie Hutmen S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej nie deklarowały
ani nie wypłacały dywidendy.

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

Segmenty branżowe
Dane za okres bieżący: I-III kw. 2012
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-III kw. 2011
Łączne przychody ze sprzedaży
Sprzedaż pomiędzy segmentami
Przychody segmentu (sprzedaż klientom
zewnętrznym)
Amortyzacja
Zysk operacyjny (wynik segmentu)
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu

Miedź

Działalność Działalność
zaniechana zaniechana
(należąca
(należąca
do
do
Razem
segmentu
segmentu
działalność
miedź)
pozostałe)
Pozostałe kontynuowana

676 437
16 377

15 026

691 463
16 377

118
118

660 060
6 322
23 998
501 104
240 145

15 026
144
546
11 407
5 467

675 086
6 466
24 544
512 511
245 612

-18

725 546
18 070

15 339

740 885
18 070

4 987
8

8 239
6 672

707 476
6 514
35 541
447 975
292 930

15 339
141
771
9 713
6 351

722 815
6 655
36 312
457 688
299 281

4 979
158
1 616
27 362
53 036

1 567
259
-6 384
4 892
1 143
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Segmenty geograficzne
Jako że Grupa Kapitałowa Hutmen obejmuje jednostki mające siedzibę w kraju, za kryterium
wydzielenia powyższych segmentów przyjęto kierunki sprzedaży realizowane przez Grupę
Kapitałową.
Grupa Kapitałowa Hutmen realizuje sprzedaż do następujących obszarów geograficznych
(wg MSSF 8):
- kraj,
- Unia Europejska,
- pozostałe kraje eksportowe.
Wynik na działalności zgodnie z MSSF 8 jest liczony 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 01.01.2012 do 30.09.2012

od 01.01.2012 do 30.09.2012

Kraj
Unia Europejska
Pozostały eksport
Razem:
Segment działalności geograficzny
Kraj
Unia Europejska
Pozostały eksport
Razem:

352 030
275 819
47 237
675 086

17 479
6 733
332
24 544

Wynik na sprzedaży segmentów

Przychody
od 01.01.2011 do 30.09.2011
352 897
315 178
54 740
722 815

od 01.01.2011 do 30.09.2011
33 424
1 631
1 257
36 312

Działalność zaniechana
Segment działalności –
geograficzny

Przychody
od 01.01.2012 do 30.09.2012

Kraj
Unia Europejska
Razem:
Segment działalności –
geograficzny
Kraj
Unia Europejska
Razem:

-

Przychody
od 01.01.2011 do 30.09.2011
6 049
497
6 546

Wynik na sprzedaży segmentów
od 01.01.2012 do 30.09.2012
-18
-18

Wynik na sprzedaży segmentów
od 01.01.2011 do 30.09.2011
-4 813
45
-4 768
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10. Zmiany w zobowiązaniach warunkowych i aktywach 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
3. Inne (z tytułu)
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Razem

Stan na
30.09.2012
35 152
35 152
21 478
21 478
42 158
40 848
1 310
98 788

Stan na
31.12.2011
33 500
33 500
19 000
19 000
42 187
40 877
1 310
94 687

Na dzień 30.09.2012 r. wykazane powyżej pozycje należności warunkowych dotyczą:
Poręczający

Data
wystawienia

Impexmetal S.A.

19.11.2010

Impexmetal S.A.

30.12.2011

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.
Zabezpieczenie wykorzystanego
kredytu obrotowego przejętego
przez Hutmen S.A. od HMN
Szopienice S.A. w likwidacji

Kwota
zabezpieczenia
w tys. PLN

Data
ważności

Kwota
poręczenia w
tys. PLN

33 500

31.03.2013

33 500

1 652

31.10.2012

1 652

Na dzień 30.09.2012 r. zobowiązania warunkowe na rzecz podmiotów niepowiązanych
wynoszą 21 478 tys. PLN i dotyczą zobowiązania HMN Szopienice S.A. wobec Telefonika
Kable S.A. z tytułu zawartej transakcji na zakup złomów (19 000 tys. PLN) oraz udzielonego
przez WM Dziedzice S.A. poręczenia kredytu HMN Szopienice S.A. (2 478 tys. PLN).
Zobowiązania warunkowe na rzecz podmiotów powiązanych Grupy Kapitałowej Hutmen
zostały wyeliminowane w sprawozdaniu skonsolidowanym.
Są to zobowiązania pomiędzy podmiotem dominującym Hutmen S.A. a WM Dziedzice S.A.
Dotyczą udzielonych poręczeń kredytu i transakcji na łączną kwotę 15 000 tys. PLN.

22

Grupa Kapitałowa Hutmen
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez UE
za okres od 01 stycznia do 30 września 2012 r.
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Pozostałe informacje
Grupy Kapitałowej Hutmen
za okres od 01 stycznia do 30 września 2012 roku
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1.

Struktura Grupy i skutki zmian w strukturze jednostki gospodarcze

Opis Grupy Kapitałowej Hutmen
Podmiotem dominującym jest Hutmen S.A. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
Hutmen :
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hutmen na dzień 30 września 2012 roku
Nazwa
jednostki

Siedziba

Susmed Sp.
z o.o.

Toruń

WM
Dziedzice
S.A.

Czechowice
-Dziedzice

MBO-Hutmen
jv. Sp. z o.o.

Wrocław

„SUROWCE
HUTMEN
Spółka
Akcyjna“
Sp.K.

KatechHutmen Sp. z
o.o.

Wrocław

Kijów

Przedmiot działalności

Działalność wczasoworehabilitacyjna, usługi
remontowo-budowlane,
medyczne, sprzedaż
artykułów BHP
Produkcja wyrobów
miedzianych w postaci
półproduktów, aluminium,
pozostałych metali
nieżelaznych i ich stopów,
odlewnictwo
Produkcja spoiw i stopów
metali białych

Sprzedaż hurtowa
realizowana na zlecenie,
Sprzedaż hurtowa
pozostałych półproduktów,
Sprzedaż hurtowa
odpadów i złomu,
Skup, przetwórstwo i
sprzedaż wyrobów z metali
nieżelaznych
(działalność zawieszona
od 1.04.2003)

Charakter
powiązania

Zastosowana
metoda
konsolidacja

Procent
posiadane
go kapitału
zakładowe
go

Udział w ogólnej
liczbie głosów w
walnym
zgromadzeniu

Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy

j. zależna

pełna

100

100

Sąd Rejonowy w
Katowicach, Wydział
Gospodarczy KRS

j. zależna

pełna

71,30

71,52

Sąd Rejonowy dla
Wrocław Fabryczna,
VI Wydział
Gospodarczy

j. zależna

pełna

50

50

j. zależna

Wyłączona z
konsolidacji

1,00

100

Wyłączona z
wyceny
metodą praw
własności

50

50

Sąd lub inny organ
prowadzący rejestr

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

j.
współzależ
na

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej dokonane w okresie sprawozdawczym i po
dniu bilansowym.
W dniu 25 stycznia 2012 roku Walne Zgromadzenie WM Dziedzice S.A. podjęło uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.320.000 PLN do kwoty 16.037.288
PLN w drodze emisji 1.179.322 sztuk akcji zwykłych imiennych serii „E”, o wartości
nominalnej 4 złote każda. Akcje serii „E” objął Hutmen S.A. w zamian za wkład niepieniężny
w postaci aportu 5.080 udziałów stanowiących 72,57% kapitału zakładowego Spółki Temer
Sp. z o.o. w likwidacji. Cena emisyjna akcji serii „E” równa się wartości nominalnej i wynosi
4 PLN za jedną akcję.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia 19 kwietnia 2012 r.
zostało zarejestrowane w KRS podwyższenia kapitału zakładowego WM Dziedzice S.A. do
wysokości 16 037 288 PLN poprzez emisje akcji serii „E”, które w całości objął Hutmen S.A.
w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Temer sp. z o.o w likwidacji.
W dniu 24 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WM Dziedzice S.A. podjęło
uchwałę w sprawie przymusowego wykupu 17.963 sztuk akcji serii „B”, będących
w posiadaniu 1.176 akcjonariuszy – osób fizycznych. Cena wykupu, ustalona przez biegłego,
wynosiła 7,82 PLN za 1 akcję. W dniu 3 kwietnia 2012 roku Hutmen S.A. wpłacił całą cenę
wykupu w wysokości 140.470,66 PLN. W wyniku wezwań akcjonariuszy ogłoszonych
w MSiG dniach 13 marca 2012 r. i 7 maja 2012 r., 384 akcjonariuszy złożyło w WM
Dziedzice S.A. dokumenty 6.355 akcji serii „B”, za które wypłacono im 49.696,10 PLN.
W dniu 22 maja 2012 roku Zarząd WM Dziedzice S.A. podjął uchwałę o umorzeniu akcji
będących w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy i przeniesieniu ich własności na Hutmen
S.A. Akcjonariusze będący dotychczasowymi właścicielami umorzonych akcji zachowują
prawo do zapłaty ceny wykupu przez okres 10 lat. Pozostała cena wykupu w wysokości
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90.774,56 PLN pozostanie na rachunku WM Dziedzice S.A. jako depozyt do dnia 22 maja
2022 r.
W dniu 29 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WM Dziedzice S.A. podjęło
uchwałę nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 16.037.288
PLN do kwoty 47.750.844 PLN, w drodze emisji 7.928.389 sztuk akcji zwykłych imiennych
serii F, o wartości nominalnej 4 PLN każda, za cenę emisyjną 7,82 PLN każda.
Hutmen S.A. objął 4.731.458 sztuk akcji imiennych serii „F”. Rejestracja podwyższenia
kapitału zakładowego WM Dziedzice S.A. nastąpiła w dniu wydania postanowienia Sądu
Rejonowego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2012 r.
Po wyżej opisanych operacjach, Hutmen S.A. zmienił swój udział kapitale zakładowym
Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. na 71,30% , natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na
walnych zgromadzeniach na 71,52%.

2.

Stanowisko
Zarządu
odnośnie
opublikowanych prognoz wyników

możliwości

zrealizowania

wcześniej

Zarząd Hutmen S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta
oraz skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Hutmen w I-III kwartałach 2012 r.

3.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Hutmen S.A.

Według informacji posiadanych przez Hutmen S.A. akcjonariuszami posiadającymi
bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A.
są:
Stan na dzień przekazania
poprzedniego raportu 21.08.2012 r.
Akcjonariusze

Impexmetal S.A.
Impex-invest Sp. z o.o.
Pozostali

Liczba akcji/
Liczba głosów
na WZA
13 196 355
3 500 000
8 899 915

Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA
51,56%
13,67%
34,77%

Stan na dzień przekazania raportu
12.11.2012 r.
Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA
12 746 355
49,80%
3 950 000
15,43%
8 899 915
34,77%

Liczba akcji/ Liczba
głosów na WZA

Ilość akcji i przypadających z nich głosów na WZ Hutmen S.A., będących w posiadaniu
Impexmetal S.A. i Impex-invest Sp. z o.o. wynika z zawiadomień, jakie Hutmen S.A. otrzymał
od Impexmetal S.A. i Impex-invest Sp. z o.o., datowanych na dzień 30 października 2012
roku, o otrzymaniu których Spółka poinformowała RB nr 19/2012 w dniu 31 października
2012 r.
W związku z wniesieniem przez Impexmetal SA 450.000 akcji Hutmen S.A. jako aportu
niepieniężnego na rzecz spółki zależnej Impex-invest Sp. z o.o. zmniejszył się o więcej niż
1% udział Impexmetal S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A., a udział Impexinvest Sp. z o.o. przekroczył 15% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A.
Przed rozliczeniem ww. transakcji:
- Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 13.196.355 akcji Hutmen S.A.,
uprawniających do 13.196.355 głosów na WZ, co stanowiło 51,56% ogólnej liczby
głosów na WZ Hutmen S.A. i 51,56% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A.
- Spółka Impex-invest Spółka z o.o. posiadała bezpośrednio 3.500.000 akcji Hutmen
S.A., uprawniających do 3.500.000 głosów na WZ Hutmen S.A., co stanowiło 13,67%
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ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 13,67% udziału w kapitale zakładowym
Hutmen S.A.
- Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A.
uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowiło 65,23% ogólnej liczby
głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A.
Na dzień rozliczenia ww. transakcji:
- Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 12.746.355 akcji Hutmen S.A.,
uprawniających do 12.746.355 głosów na WZ, co stanowi 49,80% ogólnej liczby
głosów na WZ Hutmen S.A. i 49,80% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A.
- Spółka Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 3.950.000 akcji Hutmen S.A.,
uprawniających do 3.950.000 głosów na WZ, co stanowi 15,43% ogólnej liczby
głosów na WZ Hutmen S.A. i 15,43% udziału w kapitale zakładowym.
- Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A.
uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowi 65,23% ogólnej liczby
głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym.
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 21.08.2012 r.
Akcjonariusze
Liczba akcji/ Liczba
głosów na WZA
Roman Karkosik, w tym:
Boryszew S.A.

4.

16 696 355
16 696 355

Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA

Stan na dzień przekazania raportu
12.11.2012 r.

Liczba akcji/ Liczba
głosów na WZA

65,23%
65,23%

Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej licznie
głosów na WZA

16 696 355
16 696 355

65,23%
65,23%

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

Zgodnie z posiadanymi informacjami, liczba akcji Hutmen S.A. będąca w posiadaniu osób
nadzorujących i zarządzających wynosiła :
Członek zarządu
Kazimierz Śmigielski
Jan Ziaja

Członek rady nadzorczej
Zygmunt Urbaniak
Kamil Dobies
Jakub Nadachewicz
Piotr Szeliga
Waldemar Zwierz

Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu
21.08.2012
3 987
0

Stan na dzień przekazania poprzedniego
raportu kwartalnego 21.08.2012
0
0
0
0
0

Stan na dzień przekazania
raportu 12.11.2012
3 987
0

Zmiana
+/-

Stan na dzień przekazania
raportu 12.11.2012
0
0
0
0
0

Zmiana
+/-

Na dzień 31 marca 2012 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco i nie uległ
zmianie do dnia publikacji niniejszej informacji:
Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Piotr Szeliga - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej;
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Jakub Nadachewicz - Członek Rady Nadzorczej;
Waldemar Zwierz - Członek Rady Nadzorczej.
5.

Wykaz postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

5.1 Nie toczy się żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego
lub
organem
administracji
publicznej,
dotyczące
zobowiązań
albo wierzytelności Hutmen S.A. lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi
co najmniej 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Hutmen.
5.2 W grupach zobowiązań i wierzytelności nie toczą się postępowania, których łączna
wartość dwu lub więcej postępowań, stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów
własnych Grupy Kapitałowej Hutmen.
6.

Informacja o zawarciu przez Hutmen S.A. lub spółki zależnej jednej lub więcej
transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza równowartość
kwoty 500.000 EUR – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi,
zawieranymi na warunkach rynkowych

6.1. Transakcje, w której stroną jest Hutmen S.A.
Hutmen S.A. udzielił WM Dziedzice S.A. pożyczek na łączną kwotę 27 mln PLN, których
termin spłaty przypadał na 31 grudnia 2012 roku. Dnia 30 maja 2012 r. ww. pożyczki zostały
spłacone w drodze potrącenia umownego. Hutmen S.A. objął akcje wyemitowane przez WM
Dziedzice S.A. w emisji serii F.
Potrącenie umowne dotyczyło również należności handlowych w kwocie 10 mln PLN.
Na dzień 30 września 2012 r. stan należności od WM Dziedzice S.A. w Hutmen S.A.
wynosi 3,3 tys. PLN. Są to należności handlowe.
Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR.
Udzielono poręczeń kredytów przekraczających 500 000 EUR dla podmiotu zależnego
WM Dziedzice S.A., które zostały opisane w pkt. 7.
6.2. Transakcje, w której stroną jest WM Dziedzice S.A.
Brak transakcji nietypowych.
Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR.
6.3. Transakcje w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen
Nie wystąpiły nietypowe transakcje w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen.
Kwota transakcji handlowych nie 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
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Podmiot
udzielający
poręczenia
Hutmen S.A.
Hutmen S.A.

Podmiot, któremu
udzielono poręczenia
WM Dziedzice S.A.
WM Dziedzice S.A.

Kwota
poręczanego
kredytu lub
transakcji
12 000
3 000

Czego
dotyczy
kredyt
transakcja

Termin
udzielonego
poręczenia
31.12.2014
bezterminowo

Poręczenia udzielone między Hutmen S.A. a WM Dziedzice S.A., ze względu na fakt, że są
to poręczenia wewnątrzgrupowe, nie wykazano jako zobowiązania warunkowe w pozycjach
pozabilansowych sprawozdania skonsolidowanego.
Spółki Grupy Kapitałowej Hutmen nie udzielały gwarancji.
8.

Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego Spółek Grupy kapitałowej Hutmen oraz możliwości
wywiązywania się ze zobowiązań

Hutmen S.A.
Spółka Hutmen S.A. działająca w branży metali nieżelaznych jest producentem półwyrobów
z miedzi i jej stopów. Specjalizuje się w produkcji:
prętów i rur miedzianych,
prętów i rur z brązu aluminiowego,
stopów odlewniczych.
Ze względu na charakter prowadzonej działalności i sposób kształtowania cen sprzedaży
wyrobów oraz cen zakupu surowców, Spółka narażona jest na następujące rodzaje ryzyka
rynkowego:
ryzyko towarowe (ryzyko zmiany cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali LME),
ryzyko walutowe (ryzyko zmiany kursów walutowych w relacjach USD/PLN, EUR/PLN).
Spółka definiuje tzw. ryzyko bazy, czyli ryzyko wiążące się z niedopasowaniem baz
cenowych notowań czynników rynkowych, które mogą powodować częściową
nieefektywność
mechanizmu
kompensacyjnego
dla
przychodów
i
kosztów,
wyeksponowanych na te same czynniki ryzyka.
Ryzyko bazy w Hutmen S.A. związane jest przede wszystkim z cyklem operacyjnym,
czyli zakupem surowców (metali), ich przerobem oraz sprzedażą wyrobów gotowych.
Zarządzając
ryzykiem
Spółka
dąży
do
łączenia
identycznych
ekspozycji,
charakteryzujących się odwrotnym wpływem zmian czynnika ryzyka na przepływy
pieniężne. Połączenie tego typu ekspozycji, jest tzw. hedgingiem naturalnym. W przypadku
braku możliwości zastosowania hedgingu naturalnego, Spółka posługuje się instrumentami
pochodnymi, w celu łączenia różnych ekspozycji.
W ramach przyjętej polityki zarządzania ryzykiem Hutmen S.A. stosuje instrumenty
finansowe:
zakup/sprzedaż kontraktów terminowych typu futures (zabezpieczenie cen metalu
na LME),
zakup/sprzedaż kontraktów terminowych typu forward (zabezpieczenie ryzyka
walutowego USD, EUR).
Działania podejmowane przez Hutmen S.A. na towarowych rynkach terminowych i rynku
walutowym mają wyłącznie charakter hedgingu operacyjnego, w ramach którego transakcje
zabezpieczające metal i walutę są wdrażane wraz z pojawianiem się kolejnych zamówień
i kontraktów kupna/sprzedaży.
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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 ze środków
własnych oraz 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. posiada duże zaangażowanie gotówkowe w HMN Szopienice S.A. w likwidacji.
(ww. spółka nie podlega konsolidacji na skutek sprzedaży 31 grudnia 2011 roku akcji HMN
Szopienice S.A. w likwidacji do podmiotu spoza GK Hutmen).
Na dzień 30 września 2012 r. stan należności brutto od HMN Szopienice S.A. w likwidacji
w Hutmen S.A. wyniósł 108 595 tys. PLN, w tym.:
- 96 223 tys. PLN – udzielone pożyczki,
- 1 652 tys. PLN - przejęty kredyt w banku Pekao S.A.,
- 10 720 tys. PLN – należności handlowe, odsetkowe i pozostałe.
Należności od HMN Szopienice S.A. w likwidacji do Hutmen S.A. będą pokryte ze sprzedaży
majątku trwałego. Umowy pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji
obwarowane są rygorem poddania się egzekucji, na skutek nie spłacenia roszczenia oraz
dodatkowo zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach HMN Szopienice S.A.
w likwidacji i zastawami rejestrowymi na środkach trwałych likwidowanej spółki.
Hutmen S.A. w wyniku przejęcia w banku Pekao S.A. zobowiązania do spłaty kredytu HMN
Szopienice S.A. w likwidacji był obciążany kosztami odsetek, które zaliczone zostały na
poczet pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Kredyt ten w dniu
31.10.2012 został spłacony przez Hutmen S.A..
Temer Sp. z o.o. w likwidacji
W I kwartale 2012 roku w Spółce zakończono sprzedaż likwidowanego majątku.
Dnia 27 kwietnia 2012 roku ZZW zatwierdziło zamknięcie Temer Sp. z o.o. w likwidacji.
WM Dziedzice S.A.
WM Dziedzice S.A., podobnie jak podmiot dominujący Hutmen S.A., ze względu na
charakter swojej działalności narażona jest na następujące ryzyka finansowe:
- ryzyko zmiany kursu walutowego,
- ryzyko zmiany notowań giełdowych miedzi, cynku, niklu i aluminium na LME.
W I-III kw. 2012 roku spółka wykorzystywała instrumenty finansowe zabezpieczające
przyszłe przepływy pieniężne oraz wartość godziwą.
Instrumentami wykorzystywanymi przy powyższym rodzaju zabezpieczeń są:
- terminowe transakcje sprzedaży i kupna walut (kontrakty forward),
- instrumenty pochodne (kontrakty futures) obejmujące transakcje kupna-sprzedaży miedzi,
cynku, niklu i aluminium na giełdzie metali.
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Polityka zabezpieczeń realizowana jest zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Grupie
Kapitałowej Hutmen oraz Polityką Zabezpieczeń przyjętą w Spółce.
Okres I-III kw. 2012 roku cechował się dużymi wahaniami notowań na rynku metali.
Rozpiętość cenowa dla poszczególnych metali kształtowała się następująco:
miedź min. 7 327 USD/t; max 8 401 USD/t; cynk min. 1 760 USD/t; max 2 105 USD/t;
nikiel min.15 190 USD/t; max 18 520 USD/t.
Rozpoczęte w 2011 roku w WM Dziedzice S.A. działania restrukturyzacyjne, mające na celu
obniżkę kosztów stałych i optymalizację działań produkcyjnych przyniosły pozytywne efekty.
W okresie I-III kw. 2012 widoczna jest poprawa wyniku na podstawowej działalności
operacyjnej. Wzrost rentowności jest efektem obniżki kosztów stałych oraz uzyskiwanych
wyższych marż handlowych.

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 dominującaHutmen S.A. oraz WM Dziedzice S.A. Dla wymienionych spółek główne czynniki, które będą
wpływały na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego półrocza :
kondycja Polskiej i światowej gospodarki,
tempo wzrostu gospodarczego na świecie a szczególnie Niemiec (eksport produktów
Grupy Kapitałowej Hutmen do Niemiec stanowi 43% sprzedaży zagranicznej),
poziom notowań metali na rynkach światowych,
poziom kursów walut,
dostępność oraz koszt zewnętrznych źródeł finansowania,
koszt nośników energetycznych.
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Sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 i odpowiednio za rok 2011

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
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
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)
Zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej straty (w PLN)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu osiągniętej
straty (w PLN)
Pozostałe dochody odniesione w kapitały ogółem
Wycena instrumentów zabezpieczających
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem

9 miesięcy
zakończone
30/09/2012
294 961
19 787
314 748

9 miesięcy
zakończone
30/09/2011
340 148
9 641
349 789

282 095
19 654
301 749
12 999
4 311
8 229
2 635
754
2 340
7 056
4 140
5 256
269
4 987

321 568
9 528
331 096
18 693
4 822
8 888
239
248
4 974
7 869
6 372
6 471
541
5 930

25 596
0,195

25 596
0,232

0,195

0,232

-1 225
-1 225
3 762

-2 256
-2 256
3 674
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Sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku i odpowiednio za 2011 rok
3 miesiące
zakończone
30/09/2012
101 237
7 828
109 065
97 691
7 818

3 miesiące
zakończone
30/09/2011
117 422
3 539
120 961
110 758
3 440

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
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej

105 509
3 556
1 503
2 552
1 358
157
702
2 030
1 126
1 606
35
1 571

114 198
6 763
1 724
3 237
60
85
1 777
2 452
1 875
2 354
216
2 138

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

25 596

25 596

0,061

0,08

0,061

0,08

-794
-794
777

-2 156
-2 156
-18

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

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą z tytułu
osiągniętej straty (w PLN)
Pozostałe dochody odniesione w kapitały ogółem
Wycena instrumentów zabezpieczających
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Stan na 1 stycznia 2012
Wpływ wyceny instrumentów
zabezpieczających
Podatek dochodowy
Suma przychodów (kosztów) ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk (Strata) netto
Stan na 30 września 2012

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Stan na 1 stycznia 2011
Wpływ wyceny instrumentów
zabezpieczających
Podatek dochodowy
Suma przychodów (kosztów) ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk (Strata) netto
Stan na 31 grudnia 2011

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Stan na 1 stycznia 2011
Wpływ wyceny instrumentów
zabezpieczających
Podatek dochodowy
Suma przychodów (kosztów) ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk (Strata) netto
Stan na 30 września 2011

Kapitał
akcyjny
312 027

Pozostałe
Zyski
kapitały zatrzymane
351

-77 767

Razem
kapitał
własny
234 611
-678
-547

-678
-547
-1 225
4 987
-72 780

-1 225
4 987
238 373

Kapitał
Pozostałe
Zyski
akcyjny
kapitały zatrzymane
312 027
251
-93 438

Razem
kapitał
własny
218 840

312 027

-874

-638

-638

738

738

100
312 027
Kapitał
akcyjny
312 027

351

15 671
-77 767

Pozostałe
Zyski
kapitały zatrzymane
251

-93 438

-2 256
-2 005

Razem
kapitał
własny
218 840
-3 106
850

-3 106
850

312 027

100
15 671
234 611

5 930
-87 508

-2 256
5 930
222 514
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
9 miesięcy
zakończone
30/09/2012

9 miesięcy
zakończone
30/09/2011

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
II. Korekty o pozycje
1. Amortyzacja
2. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone
3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)
4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego
1. Zmiana stanu należności
2. Zmiana stanu zapasów
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i
inwestycyjnych)
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
- odsetki
3. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej,
razem (A.VI+/-B.III+/-C.III+/-)
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)

5 256
-5 428
2 130
-25
-5 680
-1 853
-172
-14 049
-13 177

6 471
250
2 301
4 267
-6 300
-18
6 721
-4 587
-3 511

15 215

5 874

-836
-13 019
-13 019

-276
4 221
4 221

2 562

2 491

1 806
756
756
756

27
1 392
1 392
1 392
1 072
2 490

4 096
3 270
140
140
140
686
-1 534

1 973

12 849
12 849
1 234
1 234
11 615

8 063
8 063
11 780
7 585
4 195
-3 717

-2 938

505

-2 938
4 337
1 399

505
680
1 185

517
1
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Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 30 września 2012 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-III kwartały 2012 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 za I-III kw.
2012 r. 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 30.09.2012 r. – 4,1138 PLN/ EUR – zastosowano do przeliczenia danych
bilansowych okresu bieżącego, a kurs na dzień 30.09.2011 r. – 4,4112 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 września 2012 roku – 4,1948
PLN/EUR – zastosowano do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat, oraz
rachunku przepływów pieniężnych okresu bieżącego, a kurs 4,0413 PLN/ EUR
do przeliczenia danych z okresu poprzedniego tj. 2011 r.
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2. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku i rezerw (zmiany wartości
szacunkowych)
Wyszczególnienie
Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe
Zmiany stanu rezerw:
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Rezerwa na koszty likwidacji i sprzedaży majątku
Rezerwa na koszty udzielonych gwarancji i poręczeń
Rezerwa na badanie bilansu
Rezerwa na premie i Kartę Hutnika
Rezerwa na urlopy
Inne rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan na
01.01.2012

Stan na
30.09.2012

Zmiana w
2012

53 644
360
54 373
247

54 124
321
54 235
247

480
-39
-138

618
545
6
53
794
264
50
6 854
551

642
545
6
53
193
233
12
7 118

24

-601
-31
-38
264
-551

3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
W I-III kw. 2012 roku Hutmen S.A. odnotował następujące wyniki na poszczególnych
rodzajach działalności:
Rodzaj działalności
1

2
3
4
5
6
7

Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
- przychody ze sprzedaży krajowej
- przychody ze sprzedaży eksportowej
Wynik na sprzedaży
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Wynik z działalności operacyjnej
Wynik na działalności finansowej
Wynik brutto
Wynik netto

I-III kw. 2012 r.
314 748
199 339
115 409
459
1 881
2 340
2 916
5 256
4 987

I-III kw. 2011 r.
349 789
138 435
90 393
4 983
-9
4 974
1 497
6 471
5 930

Na wyniki prezentowanego okresu wpływ miały następujące czynniki, które oddziaływały
zarówno na stronę podażowo-popytową, jak i rentowność sprzedaży.
W okresie I-III kwartał 2012 roku Spółka odczuła negatywny wpływ otoczenia zewnętrznego
na uzyskane wyniki finansowe. Słabsze wyniki wzrostu PKB, spadek inwestycji związanych
z Euro, topnienie funduszy unijnych przeznaczonych na infrastrukturę, ostrzejsza polityka
banków w zakresie udzielania kredytów i zmniejszony popyt na mieszkania, niechęć do
nowych inwestycji w niepewnym okresie - wpłynęły na pogorszenie wyników Spółki.
W Polsce sytuacja finansowa wielu firm, do których Hutmen S.A. sprzedaje swoje wyroby
nie jest stabilna, a liczba bankructw przedsiębiorstw krajowych nadal rośnie. W pierwszych
trzech kwartałach 2012 roku liczba upadłości polskich firm wyniosła 614 podmiotów,
a najsilniejszy trend wzrostowy bankructw wystąpił w budownictwie, gdzie Hutmen S.A.
sprzedaje około 90% rur miedzianych i około 40% stopów odlewniczych. Liczba upadłości
budowlanych firm wykonawczych w okresie 9 miesięcy 2012 r. była blisko 40% większa niż
w tym samym okresie roku ubiegłego, a ich główną przyczyną są nasilające się zatory
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płatnicze. Problemy branży budowlanej, która jest motorem każdej gospodarki, przeniosły się
na inne sektory, blisko powiązane z budownictwem, takie jak branża elektrotechniczna, do
której Hutmen S.A. sprzedaje około 35% prętów i profili miedzianych. Bieżący rok jest
najgorszym od 4 lat, pod względem upadłości firm, co w następstwie przełożyło się na
pogorszenie sytuacji polskiego przemysłu, uzyskiwanie niższych marż handlowych
i w konsekwencji na niższe przychody ze sprzedaży wyrobów Spółki w stosunku do roku
poprzedniego. W okresie I-III kw. 2012 roku, na rynkach zagranicznych ulokowano 35%
wolumenu wyrobów produkowanych przez Hutmen S.A., a największym rynkiem
eksportowym pozostaje Unia Europejska, gdzie sprzedano 87% produkcji eksportowej.
Kryzys w strefie euro i niska dynamika produktywności powodowały spadek zamówień od
odbiorców zagranicznych oraz trudności w pozyskaniu nowych kontrahentów, co przełożyło
się na spadek wolumenu sprzedaży eksportowej o około 16% w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Największym rynkiem eksportowym Spółki są Niemcy, gdzie brak
oznak ożywienia gospodarczego skutkował spadkiem wolumenu sprzedaży o 5%
w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rynkami rozwojowymi w okresie I-III
kw. 2012 r. były kraje spoza Unii Europejskiej, głównie Ukraina, gdzie sprzedano o 7%
większy wolumen wyrobów niż przed rokiem. Rynkiem rozwojowym są także Włochy, gdzie
sprzedaż wzrosła o 3%, w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Prognozuje się, że sytuacja w budownictwie będzie się w dalszym ciągu pogarszać.
Spowolnienie gospodarcze w kraju, zmniejszenie inwestycji infrastrukturalnych, problemy
z niewypłacalnością firm - będą wstrzymywać decyzje przedsiębiorców w zakresie inwestycji,
a to może pociągnąć za sobą dalsze zmniejszenie liczby zamówień, spadek uzyskiwanych
marż, co w konsekwencji jeszcze bardziej zmniejszy możliwości konkurowania na rynku.
Ilościowa struktura asortymentowa sprzedaży produktów
Ilość /t/
Grupa asortymentowa

I-III kw.
2012 r.

I-III kw.
2011 r.

Zmiana
(3-4)

Dynamika
% (3:4)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4

Rury z miedzi
Druty, pręty, profile miedziane i z miedzi stopowej
Stopy odlewnicze
Pozostałe
Razem w tym :
kraj
eksport

-

3 838
3 016
2 924
500
10 278
6 730
3 548

4 649
3 460
3 183
510
11 802
7 564
4 238

-811
-444
-259
-10
-1 524
-834
-690

83%
87%
92%
98%
87%
89%
84%

Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży w okresie I-III kw. 2012 roku wyniosły 314 748 tys. PLN i były
niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku o 35 041 tys. PLN, tj. o 10 %.
Spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I-III kw. 2011 roku wynika z :
- mniejszej ilości sprzedawanych wyrobów ,
- niższych notowań miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali.
Wynik na sprzedaży
W I-III kw. 2012 roku Hutmen S.A. osiągnął zysk na sprzedaży w wysokości 459 tys. PLN.
W analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano zysk na sprzedaży 4 983 tys. PLN.
Spadek rentowności sprzedaży wynika ze wzrostu jednostkowego kosztu przerobu oraz
uzyskanych niższych marż handlowych.
Utrata wyniku na podstawowej działalności operacyjnej jest również efektem mniejszej ilości
sprzedaży. Sprzedaż wyrobów spadła o 13% w I-III kw. 2012 w stosunku do I-III kw. 2011 r.
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Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Spółka odnotowała dodatni wynik w wysokości 1 881 tys. PLN na pozostałej działalności
operacyjnej, na który decydujący wpływ miał zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów
trwałych.
Wynik na działalności finansowej
Wynik na działalności finansowej był dodatni i wyniósł 2 340 tys. PLN. Decydujący wpływ na
wynik z działalności finansowej mają odsetki od udzielonych pożyczek, saldo różnic
kursowych oraz koszty factoringu. Część kosztów factoringu w kwocie 1 548 tys. PLN
związana jest z refinansowaniem odsetek i prowizji factoringowych dotyczących zakupu
surowca.
Ocena zarządzania zasobami finansowymi
Hutmen S.A. finansuje działalność operacyjną z kredytów krótkoterminowych ze środków
uzyskiwanych w ramach factoringu oraz ze środków własnych.
Zobowiązania realizowane są 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 posiada znaczące zaangażowanie gotówkowe w HMN Szopienice S.A. w likwidacji.
Spółka HMN Szopienice S.A. w likwidacji nie podlega konsolidacji w wyniku sprzedaży akcji
tej spółki w dniu 31 grudnia 2011 roku do podmiotu spoza GK Hutmen.
Hutmen S.A. w wyniku przejęcia w banku Pekao S.A. zobowiązania do spłaty kredytu HMN
Szopienice S.A. w likwidacji był obciążany kosztami odsetek, które zaliczone zostały na
poczet pożyczek udzielonych HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Kredyt ten w dniu 31.10.2012
został spłacony przez Hutmen S.A.. Na dzień 30 września 2012 r. zaangażowanie gotówkowe
Hutmen S.A. w likwidowanej spółce jest na poziomie 108,6 mln PLN, z tego udzielone
pożyczki stanowią kwotę ok. 96,2 mln PLN.
Wybrane wskaźniki podmiotu dominującego Hutmen S.A.
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
Wskaźniki
Wskaźnik płynności I
Wskaźnik płynności II
Wskaźnik płynności III
ROA
ROE

I-III kw. 2012
4,4%
4,1%
0,1%
0,7%
1,4%
1,7%
1,6%
I-III kw. 2012
1,64
1,06
0,016
0,021
1,64

I-III kw. 2011
5,5%
5,3%
1,4%
1,4%
2,1%
1,8%
1,7%
I-III kw. 2011
1,69
1,30
0,018
0,027
1,69
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