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Zasady przeliczania danych finansowych na EUR
Informacje finansowe zawarte w prezentowanych sprawozdaniach zostały przeliczone na EUR wg
nast puj cych zasad:
• poszczególne pozycje bilansu - według ustalonego przez Narodowy Bank Polski redniego
wymiany złotego na EUR obowi zuj cego na dany dzie bilansowy
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu rodków pieni
– według kursu stanowi cego redni arytmetyczn
rednich kursów wymiany złotego na
ustalanych przez Narodowy Bank Polski, obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi
okresie obj tym sprawozdaniem

kursu
nych
EUR,
ca w

redni kurs EUR wg NBP

Dane dotycz ce rednich kursów wymiany złotego, w okresach obj tych sprawozdaniem finansowym i
porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EUR, ustalonych przez Narodowy Bank Polski,
kształtowały si nast puj co:

01.01-30.09.2007 r.
01.01-31.12.2006 r.
01.01-30.09.2006 r.

redni kurs w
okresie
3,8314
3,8991
3,9171

Kurs na ostatni
dzie okresu
3,7775
3,8312
3,9835
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SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres
Okres
Okres
Okres
zako czony zako czony zako czony zako czony
30/09/07
30/06/07
31/12/06
30/09/06
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowy maj tek trwały
Nieruchomo ci inwestycyjne

1 249 300

1 238 100

1 239 843

1 266 946

4 296

4 296

4 408

5 712

19 008

19 008

19 008

19 008

Pozostałe warto ci niematerialne

27 883

28 902

26 501

22 706

Aktywa finansowe

33 884

32 781

31 391

33 698

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

39 977

37 278

36 150

22 264

630

464

384

1 310

1 374 978

1 360 829

1 357 685

1 371 644

605 883

610 467

599 872

573 980

900 405

997 672

891 281

997 424

63 742

39 523

82 085

106 031

1 714

1 651

6 808

1 543

7 617

11 361

8 597

13 565

60 059

64 885

62 449

74 335

825

833

1 835

535

Aktywa obrotowe razem

1 640 245

1 726 392

1 652 927

1 767 413

Aktywa razem

3 015 223

3 087 221

3 010 612

3 139 057

Warto

firmy

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
nale no ci
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Bie

ce aktywa podatkowe

Pozostałe aktywa
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda y
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Okres
Okres
Okres
Okres
zako czony zako czony zako czony zako czony
30/09/07
30/06/07
31/12/06
30/09/06
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji
nominalnej

akcji

Kapitał rezerwowy
Ró nice kursowe
podporz dkowanych

z

powy ej

ich

przeliczenia

warto ci

jednostek

Zyski zatrzymane w tym:
zysk bie

cego roku

Kapitał przypadaj cy jednostce dominuj cej
Kapitał przypadaj cy udziałowcom
mniejszo ciowym

15 404

15 404

15 404

15 404

24 435

24 435

24 435

24 435

-5 742

-11 304

-10 160

-3 883

-2 717

-2 370

-2 958

-1 571

576 612

567 318

515 452

560 347

58 871

49 577

49 323

94 218

607 992

593 483

542 173

594 732

519 489

512 126

478 218

463 237

1 127 481

1 105 609

1 020 391

1 057 969

321 717

315 021

243 670

173 544

95 424

96 683

92 706

94 680

13 228

13 424

14 343

17 864

87 681

85 907

92 168

102 788

Pozostałe rezerwy

37 141

36 150

35 806

50 444

Dotacje

11 940

10 899

11 767

9 273

332

2 051

4

0

567 463

560 135

490 464

448 593

Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi zania

457 748

510 450

488 945

471 404

Krótkoterminowe po yczki i kredyty bankowe

689 111

704 738

769 527

895 846

Pozostałe zobowi zania finansowe

126 323

153 219

160 063

204 857

18 617

13 867

11 684

7 612

6 416

8 418

8 243

8 577

Kapitał własny razem
Zobowi zania długoterminowe
Długoterminowe po yczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowi zania finansowe
Zobowi zania z tytułu wiadcze emerytalnych i
podobne
Rezerwa na podatek odroczony

Pozostałe zobowi zania
Zobowi zania długoterminowe razem
Zobowi zania krótkoterminowe

Bie ce zobowi zania podatkowe
Zobowi zania z tytułu wiadcze
podobne

emerytalnych i

Rezerwy krótkoterminowe

17 448

23 864

52 177

33 097

Dotacje

2 724

2 634

2 584

4 803

Pozostałe zobowi zania

1 892

4 287

6 534

6 299

Zobowi zania krótkoterminowe razem

1 320 279

1 421 477

1 499 757

1 632 495

Zobowi zania razem

1 887 742

1 981 612

1 990 221

2 081 088

Pasywa razem

3 015 223

3 087 221

3 010 612

3 139 057
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Okres od
Okres od
Okres od
Okres od
01/07/07 do 01/01/07 do 01/07/06 do 01/01/06 do
30/09/07
30/09/07
30/09/06
30/09/06
Działalno

kontynuowana

Przychody ze sprzeda y produktów

1 005 015

3 161 841

1 194 832

3 444 854

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów
Przychody ze sprzeda y ogółem

205 696
1 210 711

619 152
3 780 993

274 778
1 469 610

602 819
4 047 673

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

898 624

2 852 563

1 068 271

3 073 735

Warto

201 397

563 705

261 642

557 166

1 100 021

3 416 268

1 329 913

3 630 901

110 690

364 725

139 697

416 772

Koszty sprzeda y

17 710

51 113

23 887

69 055

Koszty ogólnego zarz du

42 060

128 422

59 145

187 105

Pozostałe przychody operacyjne

23 815

53 954

13 457

33 507

Pozostałe koszty operacyjne
Nadwy ka przej tego udziału w jednostkach
zale nych nad kosztem przej cia
Zysk na sprzeda y udziałów w jednostkach
konsolidowanych
Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej

26 105

37 629

7 685

46 656

-199

9 431

0

1 276

0

31 444

0

0

48 431

242 390

62 437

148 739

sprzedanych towarów i materiałów

Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzeda y

Przychody finansowe

12 896

45 050

33 228

151 984

Koszty finansowe
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych
metod praw własno ci
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

33 207

201 691

23 731

103 579

222
28 342

387
86 136

225
72 159

168
197 312

8 742

21 476

14 452

41 075

19 600

64 660

57 707

156 237

0

0

0

0

19 600

64 660

57 707

156 237

9 294
10 306

58 871
5 789

34 454
23 253

94 218
62 019

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalno ci kontynuowanej
Działalno

zaniechana

Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej
Zysk (strata) netto, w tym przypadaj cy:

jednostce dominuj cej
udziałowcom mniejszo ciowym

rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk na jedn akcj zwykł przypadaj cy na
akcjonariuszy j. dominuj cej (w zł)

62 423 997

66 084 509

0,94

1,42

rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk na jedn akcj zwykł
przypadaj cy na akcjonariuszy j. dominuj cej (w zł)

62 423 997

66 084 509

0,94

1,42

_________________________________________________________________________________________

6

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał
zakładowy

Akcje
własne

Kapitał z
emisji akcji
powy ej
ich
warto ci
nominalnej

Kapitał
rezerwowy

0

Stan na 1 stycznia 2006 roku

18 252

-33 072

48 962

Umorzenie akcji własnych

-2 848

27 375

-24 527

Sprzeda akcji własnych nale cych do
spółek zale nych
Aktualizacja wyceny instrumentów
zabezpieczaj cych

-2 731

466 137

94 218

1 160
94 218

-8

-8

1 160

24 435

904 966

5 697

-3 883

-3 883

-3 883

-3 883

0

407 418

5 697

5 697

15 404

497 548

Kapitał
przypadaj cy
Razem
udziałowcom
mniejszo ciowym

0

Ró nice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Zysk za trzy kwartały 2006 roku
Udział w zmianach zysków z lat
ubiegłych jednostek
podporz dkowanych
Zmiana udziału mniejszo ci

Stan na 30 wrze nia 2006 roku

Razem
Ró nice kursowe z
kapitał
Zyski
przeliczenia
przypadaj cy
zatrzymane
jednostek
jednostce
podporz dkowanych
dominuj cej

-1 571

_________________________________________________________________________________________
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560 347

594 732

1 160
62 019

156 237
-8

-6 200

-6 200

463 237
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Kapitał z
emisji akcji
powy ej
Kapitał
zakładowy
ich
warto ci
nominalnej

Stan na 1 stycznia 2007 roku

15 404

24 435

Likwidacja Funduszu Budownictwa
Mieszkaniowego
Aktualizacja wyceny instrumentów
zabezpieczaj cych
Ró nice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych

Kapitał
rezerwowy

-10 160

Razem
Ró nice kursowe z
kapitał
przeliczenia
Zyski
przypadaj cy
jednostek
zatrzymane
jednostce
podporz dkowanych
dominuj cej

-2 958

515 452

542 173

2 289

2 289

58 871

58 871

Zmiana udziału mniejszo ci

24 435

-5 742

-2 717

576 612
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607 992

1 020 391
2 289
4 418
241

241

241

15 404

478 218

4 418

4 418

Zysk za trzy kwartały 2007 roku

Stan na 30 wrze nia 2007 roku

Kapitał
przypadaj cy
Razem
udziałowcom
mniejszo ciowym

5 789

64 660

35 482

35 482

519 489

1 127 481
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU RODKÓW PIENI

NYCH

Okres od
Okres od
Okres od
Okres od
01/07/07 do 01/01/07 do 01/07/06 do 01/01/06 do
30/09/07
30/09/07
30/09/06
30/09/06
Przepływy rodków pieni
operacyjnej

nych z działalno ci

Zysk /strata przed opodatkowaniem

28 342

86 136

72 159

197 312

-222

-387

-225

-168

27 948

82 960

27 159

78 849

457

-1 073

-319

1 117

15 761

44 540

8 942

32 781

288

-1 225

181

4 632

Zyski (straty) z tytułu działalno ci inwestycyjnej

-2 476

892

3 540

-78 730

Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego

70 098

211 843

111 437

235 793

64 158

-5 990

17 515

-262 579

Korekty o pozycje:
Udział w wyniku jednostek wycenianych metod praw
własno ci
Amortyzacja
Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu ró nic
kursowych zwi zanych z działalno ci inwestycyjn i
finansow (w tym z przeliczenia rodków
pieni nych)
Koszty z tytułu odsetek od zobowi za finansowych
naliczone i zapłacone
Odsetki i dywidendy zwi zane z działalno ci
inwestycyjn

Zmiany w kapitale obrotowym:
Zmiana stanu nale no ci
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowi za
Zmiana stanu rezerw i rozlicze mi dzyokresowych
Zmiana pozostałych aktywów i zobowi za
rodki pieni

ne z działalno ci operacyjnej

Zapłacone odsetki
Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy
rodki pieni

ne netto z działalno ci operacyjnej

Przepływy rodków pieni
inwestycyjnej

5 477

-33 081

-44 094

-27 843

-22 228

-6 902

-62 708

11 596

-6 941

-24 623

258

-10 627

4 926

3 759

605

28 901

115 490

145 006

23 013

-24 759

-15 530

-42 693

-13 258

-38 253

-514

-12 970

-7 182

-21 844

99 446

89 343

2 573

-84 856

44

16 658

5 856

8 795

nych z działalno ci

Wpływy ze zbycia rzeczowego maj tku trwałego i
warto ci niematerialnych
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych

3 156

62 443

1 309

47 517

Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach

0

1 303

1

91

Wpływy ze spłaty po yczek

0

0

399

625

Otrzymane odsetki

3

106

10

70

293

1 087

66

741

3 496

81 597

7 641

57 839

Inne wpływy inwestycyjne
Wpływy z działalno ci inwestycyjnej
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Nabycie rzeczowego maj tku trwałego i warto ci
niematerialnych
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone po yczki
Inne wydatki inwestycyjne
Wydatki na działalno

inwestycyjn

rodki pieni ne netto z działalno ci
inwestycyjnej

Przepływy pieni ne z działalno ci finansowej
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów
kapitałowych
Wpływy z kredytów i po yczek

39 036

106 935

34 915

123 419

5 345

14 796

10

808

24 915

24 905

285

844

7 676

55 554

-131

78

76 972

202 190

35 079

125 149

-73 476

-120 593

-27 438

-67 310

0

56 529

0

0

80 180

245 156

281 534

486 656

Emisja dłu nych papierów warto ciowych

5 980

10 980

130 798

343 940

Inne wpływy finansowe

1 970

4 324

5 037

23 320

88 130

316 989

417 369

853 916

Wpływy z działalno ci finansowej
Wypłacone dywidendy
Spłaty kredytów i po yczek
Wykup dłu nych papierów warto ciowych
Płatno ci z tytułu leasingu finansowego
Inne wydatki finansowe
Wydatki na działalno
rodki pieni

finansow

ne netto z działalno ci finansowej

Przepływy pieni ne netto razem
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty na pocz tek
okresu
Ró nice kursowe z przeliczenia rodków pieni nych
i ich ekwiwalentów
rodki pieni
okresu

ne i ich ekwiwalenty na koniec

9 983

10 096

0

174

97 962

247 462

268 618

330 916

5 980

15 180

116 300

329 900

740

2 240

720

2 183

3 810

12 159

-11 650

20 176

118 475

287 137

373 988

683 349

-30 345

29 852

43 381

170 567

-4 375

-1 398

18 516

18 401

64 885

62 449

55 815

56 095

-451

-992

4

-161

60 059

60 059

74 335

74 335
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1. PODSTAWA SPORZ DZENIA RAPORTU I ZASADY RACHUNKOWO CI
Podstawa prawna sporz dzenia raportu
Informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2007 roku zostały sporz dzone zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Finansów z 19 pa dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie cych i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.)
oraz Mi dzynarodowym Standardem Rachunkowo ci 34 (MSR 34) „ ródroczna sprawozdawczo
finansowa”.
Zasady rachunkowo ci
Zasady rachunkowo ci i metody obliczeniowe przyj te przy sporz dzaniu skonsolidowanego raportu
kwartalnego s zgodne z zasadami przyj tymi przy sporz dzaniu rocznego sprawozdania finansowego.
Wybrane dane finansowe w pocz tkowej cz ci raportu zostały przedstawione w EURO zgodnie z § 89 ust.
2 Rozporz dzenia Ministra Finansów z 19 pa dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.).
Szczegółowy opis tych zasad został zamieszczony w skonsolidowanym raporcie półrocznym za pierwsze
półrocze 2007 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania
działalno ci gospodarczej spółek w daj cej si przewidzie przyszło ci. W ocenie Spółki nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci.
Zmiany zasad rachunkowo ci i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
W bie cym okresie nie dokonywano zmian zasad rachunkowo ci

2. ZMIANY SZACUNKÓW W OKRESIE BIE

CYM OD POCZ TKU ROKU

Korekty z tytułu rezerw
Tytuł rezerwy
Rezerwa na odprawy
wiadczenia emerytalne,
nagrody jubileuszowe i nie
wykorzystane urlopy
Dotacje rz dowe
Rozliczenia
mi dzyokresowe
przychodów
Rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów
Pozostałe rezerwy
Razem

Stan na 31.12.06

Zmiana od 01.01.07
do 30.09.07

Stan na 30.09.07

22 586

-2 942

19 644

14 351

313

14 664

6 534

-4 642

1 892

52 177

-34 729

17 448

35 806

1 335

37 141

131 454

-40 665

90 789
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Podatek odroczony

Stan na 31.12.06

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego
Rezerwa na podatek
odroczony

Odpisy aktualizuj ce warto
Aktualizowane aktywa

Zmiana od 01.01.07
do 30.09.07

Stan na 30.09.07

36 150

3 827

39 977

92 168

-4 487

87 681

aktywów
Stan na 31.12.06

Aktywa finansowe
długoterminowe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nale no ci długoterminowe
Zapasy
Nale no ci krótkoterminowe
Razem

Zmiana od 01.01.07
do 30.09.07

Stan na 30.09.07

30 287

-134

30 153

79 747
24
29 261
56 289

-13 294
-8
-873
5 329

66 453
16
28 388
61 618

195 608

-8 980

186 628

3. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA W BIE

CYM OKRESIE

a. Osi gni te wyniki
Wyniki działalno ci gospodarczej
Zaprezentowane komentarze dotycz ce rachunku wyników odnosz si do wyników III kwartału 2007 roku
w porównaniu do III kwartału 2006 roku, lub poprzez analogi , do wyników narastaj co za III kwartały 2007
roku w porównaniu do wyników narastaj co za III kwartały 2006 roku.
Wyniki Grupy Boryszew w III kwartale 2007 roku były ni sze w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego. Zdecydowało o tym kilka czynników. Najwa niejsze z nich to spadek przychodów w Boryszew
SA O/Elana oraz spadek przychodów w wi kszo ci spółek Grupy Impexmetal. W przypadku O/Elana spadek
przychodów wynikał przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania przez odbiorców na polimer
butelkowy. Opracowana ostatnio strategia O/Elana w niewielkim stopniu przyczyni si do poprawy warto ci
przychodów, natomiast spowoduje wzrost rentowno ci oddziału. Zostanie to dokonane głównie poprzez
zamkni cie nierentownej produkcji półproduktów (Wydziału Chemicznego) i zast pienie ich ta szymi
półproduktami z importu. Odno nie spółek Grupy Impexmetal najwi kszy spadek przychodów został
zanotowany w spółkach z Dywizji Miedzi. Ni szy poziom przychodów w tej dywizji jest głównie skutkiem
mniejszego wolumenu sprzeda y produktów przy jednocze nie zbli onych do zeszłorocznych cenach miedzi
na LME. Wysoka cena miedzi spowodowała wzrost substytucji produktów z miedzi oraz poci gn ła za sob
wzrost konkurencyjno ci. Obecnie spółki miedziowe przebudowuj swój portfel produktowy w celu lepszego
dopasowania go do rynku i skoncentrowania si na produkcji wyrobów daj cych wy sz rentowno . W
zwi zku z tym, z powodu nieopłacalno ci obrotu handlowego ograniczana b dzie sprzeda na Daleki
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Wschód, gdzie dominuje tani wyrób producentów regionu (w tym przede wszystkim Chin), zani aj cych
ceny sprzeda y oraz do USA, których rynek jest tradycyjnie polem walki cenowej. Innym negatywnym
sygnałem jest znaczne skurczenie si niemieckiego rynku blach miedziowych na pokrycia dachowe – tj.
najwi kszego rynku w Europie. W kontek cie powy szych informacji pozytywn wiadomo ci jest
oczekiwanie przez rynek na spadek ceny tego metalu, czemu miałyby sprzyja rosn ce jego zapasy na LME,
co powinno si przeło y na stopniow odbudow popytu na wyroby z miedzi.
Poni ej zamieszczone s dane liczbowe wraz z krótkim komentarzem dotycz cym przychodów na poziomie
Grupy Boryszew oraz w rozbiciu na poszczególne dywizje.
W III kwartale 2007 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, nast pił spadek
skonsolidowanych przychodów Grupy Boryszew o 258,9 mln zł do kwoty 1.210,7 mln zł.
Poza Dywizj Cynkowo-Ołowiow (wzrost o 14,8 mln zł do kwoty 134,2 mln zł – dane nieskonsolidowane)
pozostałe dywizje uzyskały mniejsze przychody ze sprzeda y w prezentowanym okresie.
Za wyj tkiem spółek Baterpol Sp. z o.o. (wzrost o 16,2 mln zł do kwoty 51,8 mln zł), NPA Skawina Sp. z
o.o. (wzrost o 10,1 mln zł do kwoty 101,2 mln zł) oraz FLT Polska Sp. z o.o. (wzrost o 9,2 mln zł do kwoty
80,9 mln zł) wszystkie główne spółki Grupy Kapitałowej Boryszew miały ni sze przychody ze sprzeda y w
III kwartale 2007 roku w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego.
Najwa niejsz przyczyn spadku skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y był ni szy wolumen
sprzeda y produktów we wszystkich spółkach produkcyjnych (za wyj tkiem NPA Skawina Sp. z o.o.), czego
nie zrekompensowały zdecydowanie wy sze ceny ołowiu oraz nieznacznie wy sze ceny aluminium i miedzi.
Ni sza sprzeda ilo ciowa spółek była zwi zana głównie ze spadkiem popytu rynkowego na produkty spółek.
Poszczególne dywizje zanotowały nast puj ce spadki wolumenu sprzeda y: Dywizja Polimerów
(wył cznie O/Elana – spadek o 8,5 tys. ton do poziomu 21,2 tys. ton), Dywizja Miedzi (spadek o 4,3 tys. ton
do poziomu 18,9 tys. ton), Dywizja Cynku i Ołowiu (spadek o 3,1 tys. tondo poziomu 15,8 tys. ton), Dywizja
Aluminium (spadek o 0,9 tys. ton do poziomu 27,3 tys. ton).
Na spadek wolumenu sprzeda y Dywizji Polimerów (wył cznie O/Elana) najwi kszy wpływ miała
ni sza o 4,3 tys. ton sprzeda polimeru butelkowego, która była nast pstwem chłodnego lata oraz du ej
nadpoda y tego produktu na rynku.
Spadek wolumenu sprzeda y w Dywizji Miedziowej wyst pił głównie w Hutmen S.A. (spadek o 2,2 tys.
ton do poziomu 7,0 tys. ton) oraz w HMN Szopienice S.A. (spadek o 2,0 tys. ton do poziomu 6,6 tys. ton).
Znaczny spadek sprzeda y ilo ciowej w obu spółkach jest głównie efektem utrzymywania si wysokich cen
miedzi na LME, powoduj cych substytucj miedzi przede wszystkim na rynku rur instalacyjnych oraz pokry
dachowych.
Na ni szy wolumen sprzeda y w III kwartale 2007 roku w Dywizji Cynku i Ołowiu najwi kszy wpływ miała
ni sza sprzeda w Baterpol Sp. z o.o. (spadek o 1,7 tys. ton do poziomu 6,9 tys. ton) oraz w Boryszew SA
O/Huta Oława (spadek o 1,0 tys. ton do poziomu 5,6 tys. ton). Ni sza sprzeda w Baterpol Sp. z o.o. była
głównie efektem przeprowadzonej we wrze niu inwestycji modernizacyjnej na odlewni, która ograniczyła w
tym okresie produkcj . Ni sza sprzeda w Boryszew SA O/Huta Oława była zwi zana głównie z mniejszym
popytem na tlenki ołowiu ze strony producentów akumulatorów oraz producentów kineskopów.
W Dywizji Aluminium w analizowanym okresie ni sza sprzeda wynikała z ni szej o 3,0 tys. ton sprzeda y
w Aluminium Konin-Impexmetal S.A. Zwi zane jest to zarówno z ograniczeniem produkcji w wyniku
przeprowadzonej akcji protestacyjnej, jak i cz ciowo ze spadkiem popytu rynkowego. Spadek wolumenu
sprzeda y w Aluminium Konin- Impexmetal SA został w cz ci zrekompensowany wzrostem wolumenu
sprzeda y w NPA Skawina Sp. z o.o. w wysoko ci 2,1 tys. ton.
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Na spadek poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y Grupy wpływ miał tak e umacniaj cy
si złoty wzgl dem dolara oraz euro. Dodatkowo wysokie notowania złotego negatywnie wpływaj na
opłacalno eksportu.
Porównanie rednich cen metali na LME w omawianych okresach przedstawia poni sza tabela:

Aluminium
Mied
Cynk
Ołów

III kw. 07
2 552
7 714
3 238
3 141

III kw. 06
2 482
7 670
3 363
1 189

07 / 06
70
44
-125
1 951

w%
2,8%
0,6%
-3,7%
164,0%

Spadkowi przychodów ze sprzeda y Grupy Boryszew towarzyszył spadek o 14,0 mln zł do poziomu 48,4
mln zł wyniku na działalno ci operacyjnej. Na powy szy spadek zysku operacyjnego najwi kszy wpływ
miały jednostkowe wyniki spółek Dywizji Miedzi (spadek o 18,2 mln zł do poziomu 2,4 mln zł), Dywizji
Polimerów (spadek o 10,5 mln do -17,5 mln zł). Spadki te zostały w cz ci zrównowa one lepszymi
wynikami jednostkowymi spółek Dywizji Cynku i Ołowiu (wzrost o 4,5 mln zł do 12,3 mln zł) oraz Dywizji
Aluminium (wzrost o 1,8 mln zł do 27,8 mln zł). Na ni sze wyniki operacyjne Dywizji Miedzi miały wpływ
spółki Hutmen SA (spadek o 8,3 mln zł do poziomu 3,4 mln zł), HMN Szopienice S.A. (spadek o 7,3 mln zł
do poziomu (5,4) mln zł) oraz WM Dziedzice SA (spadek o 2,6 mln zł do poziomu 4,4 mln zł). Gorsze
wyniki tych spółek były nast pstwem wysokich cen miedzi, które spowodowały ograniczenie popytu na
wyroby z miedzi, zwłaszcza w zakresie bardziej substytucyjnych produktów. Dodatkowo zeszłoroczne
o ywienie koniunktury spowodowało wzrost na wiecie mocy produkcyjnych oraz wzrost poda y. Wobec
tego spółki produkcyjne, eby uplasowa na rynku swoj produkcj s zmuszone do zmniejszania cen
sprzeda y, a co za tym idzie swoich mar .
Na spadek wyników operacyjnych Dywizji Polimerów najwi kszy wpływ miał O/Elana (spadek o 19,3 mln
zł do poziomu (18,4) mln zł), Elana Energetyka Sp. z o.o. (spadek o 4,8 mln zł do poziomu 0,6 mln zł).
Gorsze wyniki operacyjne Boryszew S.A. O/Elana to przede wszystkim efekt utworzenia rezerwy w kwocie
9,5 mln zł na nale no ci z tytułu sprzeda y wierzytelno ci Kuag Elana GmbH spółce Carlson Private Equity
Limited oraz mniejszy popyt na wszystkie produkty, w tym przede wszystkim na polimer butelkowy.
Mniejsza sprzeda przeło yła si na niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz spowodowała wzrost
jednostkowego kosztu wytworzenia. Aby zapobiec dalszym stratom Boryszew S.A. O/Elana opracował now
strategi , która ma optymalizowa procesy produkcyjne oddziału. Główne zało enia strategii s opisane w
punkcie 9 niniejszej informacji dodatkowej. Dodatkowo za spraw sprzeda y Spółki Kuag Elana wyniki III
kwartału br. dywizji nie były obci one wynikami tej Spółki (w III kwartale 2006 roku strata operacyjna
Kuag Elana wynosiła 13,9 mln zł). Lepsze wyniki Elany Energetyka Sp. z o.o. w III kwartale 2006 roku były
efektem jednorazowego zdarzenia – sprzeda y praw do emisji CO2 za kwot 4,9 mln zł.
Wy sze wyniki operacyjne Dywizji Cynku i Ołowiu były nast pstwem lepszych wyników Boryszew
S.A. O/Huta Oława (wzrost o 3,1 mln zł do poziomu 4,7 mln zł), Baterpol Sp. z o.o. (wzrost o 3,1 mln zł do
poziomu 8,1 mln zł) przy jednoczesnym spadku wyników ZM Silesia SA (spadek o 1,7 mln do poziomu (0,5)
mln zł). Lepsze wyniki Boryszew SA O/Huta Oława były spowodowane rekordowymi cenami ołowiu oraz
wysokimi cenami cynku, które przeło yły si na wzrost jednostkowych mar na tlenkach ołowiu i tlenkach
cynku. Wzrost wyników operacyjnych Baterpol Sp. z o.o. wynikał z rekordowych notowa ołowiu oraz z
zako czonych inwestycji w spółce. Wzrost notowa ołowiu bezpo rednio przekłada si na wzrost poziomu
uzyskiwanych mar przez Baterpol Sp. z o.o.. Jednocze nie dynamika wzrostu zysków tej spółki jest
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ograniczana wynikami na (zawartych w przeszło ci) długoterminowych transakcjach zabezpieczaj cych
metal, których wpływ poprzez ich stopniowe wygasanie staje si coraz mniejszy i które zast powane s
transakcjami krótkoterminowymi. Gorsze wyniki ZM Silesia S.A. były efektem mniejszej sprzeda y anod
cynkowych oraz stopów cynkowo-aluminiowych i wy szych dopłat do zakupu surowca (cynku), których
przeło enia na cen sprzeda y rynek nie zaakceptował.
Tradycyjnie najwy szy zysk EBIT został zrealizowany przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A. Do
osi gni cia wyników operacyjnych w wysoko ci 23,7 mln zł (poprawa o 0,8 mln zł) przyczyniły si b d ce
w ko cowym etapie kluczowe inwestycje, dzi ki którym zwi kszył si wolumen sprzeda y bardziej
przetworzonych produktów generuj cych wy sze mar e. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj cym osi gni ciu
dobrych wyników operacyjnych był utrzymuj cy si wysoki poziom cen aluminium na LME. Lepszy o 0,9
mln zł wynik operacyjny NPA Skawina Sp. z o.o. wynikał z wi kszego wolumenu sprzeda y, zwłaszcza
wy ej mar owych produktów (walcówka aluminiowa i stopowa).
W przypadku pozostałych spółek warto podkre li wzrost wyniku operacyjnego FLT Polska Sp. z o.o.
(wzrost o 1,5 mln zł do poziomu 5,8 mln zł) oraz Izolacji Matizol SA (wzrost o 0,6 mln zł do poziomu 1,7
mln zł). Głównym powodem wzrostów była wi ksza sprzeda tych spółek.
Warto podkre li , e pomimo gorszych wyników w III kwartale 2007 roku, wyniki operacyjne narastaj co za
III kwartały 2007 roku były o 93,7 mln zł lepsze od wyników operacyjnych narastaj co za III kwartały 2006
roku i wynosiły 242,4 mln zł. Najwi kszy wpływ na popraw wyników miały jednorazowe transakcje, w
tym: 39,8 mln zł – brak w 2007 roku, w skonsolidowanym sprawozdaniu straty operacyjnej sprzedanej w
styczniu 2007 roku spółki Kuag Elana w ww. kwocie (za III kwartały 2006 roku spółka ta wygenerowała
strat na działalno ci operacyjnej); 8,3 mln zł – saldo(wynik roku 2007 pomniejszony o wynik roku 2006)
nadwy ki przej tego udziału w jednostkach zale nych nad kosztem przej cia; (4,9) mln zł – brak sprzeda y
w 2007 roku uprawnie do emisji CO2 przez Elana Energetyka Sp. o.o.; (9,5) mln zł – utworzenie w 2007
roku rezerwy na nale no ci z tytułu sprzeda y wierzytelno ci Kuag Elana spółce Carlson Private Equity
Limited.
W III kwartale 2007 roku nast pił spadek skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Boryszew w
stosunku do III kwartału 2006 roku o 38,1 mln zł do poziomu 19,6 mln zł.
Istotnym czynnikiem negatywnie wpływaj cym na wyniki jednostkowe i skonsolidowane była wycena akcji
Skotan S.A. W III kwartale 2007 roku Boryszew SA odnotował strat z tytułu wyceny tych walorów w
wysoko ci 1,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano zysk w wysoko ci
17,7 mln zł. Do spadku wyników netto w znacz cym stopniu przyczyniły si równie spółki Dywizji Miedzi
ze spadkiem wyników nieskonsolidowanych o 17,5 mln zł do poziomu (3,7) mln zł. Warto podkre li fakt, e
nieskonsolidowane wyniki netto pozostałych dywizji były w III kwartale 2007 roku lepsze od wyników w III
kwartale 2006 roku.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominuj cego spadł o 25,2 mln zł do poziomu 9,3 mln zł.
Jednostkowe wyniki netto, EBIT i EBIDTA oraz dane dotycz ce sprzeda y ilo ciowej w III kwartale 2007
roku najwa niejszych spółek zale nych Boryszew S.A. w podziale na Dywizje zawiera poni sza tabela (dane
w tys. zł):
Dywizja Polimerów
O/Elana

Elana Pet

Dywizja Aluminium

Elana
Energetyka

Aluminium
Konin

NPA
Skawina

Dywizja Miedzi
Hutmen

Dziedzice

Szopienice

EBIDTA

(12 588)

1 086

669

35 117

4 318

5 170

5 462

(4 039)

EBIT

(18 408)

553

603

23 780

4 006

3 427

4 397

(5 416)

Zysk netto

(19 242)

441

484

19 377

2 201

1 658

1 849

(7 219)

21,255

1,384

nd

16,2

11,065

6,968

5,353

6,568

Sprzeda (tys. ton)
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Dywizja Cynku i Ołowiu
Baterpol
EBIDTA

ZM Silesia

Pozostałe

O/Huta
Oława

O/Boryszew
(**)

Centrala
BRS

Izolacja
Matizol (*)

ZFiT Złoty
Stok

Impexmetal FŁT Polska

10 183

582

5 113

12 184

(841)

2 014

908

4 441

5 883

EBIT

8 061

(451)

4 723

10 759

(873)

1 728

638

4 441

5 838

Zysk netto

4 363

678

2 839

8 848

(4 623)

(15 808)

415

3 729

4 366

6,9

3,452

5,6

nd

nd

4,023

5,093

3,3

nd

Sprzeda (tys. ton)

(*) – wynik netto uwzgl dnia aktualizacj akcji Impexmetal SA w kwocie (17,1) mln zł
dane ilo ciowe dot. tys. m2
(**) – zsumowano O/Boryszew (lipiec sierpie 2007) i Boryszew ERG (wrzesie 2007)
nd - dot. spółek sprzedaj cych produkty w wielu jednostkach miar lub spółek usługowych

Zmiany w sytuacji kapitałowo- maj tkowej
Zaprezentowane poni ej komentarze odnosz si do stanów na koniec 30.09.2007 2007 roku w porównaniu
stanu na 30.06.2007 roku.
Ł czne aktywa Grupy spadły w III kwartale 2007 roku o 72,0 mln zł do kwoty 3.015,2 mln zł. Najwi kszy
spadek dotyczył parametrów zwi zanych z działalno ci operacyjn tj. nale no ci z tytułu dostaw i usług (o
97,3 mln zł do 900,4 mln zł) oraz zapasów (o 4,6 mln zł do 605,9 mln zł). Jest to efektem spadku sprzeda y
grupy zarówno w uj ciu ilo ciowym, jak i warto ciowym.
Spadek sprzeda y wpłyn ł na poziom kapitału pracuj cego, który na koniec III kwartału 2007 roku
zmniejszył si o 48,0 mln zł do poziomu 1.059,1 mln zł w stosunku ko ca II kwartału 2007 roku.
W III kwartale 2007 roku nast pił spadek zobowi za finansowych o 37,1 mln zł do poziomu 1.232,6 mln zł
oraz zmiana struktury finansowania. Udział finansowania długoterminowego wzrósł z 32% na koniec II
kwartału 2007 roku do 34% na koniec III kwartału 2007 roku.
Sytuacja w zakresie przepływów pieni nych
Zaprezentowane poni ej komentarze odnosz si przepływów pieni nych maj cych miejsce wył cznie w III
kwartale 2007 roku.
Mimo wypracowania zysku netto w III kwartale 2007 roku w wysoko ci 19,6 mln zł, nast pił w tym okresie
spadek rodków pieni nych o 4,4 mln zł. Był on efektem dodatnich przepływów wygenerowanych z
działalno ci operacyjnej w wysoko ci 99,4 mln zł przy ujemnych przepływach pieni nych z działalno ci
inwestycyjnej w wysoko ci (73,5) mln zł oraz z działalno ci finansowej w wysoko ci (30,3) mln zł.
Najwi kszy wpływ na dodatnie przepływy z działalno ci operacyjnej miała pozytywna zmiana zapasów,
nale no ci i zobowi za w ł cznej wysoko ci 47,4 mln zł oraz amortyzacja w wysoko ci 27,9 mln zł.
Ujemne przepływy z działalno ci inwestycyjnej były głównie nast pstwem wydatków inwestycyjnych w
kwocie 39,0 mln zł, w tym głównie w Aluminium Konin – Impexmetal SA w kwocie 19,0 zł oraz w Elana
Pet Sp. z o.o. w kwocie 7,3 mln zł, a tak e udzielonych przez Aluminium Konin – Impexmetal SA
długoterminowych po yczek w kwocie 24,9 mln zł.
Wypływ rodków pieni nych netto w działalno ci finansowej to głównie efekt spłaty kredytów i po yczek
w kwocie 17,8 mln zł oraz wypłaconych dywidend w kwocie 10,0 mln zł.
W efekcie stan rodków pieni nych Grupy Kapitałowej Boryszew na koniec III kwartału 2007 roku wynosił
60,0 mln zł.
_________________________________________________________________________________________
17

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________

b. Inne wa niejsze wydarzenia
•

zmiany w składzie Rady Nadzorczej BORYSZEW S.A.

Na dzie 1 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. funkcjonowała w składzie:
Pan Arkadiusz Kr el – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Adam Cich – Członek Rady Nadzorczej
Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Szwarc – Członek Rady Nadzorczej
Z dniem 8 marca 2007 roku Pan Krzysztof Szwarc zło ył rezygnacj z członkostwa w Radzie Nadzorczej
Spółki.
W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady
Nadzorczej Pana Kamila Dobiesa.
W dniu 28 czerwca 2007 roku Pan Kamil Dobies zło ył rezygnacj z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Boryszew S.A. Pan Kamil Dobies zło ył rezygnacj w zwi zku z planowanym podj ciem działa
operacyjnych w spółce nale cej do Grupy Kapitałowej Boryszew.
W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A., w zwi zku z rezygnacj Pana Kamila
Dobiesa z funkcji Członka Rady Nadzorczej, postanowiła powoła do składu Rady Pana Wojciecha Sierka,
ze skutkiem na dzie 29 czerwca 2007 roku.
W okresie trzeciego kwartału nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na dzie sporz dzenia raportu przedstawiał si nast puj co:
Pan Arkadiusz Kr el – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Adam Cich – Członek Rady Nadzorczej
Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Sierka – Członek Rady Nadzorczej
•

zmiany w składzie Zarz du

Na dzie 1 stycznia 2007 roku Zarz d Boryszew S.A. funkcjonował w składzie:
Pan Adam Chełchowski – Prezes Zarz du
W dniu 26 czerwca 2007 roku Pan Adam Chełchowski zło ył rezygnacj z funkcji Prezesa Zarz du
Dyrektora Generalnego Boryszew S.A. ze skutkiem na dzie 30 czerwca 2007 roku.
W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 lipca 2007 roku Pani Małgorzat
Iwanejko na stanowisko Prezesa Zarz du Boryszew S.A.
Skład Zarz du Boryszew S.A. na dzie sporz dzenia raportu przedstawiał si nast puj co:
Pani Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarz du
_________________________________________________________________________________________
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•

emisja obligacji Boryszew S.A.

W dniu 19 stycznia 2007 roku Boryszew S.A. wykupił obligacje dyskontowe w ilo ci 112 sztuk o warto ci
nominalnej 100 000,00 PLN w kwocie 11 200 000,000 PLN wyemitowanych w BRE Banku S.A. dnia
25 stycznia 2006 roku.
W dniu 19 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył 620 sztuk obligacji kuponowych w ramach dokonanej
przez Boryszew S.A. emisji 1 120 sztuk obligacji kuponowych o nominale 10 000 zł ka da z terminem
wykupu 19 stycznia 2009 roku i oprocentowaniu WIBOR 3M + 1%. Warto obj tych przez Impexmetal
S.A. obligacji wynosiła 6 200 000,00 zł. W dniu 15 czerwca 2007 roku Impexmetal S.A. odsprzedał 620
sztuk wy ej wymienionych obligacji na rzecz Banku BPH S.A.
W dniu 16 marca 2007 roku Boryszew S.A. odkupił od Impexmetal S.A. 200 sztuk obligacji kuponowych
serii B o nominale 10 000,00 PLN ka da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 26 wrze nia 2006
roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank Pekao S.A. o ł cznej warto ci
2 000 000,00 PLN celem ich umorzenia.
W dniu 1 czerwca 2007 roku Boryszew S.A. wykupił obligacje trzyletnie w ilo ci 42 sztuk o warto ci
nominalnej 100 000,00 PLN ka da w celu ich umorzenia.
W dniu 11 wrze nia 2007 roku Boryszew S.A. wykupił od Banku BPH S.A. własne trzyletnie obligacje
kuponowe, wyemitowane przez Boryszew S.A. dnia 20 grudnia 2006 roku o warto ci nominalnej 10 000,00
PLN ka da w ilo ci 598 sztuk. Obligacje zostały nabyte za ł czn kwot 5 993 646,36 PLN.
W dniu 27 wrze nia 2007 roku, na podstawie zło onych Bankowi BPH S.A. zlece emisji, dokonana została
emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich, o których była mowa w raporcie bie cym 72/2006 z dnia 29
listopada 2006 roku.
Nowa transza obligacji dwuletnich:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielko

emisji:

598 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 5.980.000 zł.
3) Warto nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Warto nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostan wykupione w dniu 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 1% b dzie ustalane osobno dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego.
Ł czna warto
mln zł.
•

emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 102,2

Spór zbiorowy w Oddziale Elana w Toruniu

Działaj ce w Oddziale Elana Zwi zki Zawodowe wszcz ły z dniem 1 lipca 2007 roku spór zbiorowy,
podaj c jako przyczyn
dania podwy ek płac. W ramach post powania mediacyjnego pomi dzy KM
NSZZ „SOLIDARNO ” , MZZ Pracowników Systemów Zmianowych Ruchu Ci głego a Dyrekcj
BORYSZEW S.A. Oddział Elana w Toruniu w dniach 27.07.2007 roku, 17.08.2007 roku i 27.08.2007 roku
prowadzone były rozmowy. Strony nie uzgodniły wspólnego stanowiska.
W dniu 27.08.2007 roku strony sporu zbiorowego podpisały protokół rozbie no ci, w którym stwierdza si
m.in.:
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Stanowisko strony zwi zkowej – Zwi zki Zawodowe podtrzymuj swoje stanowisko w sprawie podwy ek
dla wszystkich pracowników Boryszew SA Oddział Elana. Wol Zwi zków były negocjacje dotycz ce kwoty
i terminu podwy ki. Kwota 500 zł była wyj ciow przy wszczynaniu sporu zbiorowego. Zwi zki Zawodowe
miały nadziej otrzyma od Dyrekcji propozycj podwy ek dla całej załogi. Dyrekcja Oddziału Elana
odmówiła podwy ek dla wszystkich pracowników i nie podj ła negocjacji ze Zwi zkami Zawodowymi.
Stanowisko Pracodawcy – ze wzgl du na trudn i niestabiln sytuacj finansow Oddziału Elana nie jest
mo liwe wprowadzenie podwy ek wynagrodze na zasadach okre lonych przez Zwi zki Zawodowe do
ko ca roku 2007. Okre lenie spójnej polityki płacowej (w tym podwy ek) uzale nione jest od zatwierdzenia
przez Zarz d Boryszew SA aktualnie opracowywanej strategii rozwoju Oddziału. Pracodawca deklaruje
kontynuacj procesu przyznawania podwy ek obejmuj cych niezb dne grupy zawodowe, na wniosek
Kierowników, realizowanego od kwietnia 2007 r. Pracodawca zaznacza jednocze nie, e jakakolwiek forma
strajku przyczyni si do pogorszenia sytuacji ekonomicznej firmy i konieczno ci redukcji zatrudnienia.
W protokole rozbie no ci strona zwi zkowa stwierdza równie , e w obliczu braku porozumienia, podejmie
działania przewidziane Ustaw o rozwi zywaniu sporów zbiorowych.
Nast pnie Zwi zki Zawodowe wydały komunikat, w którym ogłaszaj akcj protestacyjn w postaci strajku
włoskiego (wykonywanie powierzonych obowi zków zgodnie z drobiazgowym przestrzeganiem instrukcji
i przepisów prawa). Stwierdzaj te , e tolerowanie przez nadzór pracy wykonywanej niezgodnie
z obowi zuj cymi przepisami b dzie zgłaszane przez Zwi zki Zawodowe Zakładowej Społecznej Inspekcji
Pracy, a w przypadkach ra cych narusze – Pa stwowej Inspekcji Pracy.
Do dnia sporz dzenia niniejszego raportu spór zbiorowy w Oddziale Elana trwa nadal i nie zaistniały
zdarzenia zmieniaj ce sytuacj opisan powy ej.
•

Aluminium Konin – Impexmetal S.A.

W dniach od 20 do 28 sierpnia 2007 roku w Aluminium Konin – Impexmetal S.A. trwała akcja strajkowa
zorganizowana przez działaj ce w Spółce zwi zki zawodowe.
W dniu 28 sierpnia 2007 roku Zarz d Aluminium Konin – Impexmetal S.A. oraz działaj ce w Spółce
Zwi zki Zawodowe zawarły porozumienie w sprawie zako czenia strajku oraz sporu zbiorowego. Strony
wspólnie zobowi zały si do jak najszybszego przywrócenia w Spółce normalnej produkcji oraz do
nadrobienia spowodowanych strajkiem zaległo ci w sprzeda y wyrobów Aluminium Konin – Impexmetal
S.A. W porozumieniu strony ustaliły wzrost wynagrodze pracowników od dnia 1 wrze nia 2007 roku
z podziałem na cz
stał oraz cz
motywacyjn . Strony porozumiały si tak e w sprawie ustalenia
nowych zasad motywowania pracowników.
Oszacowane na dzie dzisiejszy straty w działalno ci operacyjnej wynosz około 800 tys. PLN i dotycz
głównie:
−
−

kosztów zakupu i przetopu g sek aluminiowych, spowodowanych nie wyprodukowaniem metalu
elektrolitycznego
rozliczenia na rynku bilansuj cym zakontraktowanej, a niewykorzystanej energii elektrycznej.

W zwi zku z odbytym strajkiem istnieje pewne ryzyko nało enia na spółk kar stanowi cych rekompensat
za poniesione straty ze strony kontrahentów AKI. Z uwagi na fakt i wysoko tych kar nie jest okre lona w
zawartych kontraktach, spółka nie potrafi precyzyjnie oszacowa potencjalnych skutków finansowych. Do
chwili obecnej spółka obci ona została not wystawion przez znacz cego klienta, której warto wynosi
1,9 mln zł. PLN. W pi mie doł czonym do noty kontrahent zastrzegł i przedstawiona kwota
roszczenia mo e nie wyczerpywa poniesionych strat, a pełne skutki finansowe, jakie mog by przedmiotem

_________________________________________________________________________________________
20

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________

dochodzenia od AKI przedstawione zostan do 20 grudnia 2007 roku. Zgłoszona kwota roszczenia b dzie
przedmiotem negocjacji, a Zarz d spółki doło y wszelkich stara aby ewentualne skutki były jak
najmniejsze. W ocenie Zarz du, ryzyko dochodzenia odszkodowa przez innych odbiorców i dostawców
spółki jest znikome.
•

Wniesienie aportem Oddziału Boryszew do nowo utworzonej spółki

W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgod na zbycie przez
Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej i wyodr bnionej cz ci
przedsi biorstwa Spółki w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie i Oddziału w Suchedniowie oraz
udziałów spółek zale nych uj tych w ksi gach Oddziału Boryszew, poprzez wniesienie jej aportem do nowo
tworzonej spółki.
W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi zania spółki akcyjnej pod firm Boryszew ERG
Spółka Akcyjna, o kapitale zakładowym 175.000.000 złotych. W dniu 19 wrze nia 2007 roku nowo
utworzona spółka zale na o nazwie Boryszew ERG Spółka Akcyjna z siedzib w Sochaczewie została
zarejestrowanej w rejestrze przedsi biorców w S dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000288711.
Kapitał zakładowy Boryszew ERG Spółka Akcyjna wynosi 175.000.000 zł i dzieli si na 5.000.000 akcji
imiennych o warto ci nominalnej 35 złotych ka da. Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte aportem przez
Boryszew S.A.
Akcje obejmowane były po cenie emisyjnej wynosz cej 46 zł za 1 akcj , to jest ł cznie za kwot 230.000.000
zł za wszystkie akcje. Nadwy ka za obj cie akcji ponad ich warto nominaln (aggio) w ł cznej wysoko ci
55.000.000 zł została przelana na kapitał zapasowy Spółki
Wy ej wymienione działania zwi zane s z planowanym procesem poł czenia Oddziału Boryszew
w Sochaczewie – tj. Boryszew ERG SA z notowan na GPW spółk Suwary SA.
•

Zamkni cie Oddziału Boryszew w Sochaczewie

W zwi zku z wniesieniem zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału
Boryszew w Sochaczewie do Boryszew ERG S.A., w dniu 12 wrze nia 207 roku Zarz d Spółki podj ł
uchwał o zamkni ciu Oddziału Boryszew w Sochaczewie.
•

Zmiana warunków umowy kredytowej

W dniu 3 wrze nia 2007 roku podpisany został aneks do umowy kredytowej w formie limitu kredytowego
wielocelowego w kwocie 208,7 mln zł zawartej z PKO BP SA w dniu 27 grudnia 2006 roku.
Zgodnie z zawartym aneksem wydziela si z limitu wielocelowego limit kredytowy w wysoko ci
25,0 mln zł oraz przenosi si prawa i obowi zki wynikaj ce z zadłu enia w tej kwocie na nowo utworzon
spółk Boryszew ERG S.A. w organizacji – zgodnie z umow o przelew praw i przej cie zobowi za
zawart pomi dzy Boryszew S.A. i Boryszew ERG S.A. w organizacji.
Tym samym ulega zmianie kwota limitu wielocelowego udzielonego Boryszew S.A. z 208,7 mln zł do 183,7
mln zł.
W ramach zmniejszonego limitu PKO BP SA udzielił Boryszew S.A.:
kredytu odnawialnego w rachunku bie cym do wysoko ci 45,18% limitu tj. 83,0 mln zł,
kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysoko ci 45,02% limitu tj. 82,7 mln zł.
Mar a banku pozostaje bez zmian.
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Zgodnie z aneksem z zabezpiecze spłaty wierzytelno ci PKO BP SA zostaj wykre lone ni ej wymienione
pozycje:
zastaw rejestrowy na 93.642 udziałach w Zakładach Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o.
z siedzib w Złotym Stoku o warto ci nominalnej 4.682.100 zł,
zastaw rejestrowy na rodkach trwałych b d cych własno ci Boryszew S.A. stanowi cych maj tek
trwały Oddziału Boryszew w S A. w Sochaczewie, o ł cznej warto ci ksi gowej brutto 12.542.180,78
zł,
hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomo ci w Sochaczewie przy ul. 15-go Sierpnia 106,
gdzie Boryszew S.A. był u ytkownikiem wieczystym gruntu i wła cicielem budynków i urz dze
stanowi cych odr bn nieruchomo , które to przeszły w ramach aportu do Boryszew ERG S.A.
Ponadto zastaw rejestrowy na rodkach obrotowych – zapasach, o warto ci ksi gowej wg kosztów zakupu
lub wytworzenia pozostaje zmniejszony do kwoty nie ni szej ni 22 mln zł.
•

Status Zakładu Pracy Chronionej

W dniu 21 wrze nia 2007 roku Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił kwot
3 729 tys. zł. Kwota ta została w 2005 roku wpłacona przez Boryszew S.A. na konto PFRON w zwi zku z
utrat statusu Zakładu Pracy Chronionej.
W dniu 24 wrze nia 2007roku Spółka otrzymała decyzj Ministra Pracy i Polityki Społecznej stwierdzaj c
niewa no decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 wrze nia 2005 roku w sprawie przyznania
Boryszew S.A. statusu zakładu pracy chronionej oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca
2006 roku w sprawie zmiany decyzji przyznaj cej status ZPCHr.
Zarz d Boryszew S.A. wyst pił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
Decyzje Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznaj ce status ZPCHr. s oparte na tej samej podstawie
prawnej i przy analogicznym stanie prawnym jak wcze niejsze decyzje Ministra stwierdzaj ce niewa no
decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 lutego 2005 r. i z dnia 7 czerwca 2005 r. W procedurze s dowej
Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie uchylił zaskar one decyzje, a Naczelny S d
Administracyjny oddalił skarg kasacyjn Ministra. Uwzgl dniaj c powy sze Zarz d spółki Boryszew ERG,
na któr przeszedł status ZPCHr, w zwi zku z wniesieniem aportem Oddziału Boryszew do nowo zało onej
spółki Boryszew ERG S.A., zakłada, i w tym przypadku decyzje Ministra nie b d decyzjami ostatecznymi,
a Boryszew ERG zachowa status ZPCHr.
•

Wybór podmiotu do badania sprawozda finansowych

W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy
o rachunkowo ci) wybrała firm Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie przy ulicy Pi knej 18 do
badania sprawozda finansowych Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2007
roku do 31 grudnia 2007 roku.
Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest zapisana na li cie podmiotów uprawnionych do badania sprawozda
finansowych pod numerem ewidencyjnym 73, prowadzonej przez KRBR.
W dniu 1 sierpnia 2007 roku Spółka zawarła z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda
finansowych spółk Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzib w Warszawie, umow o badanie rocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2007 oraz przegl d
półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za I półrocze
2007 roku.
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Spółka korzystała ju z usług wy ej wymienionego audytora w zakresie badania i przegl du sprawozda
finansowych za 2006 rok.
•

Split akcji Impexmetal

W dniu 6 wrze nia 2007 roku nast pił split akcji Impexmetal SA w stosunku 1:25. Split nast pił w wyniku
podziału 8.540.475 akcji Impexmetal o warto ci nominalnej 10 zł na 213.511.875 akcji spółki o warto ci
nominalnej 0,40 zł.
•

Istotne wydarzenia w spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen

HMN Szopienice S.A.
1.

W dniu 31 sierpnia 2007 roku mi dzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna a Hut Metali Nie elaznych
Szopienice SA, Hutmen SA oraz Walcowni Metali Dziedzice SA podpisana została umowa kredytu
nr 2007/333/DB2, zgodnie z któr Bank udzieli w/w Spółkom, na okres od dnia udost pnienia kredytu
do dnia 31 sierpnia 2009 roku, kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z przeznaczeniem na
finansowanie bie cej działalno ci w ł cznej kwocie 72 mln PLN. w ramach którego Huta Metali
Nie elaznych Szopienice SA b dzie mogła korzysta z limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 20
mln PLN. Zgodnie z regulacj § 1 ust. 4 umowy kredytowej w ci ar w/w kredytu zarachowane zostan
wszelkie kwoty wykorzystanych i niespłaconych kredytów udzielonych dotychczas w/w Spółkom przez
Bank BPH S.A.
Warunkiem uruchomienia rodków finansowych w ramach zaci ganego kredytu jest ustanowienie przez
Spółki zabezpiecze jego spłaty, przy czym powy sze musi nast pi nie pó niej ni w terminie do dnia
24 listopada 2007 roku. Odpowiedzialno kredytobiorców za wszelkie zobowi zania wynikaj ce z w/w
umowy jest solidarna – co oznacza, e ka dy kredytobiorca odpowiada solidarnie do wysoko ci kredytu
niezale nie od tego w jakiej wysoko ci kredyt został przez niego wykorzystany.
Zgodnie z regulacj § 13 umowy kredytowej z dnia 31 sierpnia 2007 roku prawne zabezpieczenie spłaty
kredytu, odsetek, prowizji, kosztów Banku oraz wszelkich innych nale no ci Banku z tytułu umowy
kredytowej o której mowa, po stronie HMN Szopienice SA stanowi b d :
a) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – produkcji w toku (półproduktów miedziowych)
oraz zapasów wyrobów gotowych stanowi cych własno ci Spółki o warto ci 40 mln PLN wraz
z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej,
b) wpisana na drugim miejscu hipoteka kaucyjna do kwoty 20 mln PLN ustanowiona na nieruchomo ci
poło onej w Katowicach przy ul. Krakowskiej, dla której S d Rejonowy w Katowicach XI Wydział
Ksi g Wieczystych prowadzi Ksi g Wieczyst nr KA 1 K/O037383/3 wraz z cesj praw z polisy
ubezpieczeniowej opisanej nieruchomo ci,
c) por czenie według prawa cywilnego do kwoty 50 mln PLN za zobowi zania Hutmen S.A. oraz
Walcowni Metali Dziedzice S.A. z tytułu kredytu do kwoty 50 mln PLN,
d) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym HMN Szopienice S.A. prowadzonym
w Banku BPH SA zgodnie z dokumentem pełnomocnictwa.

W wykonaniu zapisów § 13 umowy kredytu nr 2007/333/0B2 zawartej z Bankiem BPH SA w dniu
31 sierpnia 2007 roku zostały ustanowione przez HMN Szopienice S.A. nast puj ce zabezpieczenia:
a) W dniu 31 sierpnia 2007 roku Spółka udzieliła pisemnego por czenia do kwoty 50 mln PLN za
zobowi zania Walcowni Metali Dziedzice S.A. oraz Hutmen S.A. z tytułu w/w umowy kredytu,
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b) W dniu 31 sierpnia 2007 roku Spółka udzieliła Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania swoim
rachunkiem bankowym oraz zło yła o wiadczenie o poddaniu si egzekucji w trybie art. 97 ust. 1
prawa bankowego.
c) Na mocy postanowienia S du Rejonowego w Katowicach z dnia 12 wrze nia 2007 roku, zgodnie
z umow zastawu nr 2007/339/0B2, został wpisany na rzecz Banku BPH S.A. do rejestru zastawów
pod pozycj nr 2092886 zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych produkcji w toku
(produktów miedzianych) oraz zapasów wyrobów gotowych stanowi cych własno Spółki. Warto
zbioru na dzie 1 sierpnia 2007 roku – 40 mln PLN, kwota wierzytelno ci zabezpieczonej zastawem
72 mln PLN.
d) Zgodnie z podpisan umow nr 2007/408/0B2 cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na mocy której
Spółka przelała na rzecz Banku wierzytelno ci przysługuj ce jej z tytułu umowy ubezpieczenia
potwierdzonej polis ubezpieczeniow nr 1/KOAS/HMN SZOPIENICE/2007 z okresem
ubezpieczenia do dnia 31 stycznia 2008 roku w zakresie ubezpieczenia:
− nieruchomo ci poło onej w Katowicach przy ul. Krakowskiej obj tej ksi g wieczyst nr KA
1K/OO037838/3,
− zbioru rzeczy ruchomych – produkcji w toku oraz zapasów wyrobów gotowych stanowi cych
przedmiot zastawu.
Spółka oczekuje na przesłanie przez Ubezpieczyciela pisemnego potwierdzenia o przyj ciu do
wiadomo ci zawiadomienia o dokonanej cesji.
Aktualnie prowadzona jest z Bankiem BPH S.A. korespondencja w sprawie dokonania zmian w zapisach
umowy kredytowej mówi cych o obowi zku przedło enia Bankowi uchwały Walnego Zgromadzenia
wyra aj cej zgod na ustanowienie hipoteki na zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Spółki.
W korespondencji kierowanej do Banku Spółka podniosła, i w wietle obowi zuj cych przepisów prawa
taka uchwała jest bezprzedmiotowa. Zgodnie bowiem z Postanowieniem S du Najwy szego z dnia
(niezale nie od sposobu
15 lutego 2005 roku przedsi biorstwo ani jego zorganizowana cz
rozumowania tego poj cia) mo e by jedynie przedmiotem u ytkowania – jako ograniczonego prawa
rzeczowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia wyra aj ca zgod na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego na przedsi biorstwie lub jego zorganizowanej cz ci wymagana jest jedynie wówczas gdy
przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz
mog by przedmiotem tego prawa. Hipoteka nie nale y
do tych praw, co wynika jednoznacznie z art. 65 ustawy o ksi gach wieczystych i hipotece. Spółka
zwróciła równie uwag na fakt, i kwestia obci enia maj tku Spółki hipotek jest w dwóch miejscach
umowy kredytowej opisana w ró ny sposób. W § 6 umowy kredytu mowa jest o obci eniu hipotek
zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Kredytobiorcy, natomiast w § 13 (do którego odwołuje si § 6)
jest mowa o nieruchomo ci. Spółka wniosła tym samym o zast pienie sformułowania "zorganizowana
cz
przedsi biorstwa Spółki" sformułowaniem "nieruchomo ". Wprowadzenie tej zmiany jest bowiem
konieczne w celu umo liwienia Spółce wyst pienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia a w konsekwencji uzyskania uchwały, któr zgodnie z postanowieniami w/w umowy
kredytowej jest zobligowana przedło y . Poniewa zgodnie z regulacj art. 402 § 1 ksh Walne
Zgromadzenie zwołuje si poprzez ogłoszenie w MSiG, które powinno by dokonane co najmniej na trzy
tygodnie przez terminem Zgromadzenia niemo liwy stał si do spełnienia warunek umowy kredytowej
mówi cy o obowi zku przedło enia przedmiotowej uchwały w terminie dwóch miesi cy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia 31 pa dziernika 2007 roku. Tym samym Spółka zawnioskowała
o wprowadzenie stosownej zmiany w zapisach umowy kredytu, na mocy której termin do przedło enia
Bankowi stosownej uchwały zostanie przedłu ony.
2.

W dniu 5 wrze nia 2007 roku zawarty został mi dzy Hut Metali Nie elaznych Szopienice S.A.
a Bankiem Polska Kasa Opieki SA aneks nr 4 do umowy nr 12/2005 kredytu obrotowego
(w wysoko ci 15 mln PLN) z dnia 24 maja 2005 roku, na mocy którego uległ zmianie termin spłaty w/w
kredytu z dnia 15 wrze nia 2007 roku na dzie 31 grudnia 2008 roku.
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3.

W dniu 5 wrze nia 2007 roku zawarty został mi dzy Hut Metali Nie elaznych Szopienice S.A.
a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks nr 6 do umowy nr 1024/2004/DDKK z dnia 1 wrze nia 2004
roku kredytu (w wysoko ci 5 mln PLN) w rachunku bie cym, na mocy którego uległ zmianie termin
spłaty w/w kredytu z dnia 15 wrze nia 2007 roku na dzie 31 grudnia 2008 roku.

4.

W dniu 20 wrze nia 2007 roku wszedł w ycie aneks nr 2 do umowy kredytu nr 2/2007 z dnia 16 marca
2007 roku, na mocy którego Bank ABN AMRO SA udzielił HMN Szopienice SA, Hutmen S.A. oraz
Walcowni Metali Dziedzice SA kredytu do kwoty 45 mln PLN, w tym dla HMN Szopienice S.A. 20 mln
PLN. Zgodnie z postanowieniami w/w aneksu kwota przyznanego Spółkom kredytu zostaje
pomniejszona o kwoty gwarancji udzielonych przez Bank na zlecenie kredytobiorcy i akredytyw
otwartych przez Bank na zlecenie kredytobiorcy w ramach wykorzystania limitu kredytowego, przy
czym data wa no ci udzielonej gwarancji i otwartej akredytywy przez Bank nie mo e by pó niejsza ni
12 grudnia 2008 roku, za okres wa no ci nie mo e by dłu szy ni dwa lata od dnia udzielenia
gwarancji lub daty otwarcia akredytywy. Ponadto strony umowy kredytowej zobowi zały si do
ustanowienia na pierwsze danie Banku dodatkowego zabezpieczenia limitu kredytowego w formie
por czenia Impexmetal S.A., w przypadku gdy po 30 wrze nia 2007 roku Impexmetal S.A. b dzie
por czycielem jakiegokolwiek finansowania udzielonego kredytobiorcy przez inny Bank.

WM Dziedzice S.A.
Na skutek wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikaj cy ze wzrostu cen surowców na rynkach
wiatowych, Spółka zaci gn ła kredyt na finansowanie bie cej działalno ci w wysoko ci 13 mln PLN
w tym: 10 mln PLN w ABN AMRO Bank S.A. (Umowa 2/2007 z dnia 16 marca 2007 roku) oraz 3 mln PLN
w BRE Bank S.A. (Umowa 09/123/07/2NU z dnia 30 maja 2007 roku).
Inne istotne wydarzenia zaistniałe w III kwartale 2007 roku to:
− zaci gni cie kredytu w rachunku bie cym w Banku DNB NORD nr umowy 669/119/2007 z dnia
28 sierpnia 2007 roku na kwot 2 mln PLN,
− podpisanie wspólnej umowy kredytowej dla Grupy Hutmen z bankiem BPH SA nr 2007/333/032
z limitem dla WM Dziedzice SA w kwocie 40 mln PLN do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

4. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNO CI NIETYPOWE, MAJ CE WPŁYW
NA WYNIKI BIE CEGO OKRESU
Do czynników i zdarze jednorazowych maj cych znacz cy wpływ na wyniki III kwartału 2007 r. nale y
zaliczy :
• utrzymuj cy si wysoki poziom cen aluminium oraz rekordowe ceny ołowiu na rynkach wiatowych
pozytywnie wpływaj na wysoko uzyskiwanych mar przerobowych, za negatywnie działaj na
wysoko zaanga owanego kapitału pracuj cego;
• niski popyt na polimer butelkowy w Boryszew SA O/Elana spowodowany chłodnym latem,
dodatkowo pogł biony bardzo du nadpoda tego produktu na rynku;
• odczuwalny w sektorze miedzi i cynku wzrost konkurencyjno ci powoduj cy presj na zmniejszenie
mar y producentów. Coraz mocniej widoczne jest równie zjawisko wypierania miedzi przez inne,
ta sze substytuty;
• strajk w sierpniu 2007 roku w Aluminium Konin – Impexmetal SA. Straty netto powstałe w wyniku
ograniczenia produkcji oraz wysyłki produktów do klientów oszacowano na ok. 2,7 mln zł.
• zarachowanie w Boryszew S.A. O/Boryszew w Sochaczewie zwrotu z PFRON w kwocie 3,7 mln
tytułem utrzymania statusu ZPCH.
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•

utworzenie rezerwy w Boryszew SA O/Elana w kwocie 9,5 mln zł na nale no ci z tytułu sprzeda y
wierzytelno ci spółki Kuag Elana spółce Carlson Private Equity Limited.

5. CYKLICZNO

LUB SEZONOWO

DZIAŁALNO CI W BIE

CYM ORESIE

Zarówno produkcja jak i sprzeda Grupy Boryszew ma charakter sezonowy. Sezonowo ci charakteryzuj
si takie produkty jak polimer butelkowy, płyny przeznaczone dla motoryzacji oraz materiały budowlane i
półfabrykaty z metali nie elaznych znajduj ce zastosowanie w budownictwie.
Sprzeda polimeru butelkowego zwi zana jest z popytem na napoje w opakowaniach PET – nasilenie popytu
nast puje w okresie letnim. Najwi kszy popyt na płyny dla motoryzacji wyst puje pod koniec roku
kalendarzowego.
W przypadku spółek produkuj cych na potrzeby budownictwa zjawisko sezonowo ci dotyczy wyrobów:
• miedzianych rur instalacyjnych i rur kondensatorowych z miedzioniklu, produkowanych przez
Hutmen S.A.,
• blach i ta m z miedzi przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez HMN Szopienice
S.A.,
• rur kondensatorowych z mosi dzu, wykorzystywanych w przemy le ciepłowniczym, produkowanych
przez WM Dziedzice S.A.
• blach cynkowo-tytanowych przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez ZM Silesia
S.A.
• sidingu oraz drzwi produkowanych przez Boryszew SA O/Sochaczew (aktualnie Boryszew ERG),
• pap i gontów dachowych produkowanych przez Izolacj Matizol SA
Zwi kszenie popytu na ww. towary nast puje w okresie od wiosny do jesieni.
Ponadto wyst puje zjawisko malej cej sprzeda y w ostatnich miesi cach roku – w szczególno ci w grudniu,
co jest cz ciowo efektem długiego okresu wi tecznego.
W III kwartale br. z uwagi na chłodne lato zaobserwowano spadek popytu na polimer butelkowy. W efekcie
sprzeda tego produktu spadła. Dodatkowo nast pił gwałtowny wzrost poda y tego produktu m.in. za spraw
budowy du ych instalacji produkcyjnych w Polsce oraz na Litwie.
Zjawisko sezonowo ci polegaj ce na wzro cie sprzeda y w okresie letnim nie wyst piło w III kwartale br. w
przypadku produktów z miedzi na potrzeby budownictwa. Wysokie ceny miedzi spowodowały mniejsz
sprzeda miedzianych rur instalacyjnych produkowanych przez Hutmen SA oraz blach i ta m miedzianych
produkowanych przez HMN Szopienice SA. Produkty te s zast powane na rynku przez kilkakrotnie ta sze
substytuty.

6. EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁU NYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTO CIOWYCH
Dłu ne papiery warto ciowe
Obligacje wyemitowane przez Boryszew S.A. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 wrze nia 2007 r. :
_________________________________________________________________________________________
26

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________

Dłu ne papiery
warto ciowe

Warto

nominalna

Data emisji

Data wykupu

Obligacje kuponowe

6 200

19.01.2007

19.01.2009

Obligacje kuponowe

5 000

19.01.2007

19.01.2009

Obligacje kuponowe

5 980

27.09.2007

30.11.2009

Obligacje wykupione w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 wrze nia 2007 r. :
Dłu ne papiery
warto ciowe

Warto

nominalna

Obligacje dyskontowe

Data emisji

Data wykupu

11 200

25.01.2006

19.01.2007

Obligacje kuponowe

2 000

26.09.2006

16.03.2007

Obligacje kuponowe

4 200

30.05.2005

01.06.2007

Obligacje kuponowe

5 980

20.12.2006

11.09.2007

Kapitałowe papiery warto ciowe
W bie cym okresie Spółka nie emitowała kapitałowych papierów warto ciowych.

7. WYPŁACONA LUB ZADEKLAROWANA DYWIDENDA W OKRESIE OD POCZ TKU
ROKU
W 2006 roku Boryszew S.A. poniósł strat netto, w zwi zku z czym w 2007 roku dywidenda nie b dzie
wypłacana.

8. PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJ CE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY
DZIAŁALNO CI OD POCZ TKU BIE CEGO ROKU
Segmenty działalno ci

Przychody od
01.01.07 do
30.09.07

Wynik od
01.01.07. do
30.09.07

Poliestry i polimery

423 561

-32 573

Wyroby chemiczne pozostałe

125 374

15 155

Materiały budowlane

83 950

10 362

Tlenki ołowiu i cynku

168 564

6 723

Aluminium

919 139

100 362

1 265 591

-48 169

Cynk i ołów

394 910

11 582

Ło yska
Pozostała działalno nie przypisana
segmentom oraz wył czenia konsolidacyjne

252 276

14 358

147 628

-18 929

3 780 993

58 871

Mied

Razem
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9. ZDARZENIA, KTÓRE NAST PIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZ DZONO
SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIE UJ TE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOG CE W
ZNACZ CY SPOSÓB WPŁYN
NA PRZYSZŁE WYNIKI GRUPY
NPA Skawina Sp. z o.o.
W dniu 30 pa dziernika 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A. z siedzib
w Koninie („AKI”) umow sprzeda y 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe
„Skawina” Sp. z o.o. z siedzib w Skawinie (NPA „Skawina” Sp. z o.o.) o warto ci nominalnej 1.000 PLN
ka dy, stanowi cych 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Za nabycie 20.504 udziałów Spółki NPA „Skawina” Sp. z o.o. z siedzib w Skawinie, b d cych przedmiotem
sprzeda y, Boryszew S.A. zapłaci AKI ł czn cen kupna w kwocie 35,0 mln złotych.
Cena nabycia zostanie zapłacona przez Boryszew S.A. przelewem na rachunek bankowy AKI w ci gu 180
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym za zapłat ceny nabycia uwa a si dat uznania rachunku
bankowego AKI.
Własno udziałów, b d cych przedmiotem niniejszej umowy wraz z wszelkimi prawami z tego udziału
wynikaj cymi, przechodzi na Boryszew S.A. w dniu zawarcia umowy.
NPA „Skawina” Sp. z o.o. jest producentem walcówek aluminiowych i stopowych, drutu oraz przewodów
napowietrznych.
Izolacja – Jarocin S.A.
W wyniku rozliczenia w dniach 24 – 26.10.2007 roku, 29 – 31.10.2007 roku oraz w dniu 2.11.2007 roku
transakcji zbycia 66.310 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A. (zlecenia zło one przez spółk zale n Izolacja –
Matizol S.A. z siedzib w Gorlicach na sesjach giełdowych w dniach 19 – 26.10.2007 roku oraz w dniu
29.10.2007 roku), zmienił si po redni udział Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Izolacja –
Jarocin S.A. z 26,17% na 8,72%.
Przed rozliczeniem wy ej wymienionych transakcji Boryszew S.A. posiadał po rednio poprzez spółk
zale n Izolacja – Matizol S.A. 99.435 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co stanowiło 26,17 % kapitału
zakładowego Izolacja – Jarocin S.A. i uprawniało do 99.435 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowi cych
26,17 % ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzie 6.11.2007 roku, tj. na dzie sporz dzenia ostatniego zawiadomienia, Boryszew S.A. posiada
po rednio poprzez spółk zale n Izolacja – Matizol S.A. 33.125 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co
stanowi 8,72% kapitału zakładowego Izolacja – Jarocin S.A. i uprawnia do 33.125 głosów na walnym
zgromadzeniu, stanowi cych 8,72% ogólnej liczby głosów na WZ.
Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.
W dniu 10 pa dziernika 2007 roku S d Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksi g Wieczystych
w Czechowicach – Dziedzicach dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej do kwoty 32 mln zł na nieruchomo ciach
Walcowni Metali Dziedzice S.A., obj tych ksi g wieczyst nr 26094B, poło onych w Czechowicach –
Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 1 o powierzchni 20 ha oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty 8 mln zł na
nieruchomo ciach Spółki WM Dziedzice S.A. obj tych ksi g wieczyst nr 3480Cz, poło onych
w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Hutniczej 13, o powierzchni 5,5 ha. Hipoteki ustanowiono na rzecz
Banku BPH S.A. z siedzib w Krakowie, w celu zabezpieczenia udzielonego w dniu 18 kwietnia 2007 roku
_________________________________________________________________________________________
28

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________

Walcowni Metali Dziedzice S.A. kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej w wysoko ci 40 mln zł,
który równie został por czony przez Hutmen S.A.
Podj cie decyzji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aluminium – Konin Impexmetal S.A.
w sprawie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszo ciowych.
W dniu 8 pa dziernika 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aluminium – Konin Impexmetal S.A.
podj ło uchwał w sprawie przymusowego wykupu 41.928 akcji na okaziciela serii A., posiadanych przez
akcjonariuszy mniejszo ciowych. Powy sze akcje stanowi ce 0,61% kapitału zakładowego Aluminium –
Konin Impexmetal S.A. zostan wykupione przez akcjonariusza wi kszo ciowego spółki, tj. Impexmetal S.A.
Akcje nabyte w wyniku przymusowego wykupu akcji mniejszo ciowych przypadn w cało ci Impexmetal
S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aluminium – Konin Impexmetal S.A. wybrało tak e biegłego
rewidenta, firm KZWS Audyt S.A. z siedzib w Poznaniu, do przeprowadzenia wyceny akcji, które
podlega b d przymusowemu wykupowi.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ZM Silesia S.A. w sprawie podwy szenia kapitału
zakładowego spółki.
W dniu 26 pa dziernika 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Silesia S.A. podj ło uchwał
o podwy szeniu kapitału zakładowego spółki o kwot 20.000.000 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji
o warto ci nominalnej i emisyjnej równej 10 zł za jedna akcj z zachowaniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy.
Boryszew SA O/Elana
W dniu 08.11.2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew SA pozytywnie zaopiniowała strategi naprawcz
Boryszew SA O/Elana na rok 2008 oraz lata nast pne. Głównymi zało eniami strategii jest likwidacja
Wydziału Chemicznego i zast pienie produkowanego tam półproduktu - polimeru własnego znacznie
ta szym polimerem importowanym. Zamkni cie wydziału nie powinno poci ga za sob negatywnych
skutków dla pracowników, z uwagi na fakt, e planowane jest zaproponowanie im pracy w innych obszarach
produkcyjnych, w których wyst puj niedobory kadrowe. Ponadto strategia zakłada kontynuacj działa
zmierzaj cych do uzyskania statusu SSE na obszarze ponad 100 ha nale cym obecnie do Oddziału.
Pozwoliłoby to na wykorzystanie atrakcyjnego gruntu w Toruniu pod k tem inwestycji przedsi biorstw z
Grupy jak i spoza niej. W zwi zku z wdra aniem ww. strategii w czwartym kwartale 2007 roku zostanie
dokonany odpis aktualizacyjny, który w istotny sposób wpłynie na wyniki finansowe Grupy.
Umowa kredytowa spółek zale nych z Bankiem DnB NORD Polska S.A.
W dniu 8 listopada 2007 roku została zawarta pomi dzy Hutmen S.A., jego spółkami zale nymi: Hut Metali
Nie elaznych Szopienice S.A. i Walcowni Metali Dziedzice S.A. oraz Bankiem DnB NORD Polska S.A. z
siedzib w Warszawie, na mocy której Bank udzielił Spółkom Wspólnego Limitu Kredytowego do
maksymalnej kwoty 39.000.000,00 PLN (Limit) z odpowiednio okre lonymi sublimatami obowi zuj cymi w
ramach danego limitu:
− Hutmen S.A. - sublimit do maksymalnej kwoty 0,00 PLN,
− Huta Metali Nie elaznych Szopienice S.A.- sublimit do maksymalnej kwoty 27.000.000,00 PLN,
− Walcownia Metali Dziedzice S.A. - sublimit do maksymalnej kwoty 12.000.000,00 PLN
z terminem spłaty do 31 pa dziernika 2008 roku.
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Zgodnie z zapisami umowy Limit mo e by wykorzystywany na finansowanie bie cej działalno ci
gospodarczej Kredytobiorców w ramach okre lonych sublimitów.
Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest:
a) udzielenie Bankowi przez Kredytobiorców nieodwołalnego pełnomocnictwa do obci ania ich
Rachunków Bie cych,
b) gwarancja spółki Impexmetal S.A. w wysoko ci 39.000.000,00 PLN,
c) zastaw rejestrowy na zapasach stanowi cych własno WM Dziedzice S.A. w wysoko ci 12.000.000,00
PLN,
d) zastaw rejestrowy na maszynach stanowi cych własno
HMN Szopienice S.A. w wysoko ci
29.000.000,00 PLN,
e) przelew wierzytelno ci w wysoko ci 15.000.000,00 PLN,
f) cesja praw z ubezpieczenia,
g) o wiadczenia Kredytobiorców o dobrowolnym poddaniu si egzekucji. Bank mo e wyst pi o nadanie
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalno ci do kwoty nie wy szej ni 58.500.000,00
PLN w terminie do dnia 31 pa dziernika 2011 roku.
Oprocentowanie kredytu b dzie naliczane wg Stopy Zmiennej- WIBOR dla jednomiesi cznych depozytów w
PLN powi kszonej o mar banku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegaj od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Udzielenie przez Impexmetal gwarancji Bankowi DnB Nord Polska S.A. za zobowi zania spółek
zale nych
W dniu 13 listopada 2007 roku Impexmetal S.A. udzielił gwarancji Bankowi DnB Nord Polska S.A.
z siedzib w Warszawie za zobowi zania spółek zale nych: Hutmen S.A., HMN Szopienice S.A. i WM
Dziedzice S.A., wobec Banku.
Zobowi zania spółek zale nych wynikaj z Umowy o wspólny limit kredytowy przyznany ww. spółkom
przez Bank DnB Nord Polska S.A., w ł cznej wysoko ci 39,0 mln PLN na podstawie umowy kredytowej z
dnia 8 listopada 2007 r.
Limit kredytowy został udzielony do dnia 31 pa dziernika 2008 roku.
Gwarancja obejmuje kwot kredytu 39,0 mln PLN oraz wszelkie inne zobowi zania Dłu ników wynikaj ce z
Umowy. Gwarancja jest wa na do dnia 5 stycznia 2008 roku.
Wynagrodzenie Impexmetal S.A. z tytułu udzielonej gwarancji wynosi 0,1% rocznie od kwoty gwarancji.

10. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY OD POCZ TKU ROKU, Ł CZNIE Z
POŁACZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJ CIEM LUB SPRZEDA A
JEDNOSTEK
ZALE NYCH
I
INWESTYCJI
DŁUGOTERMINOWYCH,
RESTRUKTURYZACJ I ZANIECHANIEM DZIAŁALNO CI
ZM Silesia S.A.
W dniu 4 stycznia 2007 roku Spółka otrzymała potwierdzenie z Domu Maklerskiego Penetrator S.A., e za
po rednictwem DM Penetrator S.A., Impexmetal S.A. nabył, w dniu 29 grudnia 2006 roku, 33.750 akcji
spółki ZM Silesia S.A. od pracowników tej spółki. Nabyte akcje stanowi 0,94% kapitału zakładowego i
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZM Silesia S.A. Obecnie Impexmetal S.A. posiada
3.036.440 akcji ZM Silesia S.A., co stanowi 84,35% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu ZM Silesia S.A.
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Hutmen S.A.
W dniach 16-23 stycznia 2007 r. Impexmetal S.A. sprzedał na sesjach giełdowych ł cznie 296.000 akcji
Hutmen S.A., równocze nie nabywaj c ł cznie 148.000 praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A.
W dniu 26 stycznia 2007 r. Impexmetal S.A. dokonał zapisu na 11.041.828 akcji serii D spółki Hutmen S.A.
z posiadanych 5.520.914 praw poboru. Ponadto Impexmetal S.A. zło ył zapis dodatkowy na 500.000 akcji
serii D Hutmen S.A.
W wyniku dokonanego przez Hutmen S.A. w dniu 12 lutego 2007 r. przydziału akcji, Impexmetal S.A. obj ł
ł cznie 11.043.198 akcji, z czego 11.041.828 akcji w ramach zapisów podstawowych i 1.370 akcji w
ramach zapisów dodatkowych.
W dniu 19 marca 2007 r. S d Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego dokonał rejestracji 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela
serii D podwy szaj c ilo ci wszystkich akcji wyemitowanych przez Hutmen S.A. z liczby 8.532.090 sztuk na
25.596.270 sztuk.
Po rejestracji akcji serii D Hutmen S.A. Impexmetal S.A. posiada ł cznie 15.695.196 akcji, co stanowi
61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i daje 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki,
stanowi cych 61,32% ogólnej liczby głosów.
W dniach 16, 17 i 21 sierpnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył na sesjach giełdowych ł cznie 306 000 akcji
Hutmen S.A. zmieniaj c tym samym o 1,19% swój udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w
Hutmen S.A. Obecnie Impexmetal S.A. posiada 16 001 196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 62,51%
kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawnia do 16 001 196 głosów na Walnym zgromadzeniu tej spółki,
co stanowi 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ.
Bolesław Recycling Sp. z o.o.
W marcu 2007 r. Impexmetal S.A., zgodnie z § 11 Umowy Spółki Bolesław Recycling Sp. z o. o. jako
wspólnik, korzystaj c z przysługuj cego prawa pierwokupu, nabył 105 udziałów w spółce Bolesław
Recycling Sp. z o.o. z siedzib w Bukownie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. W wyniku dokonanej transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym
Bolesław Recycling Sp. z o. o. zwi kszył si o 0,9% i wynosi obecnie 5,17%, natomiast udział Impexmetal
S.A. w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Bolesław Recycling Sp. z o. o. zwi kszył si o 1,21% i
wynosi 6,95%.
Spółka zale na po rednio od Impexmetal S.A. tj. Huta Metali Nie elaznych Szopienice S.A., korzystaj c
równie z ww. prawa pierwokupu, nabyła od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach 211 udziałów w Bolesław Recycling Sp. z o.o., stanowi cych 1,80% kapitału
zakładowego i 2,42 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Bolesław Recycling Sp. z o. o.,
zwi kszaj c tym samym swój udział w kapitale zakładowym do 10,35% oraz do 13,92% w ogólnej liczbie
głosów ww. spółki.
Ł czne zaanga owanie Grupy Kapitałowej Impexmetal w Bolesław Recycling Sp. z o.o. wg stanu na 31
marca 2007 roku wynosi 15,52% w kapitale zakładowym i 20,87% w ogólnej liczbie głosów na ZW
Bolesław Recycling Sp. z o.o.
Aluminium Konin-Impexmetal S.A.
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W dniu 3 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa z Ministrem Skarbu Pa stwa, zgodnie z któr
Impexmetal S.A. nabył 162.671 akcji spółki zale nej Aluminium Konin-Impexmetal S.A. nale cych do
Skarbu Pa stwa. Nabyte akcje stanowi 2,38% kapitału zakładowego i 1,62% ogólnej liczby głosów na WZ
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. Akcje zostały nabyte za ł czn kwot 8.130.296,58 zł ( tj.49,98 zł za 1
akcj ). W dniu 4 kwietnia 2007 roku Minister Skarbu Pa stwa wydał dyspozycj przeniesienia akcji
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. z siedziba w Koninie na rzecz Impexmetal S.A. w Warszawie.
Uwzgl dniaj c powy sz transakcje, posiadany przez Impexmetal S.A. pakiet akcji Aluminium KoninImpexmetal S.A. stanowi 95,51% kapitału zakładowego i 96,95% ogólnej liczby głosów na WZ tej spółki.
Ł czne zaanga owanie Grupy Kapitałowej Impexmetal w Aluminium Konin-Impexmetal S.A. wynosi
99,39% kapitału zakładowego i 99,58% ogólnej liczby głosów na WZ.
FŁT Polska Sp. z o.o.
W zwi zku z zamiarem dalszego zwi kszania zaanga owania kapitałowego w spółk FŁT Polska Sp. z o.o.,
w kwietniu 2007 roku Impexmetal S.A. dokonał nast puj cych transakcji nabycia udziałów FŁT Polska Sp. z
o.o.:
w dniu 2 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale nej
FŁT Polska Sp. z o.o.
w dniu 13 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale nej
FŁT Polska Sp. z o.o.
w dniu 16 kwietnia 2007 roku, Impexmetal SA nabył od osoby fizycznej 5 udziałów w spółce
zale nej FŁT Polska Sp. z o.o.
W wyniku dokonania powy szych transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej
liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi kszył si z 97,48% do 98,35%.
Kuag Elana GmbH
W wyniku podpisania w dniu 23 stycznia 2007 roku Umowy zbycia udziałów, Boryszew S.A. sprzedał na
rzecz Carlson Private Equity Limited z siedzib w Londynie w Wielkiej Brytanii 100% kapitału zakładowego
spółki KUAG ELANA GmbH z siedzib w Heinsberg w Niemczech o warto ci nominalnej 8,0 mln Euro, za
ł czn cen 40,00 złotych. Przeniesienie własno ci akcji nast piło w dniu podpisania Umowy. W ksi gach
rachunkowych Boryszew S.A. na dzie 30 wrze nia 2006 r. udziały KUAG ELANA GmbH miały zerow
warto ewidencyjn . Po tej dacie Boryszew S.A., jako jedyny udziałowiec spółki, podniósł kapitał
zakładowy KUAG ELANA o kwot 3 mln Euro.
Kupuj cy zobowi zał si do przeprowadzenia w KUAG ELANA restrukturyzacji. Umowa przewidywała
ponadto, e przez okres 2 lat od dnia jej zawarcia, Kupuj cy zobowi zany b dzie na ka de wezwanie
Boryszew S.A. do odsprzedania udziałów KUAG ELANA („Opcja Call”). Cena odkupu w ramach Opcji Call
b dzie ustalona w oparciu o wycen KUAG ELANA dokonan przez niezale nych ekspertów.
W dniu 23 stycznia 2007 roku równie została podpisana z Carlson Private Equity Limited z siedzib w
Londynie w Wielkiej Brytanii Umowa Sprzeda y Wierzytelno ci. Zgodnie z Umow Sprzeda y
Wierzytelno ci Kupuj cy nabył wierzytelno Boryszew S.A. wobec KUAG ELANA o ł cznej warto ci 15,7
mln Euro za ł czn cen 3,0 mln Euro. Płatno miała nast pi w dwóch równych ratach w terminie 90 i 180
dni od dnia podpisania Umowy. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno ci wobec Boryszew S.A. było
ustanowienie na rzecz Boryszew S.A. długu gruntowego na nieruchomo ciach KUAG ELANA poło onych
w Heinsberg w Niemczech w Parku Przemysłowym Oberbruch (tzw. „Grundschuld”) oraz przeniesienie
własno ci (tzw. „Sicherungsubereignnung”) na maszynach linii produkcyjnej prz dzalni. KUAG ELANA od
dłu szego czasu generował wysokie straty i posiadał ujemne kapitały własne.
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W dniu 27 kwietnia 2007 roku Boryszew S.A. podpisał z Carlson Private Equity porozumienie dotycz ce
przesuni cia spłaty do Boryszew S.A. wierzytelno ci. Zgodnie z porozumieniem płatno 0,5 mln Euro
nast piła w dniu 26 kwietnia 2007 roku, płatno 1,0 mln Euro
nast pi do 22 lipca 2007 roku, a
płatno 1,5 mln Euro do 20 pa dziernika 2007 roku. Pod koniec lipca Carlson Private Equity wyst pił
o kolej prolongat spłaty.
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W zwi zku z czym Carlson Private Equity Ltd z tytułu sprzedanej wierzytelno ci zapłacił do Boryszew S.A.
tylko I rat w kwocie 0,5 mln EURO.
W dniu 13.09.2007 r. Zarz d Kuag Elana GmbH zgłosił do S du w Aachen wniosek o ogłoszenie upadło ci
Spółki.
W dniu 14.09.2007 r. S d otworzył przedwst pne post powanie upadło ciowe i wyznaczył Pana Jorg
Zumbaum na syndyka.
Po wej ciu syndyka do Spółki za dał on, aby Boryszew S.A. dokonał zwolnienia zabezpiecze
ustanowionych przez wła ciciela Kuag Elana GmbH Carlson Private Equity Ltd na podstawie umowy
sprzeda y wierzytelno ci z dnia 23.01.2007 r. na rzecz Boryszew S.A. na maj tku Kuag Elana GmbH.
W dniu 27.09.2007r Boryszew S.A. dokonał zgodnie z wol syndyka zwolnienia maj tku Kuag Elana GmbH
z zabezpiecze tj. z długu gruntowego oraz z przeniesienia własno ci na maszynach linii produkcyjnej
prz dzalni.
Na dzie 12.11.2007 r. do Boryszewa S.A. zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 umowy sprzeda y wierzytelno ci
wróciło 50 % sprzedanej na rzecz Carlson Private Equity Ltd wierzytelno ci.
W zwi zku z czym na dzie dzisiejszy Boryszew S.A. jest wierzycielem wobec Kuag Elana GmbH, co w
przypadku ogłoszenia przez S d w Aachen ostatecznej upadło ci Kuag Elana GmbH pozwoli Boryszew S.A.
zgłosi swoj wierzytelno do masy upadło ciowej.
Z doniesie niemieckiej gazety Achtener Zeitung wynika, e syndyk prowadzi rozmowy na temat sprzeda y
Kuag Elana GmbH nowemu inwestorowi.
Bior c pod uwag powy sze istnieje szansa, e ostateczna upadło nie zostanie ogłoszona, a rodki
otrzymane przez syndyka po sprzeda y Spółki wystarcz na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.
King Plast Sp. z o.o.
W wyniku realizacji umowy sprzeda y udziałów z dnia 19 lutego 2007 r. Boryszew S.A. zbył w dniu 21
lutego 2007 roku na rzecz Anwilex Sp. z o.o. z siedzib w Białymstoku 100% udziałów w kapitale
zakładowym spółki King Plast Sp. z o.o. z siedzib w Poniatowej, o ł cznej warto ci nominalnej 552.500 zł
(1.105 udziałów o warto ci nominalnej 500 zł ka dy), za ł czn cen 160.000 złotych. Warto ewidencyjna
sprzedanych udziałów wg ceny nabycia wynosiła 150.000 zł.
Złoty Granitol Sp. z o.o.
W dniu 11 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zale nej Zakłady Tworzyw i Farb
w Złotym Stoku Spółka z o.o., o rejestracji w dniu 3 kwietnia 2007 roku (postanowienie S du wpłyn ło do
spółki w dniu 11 kwietnia 2007 roku) podwy szenia kapitału zakładowego w spółce „Złoty Granitol” Spółka
z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. posiada 100% udziałów, z kwoty 1.045.000,00 złotych do kwoty 4.192.500,00
złotych, tj. o kwot 3.147.500 złotych poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 1.259 o warto ci
nominalnej 2.500,00 złotych ka dy.
W dniu 29 maja 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zale nej Zakłady Tworzyw i Farb w
Złotym Stoku Spółka z o.o. (ZTiF Sp. z o.o.), o rejestracji w dniu 22 maja 2007 roku (postanowienie S du
wpłyn ło do spółki w dniu 28 maja 2007 roku) podwy szenia kapitału zakładowego w spółce "Złoty
Granitol" Spółka z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. posiadaj 100% udziałów, z kwoty 4.192.500,00 złotych do
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kwoty 4.760.000,00 złotych, tj. o kwot 567.500,00 złotych poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie
227 o warto ci nominalnej 2.500,00 złotych ka dy.
Po rejestracji wysoko ci kapitału zakładowego "Złoty Granitol" Spółka z o.o. wynosi 4.760.000,00 złotych i
dzieli si na 1.904 udziały.
InterFlota Sp. z o.o.
W dniu 9 maja 2007 roku S d Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego zarejestrował w Rejestrze Przedsi biorców spółk pod firm :
InterFlota Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 50.000, 00 złotych.
Wysoko kapitału zakładowego InterFlota Sp. z o.o. wynosi 50.000,00 złotych i dzieli si na 100 udziałów o
warto ci nominalnej 500,00 złotych ka da. Udziały zostały w 100% obj te przez Boryszew S.A.
W dniu 18 pa dziernika 2007 roku Zarz d Boryszew S.A. zło ył o wiadczenie, e Boryszew S.A. jako
dotychczasowy wspólnik spółki pod firm InterFlota Sp. z o.o. z siedzib w Oławie stosownie do
postanowie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki obejmuje w podwy szonym
kapitale zakładowym InterFlota Sp. z o.o. 400 nowoutworzonych udziałów o warto ci nominalnej 500,00
złotych ka dy, o ł cznej warto ci nominalnej 200.000,00 złotych i pokrywa je w cało ci gotówk .
Pokrycie podwy szenia kapitału zakładowego dokonane zostało przez Boryszew S.A. w dniu 19 pa dziernika
2007 roku.
Po rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym kapitał zakładowy spółki InterFlota Sp. z o.o. wynosi b dzie
250.000,00 złotych i dzieli si b dzie na 500 udziałów o warto ci nominalnej 500,00 złotych ka dy.
Podstawowym przedmiotem działalno ci Spółki jest wynajem samochodów.
Boryszew ERG S.A.
W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi zania spółki akcyjnej pod firm Boryszew ERG
Spółka Akcyjna, o kapitale zakładowym 175.000.000 złotych.
W dniu 17 wrze nia 2007 roku została zarejestrowana spółka zale na od Boryszew S.A. o nazwie Boryszew
ERG Spółka Akcyjna z siedzib w Sochaczewie. Spółka została zarejestrowanej w rejestrze przedsi biorców
w S dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru S dowego pod
numerem KRS 0000288711.
Kapitał zakładowy Boryszew ERG Spółka Akcyjna wynosi 175.000.000 zł i dzieli si na 5.000.000 akcji
imiennych o warto ci nominalnej 35 złotych ka da.
Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte aportem przez Boryszew S.A. Akcje obejmowane były po cenie
emisyjnej wynosz cej 46 zł za 1 akcj , to jest ł cznie za kwot 230.000.000 zł za wszystkie akcje. Nadwy ka
za obj cie akcji ponad ich warto nominaln (aggio) w ł cznej wysoko ci 55.000.000 zł została przelana na
kapitał zapasowy Spółki.
W oparciu o wycen , sporz dzon metod zdyskontowanych przepływów pieni nych, warto aportu
okre lono na 230.000.000 zł, która to warto uwzgl dniała fakt, i na mocy odr bnych umów i porozumie
Boryszew ERG S.A. przej ł długi funkcjonalnie zwi zane z działalno ci zorganizowanej cz ci
przedsi biorstwa wnoszonej aportem.
Przedmiotem aportu była organizacyjnie i finansowo wyodr bniona, zorganizowana cz ci przedsi biorstwa
Boryszew S.A. w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie sporz dzaj ca samodzielnie sprawozdanie
finansowe, stanowi ca zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia
działalno ci gospodarczej, obejmuj ca wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa
w rozumieniu art. 55` Kodeksu Cywilnego, według stanu wynikaj cego z ksi g rachunkowych Oddziału
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Boryszew w Sochaczewie na dzie wniesienia wkładu niepieni nego (aportu), to jest na dzie 31 sierpnia
2007 roku.
W skład aportu wchodziły m.in. poni ej wymienione udziały i akcje w spółkach kapitałowych, stanowi ce
aktywa o znacz cej warto ci:
o

45 000 sztuk (100%) udziałów w spółce Nylonbor Sp. z o.o. z siedzib w Sochaczewie o warto ci
nominalnej jednego udziału 100,00 zł, warto ci nabycia 3.194.641,40 zł i warto ci bilansowej
1.546.839,80 zł.,

o

226 sztuk (52,44%) udziałów w spółce Elimer Sp. z o.o. z siedzib w Sochaczewie o warto ci
nominalnej jednego udziału 182,00 zł, warto ci nabycia 53.166,40 zł i warto ci bilansowej 53.166,40 zł,

o

108 sztuk (51,43%) udziałów w spółce Altrans Sp. z o.o. z siedzib w Sochaczewie o warto ci
nominalnej jednego udziału 100,00 zł, warto ci nabycia 11.308,60 zł, i warto ci bilansowej „0”,

o

56,40% udziałów w spółce Brest – Bor Sp. z o.o. z siedzib w Brze ciu o warto ci nabycia 256.157,30 zł
i warto ci bilansowej "0",

o

499 sztuk (86,03%) udziałów w spółce Bormir Sp. z o.o. z siedzib w Cz stochowie o warto ci
nominalnej jednego udziału 1 000,00 zł, warto ci nabycia 560.684,19 zł i warto ci bilansowej „0”.

Prezesem Zarz du Boryszew ERG S.A. został dotychczasowy Dyrektor Zarz dzaj cy Oddziału Boryszew w
Sochaczewie.
FLT (Wuxi) Trading Co.Ltd.
W dniu 28 wrze nia 2007 roku FŁT Polska Sp. z o.o., spółka zale na od Impexmetal S.A., poinformowała
o obj ciu 100% kapitału zakładowego nowoutworzonej spółki FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd., maj cej swoj
siedzib w Wuxi – Chiny.
Kapitał zakładowy FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd. wynosi 250.000 EUR i obejmuje 1 udział.
Obejmowany udział został opłacony gotówk . W dniu 26 wrze nia 2007 roku, FŁT Polska Sp. z o.o.
przekazała na rachunek bankowy spółki w Chinach kwot 250.000 EUR.
Przekazana kwota pochodzi z zysku wypracowanego w 2007 roku przez spółk FŁT Polska Sp. z o.o.
Spółka FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd. prowadzi b dzie działalno w zakresie handlu ło yskami tocznymi.
Wykre lenie z rejestru przedsi biorstw spółki zale nej Sinimpex Metals PTE LTD. z siedzib
w Singapurze
We wrze niu 2007 roku spółka zale na Impexmetal S.A. powzi ła informacj o wykre leniu z dniem
7 stycznia 2007 roku z rejestru przedsi biorstw spółki zale nej Sinimpex Metals PTE LTD. z siedzib
w Singapurze.
Udziałowcami Sinimpex Metals PTE LTD były ni ej wymienione spółki Grupy Kapitałowej Impexmetal:
Impexmetal S.A.

– 87,41% kapitału i głosów na WZ Sinimpex Metals PTE LTD

Hutmen S.A.

– . 5,07%

Szopienice S.A.

– 4,90%

Dziedzice S.A.

– 2,62%

Decyzj o likwidacji spółki podj ło NWZ Sinimpex Metals PTE LTD w dniu 6 pa dziernika 2005 roku.
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Zmiany w strukturze Grupy dokonane po dniu 30 wrze nia 2007 roku.
NPA Skawina Sp. z o.o.
W dniu 30 pa dziernika 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A. z siedzib
w Koninie umow sprzeda y 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina”
Sp. z o.o. z siedzib w Skawinie o warto ci nominalnej 1.000 PLN ka dy, stanowi cych 100% udziałów
w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
W wyniku wy ej wymienionej transakcji Boryszew S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym
i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników NPA Skawina Sp. z o.o.
NPA „Skawina” Spółka z o.o. jest producentem walcówek aluminiowych i stopowych, drutu oraz
przewodów napowietrznych.
Izolacja – Jarocin S.A.
W wyniku rozliczenia w dniach 24 – 26.10.2007 roku, 29 – 31.10.2007 roku oraz w dniu 2.11.2007 roku
transakcji zbycia 66.310 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A. (zlecenia zło one przez spółk zale n Izolacja –
Matizol S.A. z siedzib w Gorlicach na sesjach giełdowych w dniach 19 – 26.10.2007 roku oraz w dniu
29.10.2007 roku), zmienił si po redni udział Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Izolacja –
Jarocin S.A. z 26,17% na 8,72%.
Przed rozliczeniem wy ej wymienionych transakcji Boryszew S.A. posiadał po rednio poprzez spółk
zale n Izolacja – Matizol S.A. 99.435 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co stanowiło 26,17 % kapitału
zakładowego Izolacja – Jarocin S.A. i uprawniało do 99.435 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowi cych
26,17 % ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzie 6.11.2007 roku, tj. na dzie sporz dzenia ostatniego zawiadomienia, Boryszew S.A. posiada
po rednio poprzez spółk zale n Izolacja – Matizol S.A. 33.125 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co
stanowi 8,72% kapitału zakładowego Izolacja – Jarocin S.A. i uprawnia do 33.125 głosów na walnym
zgromadzeniu, stanowi cych 8,72% ogólnej liczby głosów na WZ.
Nabycie udziałów Baterpol Sp. z o.o.
W pa dzierniku 2007 roku Grupa Kapitałowa Boryszew zwi kszyła o 8,82 % zaanga owanie kapitałowe w
spółce Baterpol Sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów tej spółki od:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.000 udziałów
w tym:
Impexmetal S.A.

- 2.654 udziały,

Z.M. Silesia S.A.

- 346 udziałów

ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedziba w Piastowie 2.290 udziałów w tym:

Warto

Impexmetal S.A.

- 2.026 udziałów,

Z.M. Silesia S.A.

- 264 udziały

nominalna 1 udziału wynosi 500 zł. Udziały zostały nabyte za ł czn kwot 6,5 mln zł.
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W wyniku dokonanych transakcji udział Grupy Kapitałowej Boryszew w kapitale zakładowym oraz
w głosach na ZW Baterpol Sp. z o.o. wynosi obecnie 100,00% (z czego 88,5% poprzez spółk zale n
Impexmetal S.A., a 11,5% poprzez spółk ZM Silesia S.A.).
Przedmiotem działalno ci Baterpol Sp. z o. o. jest m.in. produkcja i przetwórstwo ołowiu rafinowanego
i stopów ołowiu oraz skup i przerób złomu akumulatorowego.
Wykre lenie z rejestru przedsi biorstw spółki zale nej Remech „Szopienice” Sp. z o.o.
W dniu 16 pa dziernika 2007 roku likwidatorzy Spółki REMECH Szopienice Sp. z o. o w likwidacji
otrzymali postanowienie S du Rejonowego Katowice – Wschód z dnia 8 pa dziernika 2007 roku
o wykre leniu podmiotu z Krajowego Rejestru S dowego w skutek zako czonego post powania
likwidacyjnego. Jedynym udziałowcem Spółki REMECH Szopienice Sp. z o.o była HMN Szopienice S.A.spółka Grupy Kapitałowej Boryszew.
Na warto udziałów posiadanych przez HMN "Szopienice" S.A. w kapitale zakładowym Spółki REMECH
Szopienice Sp. z o.o. utworzony został w kosztach działalno ci finansowej HMN "Szopienice" S.A. odpis
w wysoko ci 620.000 PLN odpowiadaj cy pełnej wysoko ci kapitału zakładowego Spółki REMECH
Szopienice Sp. z o.o.
Rejestracja s dowa Oddziału Handlowego w Polsce spółki zale nej S and I S.A.
W dniu 19 pa dziernika 2007 roku S d Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu do Krajowego
Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców oddziału spółki zale nej S and I S.A. z siedzib
w Szwajcarii, St-Sulpice. Nowy oddział został zarejestrowany pod nazw S and I S.A. Oddział Handlowy
w Polsce z siedzib w Warszawie.
Podstawowym przedmiotem działalno ci Oddziału Handlowego jest sprzeda hurtowa metali i rud metali.
Nabycie udziałów Aluminium Konin – Impexmetal S.A. od spółki zale nej FLT & Metals Ltd.
W dniu 25 pa dziernika 2007 roku Impexmetal S.A. odkupił od spółki zale nej FLT & Metals Ltd.
z siedzib w Londynie, 41.000 akcji serii D i 223.870 akcji serii E spółki Aluminium Konin – Impexmetal
S.A., po cenie 49,98 zł. za jedn akcj . Nabyte akcje stanowi 3,87 % kapitału zakładowego i 2,63 % głosów
w ogólnej liczbie głosów na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A. Przeprowadzenie tej transakcji nie
spowodowało zmian w udziale Grupy Kapitałowej Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie
głosów na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A., gdy spółka zale na Impexmetal S.A. jest jedynym
udziałowcem w spółki FLT & Metals Ltd. Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym Aluminium
Konin – Impexmetal S.A wynosi obecnie 99,39 %, natomiast w głosach na WZ Aluminium Konin –
Impexmetal S.A 99,58 %. Spółka FLT & Metals Ltd. nie posiada akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A

Skutki finansowe zysków, strat, korekt bł dów oraz innych korekt uj tych w bie cym okresie, które
dotycz poł cze jednostek w okresie bie cym lub okresach poprzednich
Skutki finansowe zysków, strat, korekt bł dów oraz innych korekt uj tych w bie cym okresie, które dotycz
poł cze jednostek w okresie bie cym lub okresach poprzednich nie wyst piły.
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11. ZMIANY ZOBOWI ZA WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH

POZYCJE POZABILANSOWE
1. Nale no ci warunkowe
1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu)
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
2. Zobowi zania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z
tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
- rekultywacji rodowiska
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

stan na
..30-09-07....
koniec kwartału
(rok bie cy)

stan na
...30-06-07...
koniec poprz.
kwartału
(rok bie cy)

10 257
0
10 257
10 257
23 317

10 288
0
10 288
10 288
28 292

1 934
1 934
21 383
19 288
2 095
115 035
148 609

1 934
1 934
26 358
24 263
2 095
129 853
168 433

stan na
..31-12-06....
koniec roku
(rok poprz.)

8 634
0
8 634
8 634
27 389
1 160
1 160
26 229
24 933
1 296
117 856
153 879

stan na
..30-09-06...
koniec
kwartału
(rok poprz.)

10 748
0
10 748
10 748
25 030
2 397
2 397
22 633
22 633
0
95 814
131 592

Nale no ci warunkowe od jednostek zale nych nie obj tych konsolidacj nie wyst puj .
Nale no ci warunkowe od pozostałych jednostek w kwocie 10 257 tys. zł stanowi gwarancje bankowe oraz
weksle otrzymane od kontrahentów.
Zobowi zania na rzecz jednostek powi zanych dotycz zobowi za warunkowych Grupy Impexmetal na
rzecz jednostek powi zanych w kwocie 1 934 tys. zł.
Zobowi zania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek stanowi gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
zapłaty długu na rzecz urz dów celnych i gwarancje udzielone dostawcom w kwocie 19 288 tys. zł oraz
zobowi zania warunkowe z tytułu ochrony rodowiska 2 095 tys. zł.
Inne pozycje warunkowe:
• 1 849 tys. zł – ewentualne skutki pozwów s dowych przeciwko Boryszew S.A.
• 101 875 tys. zł – prawo wieczystego u ytkowania gruntu nie wykazane w bilansie
• 2 623 tys. zł – dzier awa rodków trwałych
• 8 688 tys. zł – otwarte akredytywy

12. STANOWISKO ZARZ DU ODNO NIE MO LIWO CI ZREALIZOWANIA
WCZE NIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKU FINANSOWEGO NA
BIE CY ROK
Zarz d Boryszew S.A. nie publikował prognozy wyników Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew na 2007
rok.

_________________________________________________________________________________________
38

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________

13. AKCJONARIUSZE POSIADAJ CY BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO PRZEZ
PODMIOTY ZALE NE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIE PRZEKAZANIA RAPORTU
Zgodnie z posiadan wiedz , na dzie przekazania niniejszego raportu akcjonariuszami posiadaj cymi
bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Boryszew S.A. s Pan Roman Karkosik oraz klienci Pioneer Pekao Investment Management
S.A.. Struktur akcjonariatu przedstawia poni sza tabela:
Akcjonariusze powy ej 5%
głosów
Roman Karkosik *)
Klienci Pioneer Pekao Investment
Management S.A..,
w tym:
Fundusze Inwestycyjne
zarz dzane przez Pioneer Pekao
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Całkowita liczba akcji/ głosów
- w tym uprzywilejowane

40 555 000
7 648 381

64,69%
12,20%

Liczba
głosów
40 555 000
7 648 381

7 620 381

12,16%

7 620 381

12,11%

62 686 547
262 550

100,00%
0,42%

62 949 097
525 100

100,00%
0,83%

Liczba akcji

% kapitału

% głosów
64,43%
12,15%

*) akcje, b d ce w posiadaniu Pana Romana Karkosika i podmiotów zale nych,

14. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNO CI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI
SPÓŁKI
W
OKRESIE
OD
PRZEKAZANIA
POPRZEDNIEGO
RAPORTU
KWARTALNEGO – UDZIAŁ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nast piły zmiany w strukturze własno ci znacznych
pakietów akcji Spółki.

15. OSOBY ZARZ DZAJ CE I NADZORUJ CE SPÓŁK
– ZMIANY STANU
POSIADANYCH AKCJI LUB OPCJI NA AKCJE W BIE CYM OKRESIE OD DNIA
PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU
Liczba akcji Boryszew S.A. b d ca w posiadaniu osób nadzoruj cych, zgodnie z posiadan wiedz na dzie
przekazania niniejszego raportu, przedstawia si nast puj co:
Stan posiadania akcji
Członek zarz du
Małgorzata Iwanejko

Poprzedni kwartał
174

Bie cy kwartał
174

Zmiana +/0
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Stan posiadania akcji
Członek rady nadzorczej

Poprzedni kwartał

Roman Karkosik

40 555 000

Bie cy kwartał
40 555 000

Zmiana +/0

16. POST POWANIA TOCZ CE SI PRZED S DEM, ORGANEM WŁA CIWYM DLA
POST POWANIA
ARBITRA OWEGO
LUB
ORGANEM
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
a) post powania dotycz ce zobowi za lub wierzytelno ci Spółki lub jej jednostki zale nej,
którego warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki
Nie s prowadzone post powania dotycz ce zobowi za lub wierzytelno ci Spółki lub jej jednostki zale nej,
których warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
b) dwa lub wi cej post powa dotycz cych zobowi za lub wierzytelno ci, których ł czna warto
stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki
Nie s prowadzone.

17. ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁK LUB JEDNOSTK ZALE N JEDNEJ LUB WI CEJ
TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI, KTÓRYCH WARTO
OD
POCZ TKU ROKU PRZEKRACZA 500 000 EURO, JE ELI NIE S TO TRANSAKCJE
RUTYNOWE ZAWIERANE NA TYPOWYCH DLA DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ
WARUNKACH
Transakcje pomi dzy podmiotami powi zanymi to głównie transakcje handlowe zawierane pomi dzy
spółkami Grupy Kapitałowej w zakresie sprzeda y lub zakupu towarów i wyrobów o typowym, tradycyjnym
charakterze dla działalno ci Grupy. Ich ł czna warto od pocz tku 2007 roku przekracza wyra on w
złotych równowarto kwoty 500.000 EUR.
Transakcje o charakterze niehandlowym zawarte w III kwartale 2007 roku:
Nabycie udziałów NPA „Skawina” Sp. z o.o.
W dniu 30 pa dziernika 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A. z siedzib
w Koninie (AKI) umow sprzeda y 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina”
Sp. z o.o. z siedzib w Skawinie (NPA „Skawina” Sp. z o.o.) o warto ci nominalnej 1.000 PLN ka dy,
stanowi cych 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Za nabycie 20.504 udziałów Spółki NPA „Skawina” Sp. z o.o. z siedzib w Skawinie, b d cych przedmiotem
sprzeda y, Boryszew S.A. zapłaci AKI ł czn cen kupna w kwocie 35,0 mln złotych.
Cena nabycia zostanie zapłacona przez Boryszew S.A. przelewem na rachunek bankowy AKI w ci gu 180
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym za zapłat ceny nabycia uwa a si dat uznania rachunku
bankowego AKI.
Własno udziałów, b d cych przedmiotem niniejszej umowy wraz z wszelkimi prawami z tego udziału
wynikaj cymi, przechodzi na Boryszew S.A. w dniu zawarcia umowy.
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Nabycie udziałów Aluminium Konin – Impexmetal S.A. od spółki zale nej FLT & Metals Ltd.
W dniu 25 pa dziernika 2007 roku Impexmetal S.A. odkupił od spółki zale nej FLT & Metals Ltd.
z siedzib w Londynie, 41.000 akcji serii D i 223.870 akcji serii E spółki Aluminium Konin – Impexmetal
S.A., po cenie 49,98 zł. za jedn akcj . Nabyte akcje stanowi 3,87 % kapitału zakładowego i 2,63 % głosów
w ogólnej liczbie głosów na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A.
Zmiana terminu spłaty po yczki udzielonej Impexmetal S.A. przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A.
Zgodnie z aneksem z dnia 30 pa dziernika 2007 roku do umowy po yczki zawartej pomi dzy Aluminium
Konin – Impexmetal S.A. i Impexmetal S.A. z dnia 18 pa dziernika 2005 roku, Aluminium Konin –
Impexmetal S.A. przedłu ył termin spłaty po yczki, udzielonej Impexmetal S.A. w wysoko ci 7 mln zł,
o 1 rok tj. do dnia 30 pa dziernika 2008 roku.
Por czenia i gwarancje udzielone przez Impexmetal S.A. spółce Baterpol Sp. z o.o.
Wg stanu na dzie 30 wrze nia 2007 roku ł czna kwota por cze i gwarancji udzielonych przez Impexmetal
S.A. spółce Baterpol Sp. z o.o. wyniosła 41,3 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A.
wg stanu na 30 wrze nia 2007 roku, w tym:
16,0 mln zł – por czenie po yczki z NFO iGW w kwocie 16,0 mln zł, zabezpieczone Wekslem in blanco
z deklaracj wekslow . Weksel opłacony do kwoty 21 761,6 tys. zł.
Por czenie wa ne do 20.12.2011 roku,
5,0 mln zł –

por czenie zobowi za umowy kredytu w rachunku bie cym w Banku Millenium
w wysoko ci 5,0 mln zł.
Por czenie udzielone do czasu trwania umowy,

10,0 mln zł – por czenie spłaty kredytu zaci gni tego w Banku Pekao S.A. na kwot 10,0 mln zł.
Por czenie wa ne do 31.12.2008 roku,
10,3 mln zł – por czenie spłaty kredytu konsorcjalnego na inwestycje proekologiczn zaci gni tego w BO
i WFO iGW na kwot 10,3 mln zł.
Por czenie wa ne do 30.06.2014 roku.
Wynagrodzenie Impexmetal S.A. z tytułu por cze i gwarancji udzielonych spółce Baterpol Sp. z o.o. wynosi
0,1% rocznie od ł cznej kwoty zabezpiecze , płatne miesi cznie.
Por czenia udzielone przez Hutmen S.A.
Wg stanu na 30 wrze nia 2007 roku ł czna kwota por cze udzielonych przez Hutmen S.A. spółce HMN
Szopienice S.A. wynosiła 112 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. wg stanu na
30.09.2007 roku, w tym:
4 mln zł –.

15 mln zł –

por czenie udzielone 27.07.2006 roku, dotycz ce umowy faktoringowej zawartej pomi dzy
HMN Szopienice S.A. a Pekao Faktoring; por czenie udzielone bezterminowo.
Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty
por czenia.
por czenie udzielone 24.07.2006 roku, dotycz ce umowy kredytowej zawartej pomi dzy
HMN Szopienice S.A. a Bankiem Millennium S.A.; data wa no ci udzielonego por czenia
23.07.2010 roku. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie
od kwoty por czenia.
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30 mln zł –

19 mln zł –

2 mln zł –

22 mln zł –

15 mln zł –

5 mln zł –

por czenie udzielone 30.05.2007 roku, por czenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE BANK
S.A. w kwocie do 43,0 mln zł spółkom: Hutmen S.A.- 10,0 mln zł, HMN Szopienice S.A.- 30
mln zł, WM Dziedzice S.A.- 3 mln zł. Por czenie wa ne do 31.12.2010 roku. Wynagrodzenie
Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty por czenia.
por czenie udzielone 13.06.2007 roku, por czenie weksla wystawionego przez HMN Szopienice
S.A. zabezpieczaj cego transakcje z Tele-Fonica; por czenie udzielone bezterminowo.
Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty
por czenia.
por czenie udzielone 28.06.2007 roku, por czenie za zobowi zania HMN Szopienice S.A.
z tytułu transakcji realizowanych w BRE Bank S.A. Termin wa no ci udzielonego
por czenia 31.07.2008 roku. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi
0,1% rocznie od kwoty por czenia.
por czenie udzielone 31.08.2007 roku, dotycz ce umowy kredytowej zawartej pomi dzy
Bankiem BPH S.A. a HUTMEN S.A., WM „Dziedzice” S.A. oraz HMN „Szopienice” S.A.;
forma umowy tzw. umbrella (wspólny limit kredytowy – wzajemne por czenia, solidarna
odpowiedzialno ). Termin wa no ci udzielonego por czenia 31.08.2009 roku,
por czenie udzielone 6.09.2007 roku, dotycz ce umowy kredytowej zawartej przez HMN
Szopienice S.A. z Bankiem PEKAO S.A.; data wa no ci udzielonego por czenia 31.12.2011
roku. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty
por czenia.
por czenie udzielone 6.09.2007 roku, dotycz ce umowy kredytowej zawartej przez HMN
Szopienice S.A. z Bankiem PEKAO S.A.
Por czenie wa ne do dnia 31.12.2011 roku. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie
por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty por czenia.

Wg stanu na 30 wrze nia 2007 roku ł czna kwota por cze udzielonych przez Hutmen S.A. spółce WM
Dziedzice S.A. wynosiła 45 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. wg stanu na
30.09.2007 roku, w tym:
40 mln zł –

3 mln zł –

2 mln zł –

por czenie udzielone 31.08.2007 roku, dotycz ce umowy kredytowej zawartej pomi dzy
Bankiem BPH S.A. a HUTMEN S.A., WM „Dziedzice” S.A. oraz HMN „Szopienice” S.A.;
forma umowy tzw. umbrella (wspólny limit kredytowy wzajemne por czenia, solidarna
odpowiedzialno ). Termin wa no ci udzielonego por czenia 31.08.2009 roku,
por czenie udzielone 30.05.2007 roku, por czenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE
BANK S.A. w kwocie do 43,0 mln zł spółkom: Hutmen S.A.- 10,0 mln zł, HMN Szopienice
S.A.- 30 mln zł, WM Dziedzice S.A.- 3 mln zł. Por czenie wa ne do 31.12.2010 roku.
Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty
por czenia.
por czenie udzielone 26.06.2007 roku, por czenie transakcji rynku finansowego
zawieranych przez WM Dziedzice w BRE BANKU S.A. Por czenie wa ne do 30.07.2008
roku. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty
por czenia.

Por czenia udzielone przez HMN Szopienice S.A.
Wg stanu na 30 wrze nia 2007 roku warto por czenia udzielonego przez HMN „Szopienice” S.A. spółce
WM Dziedzice S.A. wynosiła 40 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. wg stanu na
30.09.2007 roku. Por czenie dotyczy umowy kredytowej z dnia 31 sierpnia 2007 roku zawartej pomi dzy
Bankiem BPH S.A. a HUTMEN S.A., WM „Dziedzice” S.A. oraz HMN „Szopienice” S.A. forma umowy
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tzw. umbrella (wspólny limit kredytowy – wzajemne por czenia, solidarna odpowiedzialno ). Termin
wa no ci udzielonego por czenia 31.08.2009 roku.
Inne zobowi zania warunkowe
Ponadto solidarna spłata wspólnego limitu kredytowego w wysoko ci 45 mln zł przyznanego przez ABN
AMRO Bank (Polska) S.A. na podstawie Umowy z dnia 16 marca 2007 roku zmienionej Aneksem z dnia
28 marca 2007 roku dla spółek: Hutmen S.A, WM „Dziedzice” S.A. oraz HMN „Szopienice” S.A.– zgoda na
poddanie si egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 54,0 mln. zł w terminie do
12.06.2009 roku.

18. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ,
MAJ TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ
MO LIWO CI WYWI ZYWANIA SI ZE ZOBOWI ZA
Z wyj tkiem informacji przedstawionych w pozostałych punktach komentarza, nie wyst piły inne zdarzenia
istotne dla oceny sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz mo liwo ci realizacji
zobowi za przez Boryszw S.A. i spółki Grupy Kapitałowej Boryszew.

19. CZYNNIKI, KTÓRE B D MIAŁY WPŁYW NA OSI GNI TE PRZEZ SPÓŁK
WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
Do czynników rynkowych, które b d miały wpływ na osi gni te wyniki co najmniej kolejnego kwartału
nale y zaliczy :
• ogóln koniunktur w sektorze metali kolorowych wpływaj c zarówno na wolumen sprzeda y
spółek Grupy jak i wysoko mo liwych do osi gni cia mar przerobowych,
• poziom kursu złotego wzgl dem dolara i euro wpływaj cy na opłacalno eksportu i nat enie
konkurencji na rynku krajowym (import),
• poziom cen metali na giełdach wiatowych determinuj cy zarówno wysoko zaanga owanego
kapitału obrotowego, jak i wpływaj cy na decyzje zakupowe kontrahentów Grupy oraz rzutuj cy na
efektywno zabezpiecze stosowanych przez spółki Grupy,
• poziom cen ropy naftowej; cz
surowców do produkcji w O/Boryszew (obecnie Boryszew ERG
S.A.) oraz w O/Elana w Toruniu to surowce ropopochodne,
• poziom cen złomu akumulatorowego na potrzeby Baterpol Sp. z o.o.;
• spadek cła na aluminium, b d cego surowcem dla spółek Dywizji Aluminium.
Do najwa niejszych czynników operacyjnych realizowanych przez poszczególne spółki, które b d miały
wpływ na osi gane wyniki, nale y zaliczy :
• skuteczno działa handlowych, szczególnie w spółkach Dywizji Miedziowej, maj cych na celu
zwi kszanie wolumenu sprzeda y,
• realizacj procesu poł czenia Boryszew ERG SA ze spółk Suwary SA,
• realizacj strategii długoterminowej maj cej na celu powołanie dywizji produktowych,
• realizacj strategii naprawczej w Boryszew S.A. O/Elana działaj cego w segmencie polimerów i
poliestrów.
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Ponadto na przyszłe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Boryszew wpłynie zwi kszenie udziału
Boryszew S.A. w NPA Skawina Sp. z o.o. poprzez odkupienie w dniu 30.10.2007 roku 100% udziałów w
NPA Skawina od spółki Aluminium-Konin Impexmetal S.A. oraz planowana sprzeda Boryszew S.A.
O/Huta Oława na rzecz ZM Silesia SA. Wpływ b dzie dotyczył wyniku netto przypadaj cego
akcjonariuszom jednostki dominuj cej i b dzie zwi zany ze zmian zaanga owania bezpo redniego i
po redniego w kapitałach tych podmiotów.
W zwi zku z realizacj strategii w Boryszew SA O/Elana, polegaj cej głównie na zamkni ciu Wydziału
Chemicznego, w najbli szym kwartale zostanie dokonany odpis aktualizacyjny wycen aktywów.
Ponadto na przyszłe wyniki mo e wpłyn ewentualne przekształcenie si trwaj cego w Boryszew S.A. O/
Elana sporu zbiorowego w strajk. Spór zbiorowy został opisany szerzej w punkcie 3b.
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SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY BORYSZEW S.A.
ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU
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BILANS JEDNOSTKOWY BORYSZEW S.A.
Okres
Okres
Okres
Okres
zako czony zako czony zako czony zako czony
30/09/07
30/06/07
31/12/06
30/09/06
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowy maj tek trwały
Warto

firmy

Pozostałe warto ci niematerialne
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

205 391

263 463

273 534

319 661

13 669

13 669

13 669

13 669

420

1 565

1 592

1 323

378 989

314 918

315 083

315 367

15 357

14 880

26 899

13 531

185

29

29

0

614 011

608 524

630 806

663 551

106 677

130 296

140 545

125 369

Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
152 024

242 801

223 478

270 548

Krótkoterminowe aktywa finansowe

nale no ci

3 486

4 645

62 367

82 425

Bie

1 714

1 071

2 571

1 504

1 070

2 271

483

1 605

1 633

11 276

12 377

21 693

106

107

966

535

Aktywa obrotowe razem

266 710

392 467

442 787

503 679

Aktywa razem

880 721

1 000 991

1 073 593

1 167 230

ce aktywa podatkowe

Pozostałe aktywa
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda y
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Okres
Okres
Okres
Okres
zako czony zako czony zako czony zako czony
30/09/07
30/06/07
31/12/06
30/09/06
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci
nominalnej

15 404

15 404

15 404

15 404

22 346

22 346

22 346

22 346

0

-164

0

0

267 790

281 772

258 487

357 135

9 303

23 285

-64 003

34 644

Razem kapitał własny

305 540

319 358

296 237

394 885

Zobowi zania długoterminowe
Długoterminowe po yczki i kredyty bankowe

105 125

115 213

119 430

51 849

125 200

125 200

122 488

69 137

1 956

2 459

2 460

2 669

10 701

13 618

22 738

33 533

0

4 497

4 962

4 421

0

2 051

3

0

Zobowi zania długoterminowe razem

242 982

263 038

272 081

161 609

Zobowi zania krótkoterminowe
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowi zania

104 835

153 267

179 798

160 618

Krótkoterminowe po yczki i kredyty bankowe

162 037

181 282

241 322

332 251

63 796

71 690

70 448

104 640

946

2 238

2 455

2 099

585

5 555

9 504

7 247

Dotacje

0

1 337

1 367

3 717

Pozostałe zobowi zania

0

3 226

381

164

Zobowi zania krótkoterminowe razem

332 199

418 595

505 275

610 736

Zobowi zania razem

575 181

681 633

777 356

772 345

Pasywa razem

880 721

1 000 991

1 073 593

1 167 230

Kapitał rezerwowy
Zyski zatrzymane w tym:
zysk bie

cego roku

Pozostałe zobowi zania finansowe
Zobowi zania z tytułu wiadcze emerytalnych i
podobne
Rezerwa na podatek odroczony
Dotacje
Pozostałe zobowi zania

Pozostałe zobowi zania finansowe
Zobowi zania z tytułu wiadcze emerytalnych i
podobne
Rezerwy krótkoterminowe
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY BORYSZEW S.A.
Okres od
Okres od
Okres od
Okres od
01/07/07 do 01/01/07 do 01/07/06 do 01/01/06 do
30/09/07
30/09/07
30/09/06
30/09/06
Działalno

kontynuowana

Przychody ze sprzeda y produktów

168 715

577 918

213 967

704 927

7 231

19 555

62 228

205 888

Przychody ze sprzeda y ogółem

175 946

597 473

276 195

910 815

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

167 529

557 973

205 204

678 000

6 429

17 518

61 013

202 170

173 958

575 491

266 217

880 170

1 988

21 982

9 978

30 645

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów

Warto sprzedanych towarów i materiałów
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzeda y
Koszty sprzeda y

1 538

4 882

3 611

12 753

Koszty ogólnego zarz du

7 534

22 300

8 637

27 895

Pozostałe przychody operacyjne

2 917

16 204

2 004

5 116

Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalno ci kontynuowanej
Działalno

10 391

13 195

745

3 751

-14 558

-2 191

-1 011

-8 638

1 372

39 024

23 166

119 723

10 503

39 753

28 891

83 713

-23 689

-2 920

-6 736

27 372

-2 663

682

-198

6 483

-21 026

-3 602

-6 538

20 889

7 044

12 905

8 334

13 755

-13 982

9 303

1 796

34 644

zaniechana

Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej
Zysk (strata) netto

rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
Zysk (strata) netto z działalno ci kontynuowanej
rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) z działalno ci kontynuowanej na jedn
akcj zwykł (w zł)
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) z działalno ci
kontynuowanej na jedn akcj zwykł (w zł)

62 423 997

66 084 509

0,15

0,52

62 423 997

66 084 509

0,15
-3 602
62 423 997

0,52
20 889
66 084 509

-0,06

0,32

62 423 997

66 084 509

-0,06

0,32
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BORYSZEW S.A.

Kapitał
zakładowy

Kapitał z
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne

Stan na 1 stycznia 2006 roku

18 252

-18 090

48 962

Umorzenie akcji własnych

-2 848

29 464

-26 616

Nabycie akcji własnych od spółek zale nych

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

0

Stan na 30 wrze nia 2006 roku

15 404

Kapitał
zakładowy

Stan na 1 stycznia 2007 roku

15 404

0

22 346

Kapitał z
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne

0

22 346

0

Kapitał
rezerwowy

371 615

34 644

0
-11 374
34 644

357 135

394 885

Zyski
zatrzymane

0

Zysk za trzy kwartały 2007 roku

Stan na 30 wrze nia 2007 roku

322 491

-11 374

Zysk za trzy kwartały 2006 roku

15 404

0

22 346

0
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SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Z PRZEPŁYWU RODKÓW PIENI
BORYSZEW S.A.

NYCH

Okres od
Okres od
Okres od
Okres od
01/07/07 do 01/01/07 do 01/07/06 do 01/01/06 do
30/09/07
30/09/07
30/09/06
30/09/06
Przepływy rodków pieni
operacyjnej

nych z działalno ci

Zysk /strata przed opodatkowaniem

-15 989

10 202

1 571

42 125

7 207

22 515

8 593

25 237

-18

146

142

-1 217

6 838

20 080

5 580

16 629

Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu ró nic
kursowych zwi zanych z działalno ci inwestycyjn i
finansow (w tym z przeliczenia rodków
pieni nych)
Koszty z tytułu odsetek od zobowi za finansowych
naliczone i zapłacone
Odsetki i dywidendy zwi zane z działalno ci
inwestycyjn
Zyski (straty) z tytułu działalno ci inwestycyjnej
Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego

0

-23 734

-40

-78

1 502

-5 712

-540

-65 975

-460

23 497

15 306

16 721

31 681

27 781

29 113

-65 920

Zmiany w kapitale obrotowym:
Zmiana stanu nale no ci
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowi za
Zmiana stanu rezerw i rozlicze mi dzyokresowych
Zmiana pozostałych aktywów i zobowi za
rodki pieni

ne z działalno ci operacyjnej

Zapłacone odsetki
Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy
rodki pieni

ne netto z działalno ci operacyjnej

Przepływy rodków pieni
inwestycyjnej

-2 910

7 339

-4 384

38 609

-27 259

-51 096

-25 398

20 933

-5 399

-8 304

3 723

925

0

0

424

20 759

-4 347

-783

18 784

32 027

-6 865

-19 292

-6 088

-16 635

-643

857

2 778

1 577

-11 855

-19 218

15 474

16 969

271

9 956

677

826

nych z działalno ci

Wpływy ze zbycia rzeczowego maj tku trwałego i
warto ci niematerialnych
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych

33

52 396

0

34 629

15 422

23 698

1

33

Wpływy ze spłaty po yczek

0

3 500

0

75

Otrzymane odsetki

0

48

32

33

15 726

89 598

710

35 596

Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach

Wpływy z działalno ci inwestycyjnej
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Nabycie rzeczowego maj tku trwałego i warto ci
niematerialnych

2 682

8 570

1 535

14 068

Nabycie aktywów finansowych

9 325

9 375

0

0

Udzielone po yczki
Wydatki na działalno

inwestycyjn

rodki pieni ne netto z działalno ci
inwestycyjnej

Przepływy pieni

0

0

2 142

3 500

12 007

17 945

3 677

17 568

3 719

71 653

-2 967

18 028

ne z działalno ci finansowej

Wpływy z kredytów i po yczek

2 535

3 535

6 669

8 075

Emisja dłu nych papierów warto ciowych

5 980

17 180

130 798

354 900

Wpływy z działalno ci finansowej

8 515

20 715

137 467

362 975

0

0

0

11 373

Spłaty kredytów i po yczek

4 061

60 369

23 755

50 444

Wykup dłu nych papierów warto ciowych

5 980

23 380

116 300

329 900

Płatno ci z tytułu leasingu finansowego

0

0

0

0

Inne wydatki finansowe

0

0

0

0

10 041

83 749

140 055

391 717

-1 526

-63 034

-2 588

-28 742

-9 662

-10 599

9 919

6 255

11 276

12 377

11 722

15 087

19

-145

52

351

1 633

1 633

21 693

21 693

Nabycie akcji własnych

Wydatki na działalno

rodki pieni

finansow

ne netto z działalno ci finansowej

Przepływy pieni ne netto razem
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty na pocz tek
okresu
Ró nice kursowe z przeliczenia rodków pieni
i ich ekwiwalentów
rodki pieni
okresu

ne i ich ekwiwalenty na koniec

nych
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INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO
BORYSZEW S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

RAPORTU

KWARTALNEGO

1. Zasady rachunkowo ci
Zasady rachunkowo ci i metody obliczeniowe przyj te przy sporz dzaniu raportu kwartalnego s zgodne z
zasadami przyj tymi przy sporz dzaniu rocznego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe w
pocz tkowej cz ci raportu zostały przedstawione w EURO zgodnie z § 89 ust. 2 Rozporz dzenia Ministra
Finansów z 19 pa dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.). Szczegółowy opis tych zasad został
zamieszczony w raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2007 roku.
Do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano kurs z ostatniego dnia a dla pozycji z rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieni nych zastosowano kurs redni w okresie.

01.01-30.09.2007 r.
01.01-31.12.2006 r.
01.01-30.09.2006 r.

redni kurs w
okresie
3,8314
3,8991
3,9171

Kurs na ostatni
dzie okresu
3,7775
3,8312
3,9835

2. Zmiany zasad rachunkowo ci i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
W bie cym okresie nie dokonywano zmian zasad rachunkowo ci.
3. Zmiany szacunków w okresie bie cym od pocz tku roku
Korekty z tytułu rezerw

Tytuł rezerwy
Rezerwa na odprawy
wiadczenia emerytalne,
nagrody jubileuszowe i nie
wykorzystane urlopy
Dotacje rz dowe
Rozliczenia
mi dzyokresowe
przychodów
Rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów
Razem

Stan na 31.12.06

Zmiana od 01.01.07
do 30.09.07

Stan na 30.09.07

4 915

-2 013

2 902

6 329

-6 329

0

381

-381

0

9 504

-8 919

585

21 129

-17 642

3 487
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Podatek odroczony
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego
Rezerwa
na
podatek
odroczony

Odpisy aktualizuj ce warto
Aktualizowane aktywa

Zmiana od 01.01.07
do 30.09.07

Stan na 31.12.06

Stan na 30.09.07

26 899

-11 542

15 357

22 738

-12 037

10 701

aktywów
Zmiana od 01.01.07
do 30.09.07

Stan na 31.12.06

Aktywa finansowe
długoterminowe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nale no ci długoterminowe
Zapasy
Nale no ci krótkoterminowe
Krótkoterminowe
aktywa
finansowe
Po yczki krótkoterminowe
Razem

Stan na 30.09.07

37 297

-35 244

2 053

44 173
8
6 113
70 685

-2 384
-5
-2 798
-47 151

41 789
3
3 315
23 534

0

0

0

244

-244

0

158 520

-87 826

70 694

4. Przychody i wyniki przypadaj ce na poszczególne segmenty działalno ci w okresie
od pocz tku bie cego roku

Segmenty działalno ci
Poliestry i polimery
Wyroby chemiczne pozostałe
Materiały budowlane
Tlenki ołowiu i cynku
Pozostała działalno nie przypisana
segmentom
Razem

Przychody od
01.01.07 do
30.09.07

Wynik od
01.01.07. do
30.09.07

404 502
90 755
27 793
167 903

-32 301
11 855
5 850
6 459

32 684
723 637

17 440
9 303
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5. Działalno
•

zaniechana

Wniesienie aportem Oddziału Boryszew do nowo utworzonej spółki

W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgod na zbycie przez
Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej i wyodr bnionej cz ci
przedsi biorstwa Spółki w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie i Oddziału w Suchedniowie oraz
spółek zale nych uj tych w ksi gach Oddziału Boryszew, poprzez wniesienie jej aportem do nowo tworzonej
spółki.
W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi zania spółki akcyjnej pod firm Boryszew ERG
Spółka Akcyjna, o kapitale zakładowym 175.000.000 złotych. W dniu 19 wrze nia 2007 roku nowo
utworzona spółka zale na o nazwie Boryszew ERG Spółka Akcyjna z siedzib w Sochaczewie została
zarejestrowanej w rejestrze przedsi biorców w S dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000288711.
Kapitał zakładowy Boryszew ERG Spółka Akcyjna wynosi 175.000.000 zł i dzieli si na 5.000.000 akcji
imiennych o warto ci nominalnej 35 złotych ka da. Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte aportem przez
Boryszew S.A.
Akcje obejmowane były po cenie emisyjnej wynosz cej 46 zł za 1 akcj , to jest ł cznie za kwot 230.000.000
zł za wszystkie akcje. Nadwy ka za obj cie akcji ponad ich warto nominaln (aggio) w ł cznej wysoko ci
55.000.000 zł została przelana na kapitał zapasowy Spółki
Wy ej wymienione działania zwi zane s z planowanym procesem poł czenia Oddziału Boryszew
w Sochaczewie – tj. Boryszew ERG SA z notowan na GPW spółk Suwary SA.
•

Zamkni cie Oddziału Boryszew w Sochaczewie

W zwi zku z wniesieniem zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału
Boryszew w Sochaczewie do Boryszew ERG S.A., w dniu 12 wrze nia 207 roku Zarz d Spółki podj ł
uchwał o zamkni ciu Oddziału Boryszew w Sochaczewie.

W zwi zku z wy ej opisanymi działaniami zgodnie z MSSF 5 wynik netto działalno ci zaniechanej w ramach
Boryszew S.A. został wykazany odr bnie w jednostkowym rachunku zysków i strat jako zysk netto z
działalno ci zaniechanej. Odpowiedniemu przekształceniu uległ równie rachunek zysków i strat za okresy
poprzednie, w celu doprowadzenia wcze niej opublikowanych sprawozda do porównywalno ci ze
sprawozdaniem za okres bie cy.
Zlikwidowany Oddział Boryszew działał w segmentach „Wyroby chemiczne pozostałe” oraz „Materiały
budowlane”. Działalno ta b dzie kontynuowana z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. w
ramach spółki zale nej Boryszew ERG S.A.
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Struktura wyniku netto z działalno ci zaniechanej przedstawia si nast puj co:
Okres od
01/07/07 do
30/09/07

Okres od
01/01/07 do
30/09/07

Okres od
01/07/06 do
30/09/06

Okres od
01/01/06 do
30/09/06

Działalno zaniechana
Przychody ze sprzeda y produktów

28 966

103 668

49 532

122 727

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów
Przychody ze sprzeda y ogółem
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Warto sprzedanych towarów i materiałów

6 653
35 619
22 329
5 811

22 496
126 164
81 019
20 027

9 463
58 995
35 640
8 176

26 348
149 075
90 678
22 998

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

28 140

101 046

43 816

113 676

Zysk (strata) brutto na sprzeda y

7 479

25 118

15 179

35 399

Koszty sprzeda y
Koszty ogólnego zarz du
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

985
4 138
6 046
431

3 078
15 583
9 515
1 535

1 896
5 531
935
218

4 346
17 233
3 142
1 527

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej

7 971

14 437

8 469

15 435

84
355

628
1 943

847
1 009

1 791
2 473

7 700

13 122

8 307

14 753

656

217

-27

998

7 044

12 905

8 334

13 755

stan na
..31-12-06....
koniec roku
(rok poprz.)

stan na
..30-09-06...
koniec
kwartału
(rok poprz.)

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej

6. Zmiany zobowi za warunkowych i aktywów warunkowych

POZYCJE POZABILANSOWE
1. Nale no ci warunkowe
1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
2. Zobowi zania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

stan na
..30-09-07....
koniec kwartału
(rok bie cy)

4 960
0
0
4 960
4 960
32 788
13 500
13 500
19 288
19 288
35 067
72 815

stan na
...30-06-07...
koniec poprz.
kwartału
(rok bie cy)

6 312
0
0
6 312
6 312
30 763
6 500
6 500
24 263
24 263
47 504
84 579

7 154
118
118
7 036
7 036
31 433
6 500
6 500
24 933
24 933
42 706
81 293

8 556
253
253
8 303
8 303
45 084
22 451
22 451
22 633
22 633
33 638
87 278
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Inne pozycje warunkowe:
• 1 849 tys. zł – ewentualne skutki pozwów s dowych przeciwko Boryszew S.A.
• 29 827 tys. zł – warto prawa wieczystego u ytkowania gruntów
• 3 391 tys. zł – otwarte akredytywy

Osoby reprezentuj ce Spółk :
Małgorzata Iwanejko

Piotr Szeliga

Hanna Kinasiewicz

Prezes Zarz du

Dyrektor Finansowy

Główny Ksi gowy
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