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w tys. zł

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE
FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i
materiałów oraz usług
II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
IV. Zysk (strata) netto, w tym:
przepadaj cy jednostce dominuj cej
V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej
VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej
VIII. Przepływy pieni ne netto, razem
IX. Zysk netto przypadaj cy akcjonariuszom jednostki
dominuj cej na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
X. Rozwodniony zysk netto przypadaj cy akcjonariuszom
jednostki dominuj cej na jedn akcj zwykł (w zł /
EUR)

I. Aktywa
II. Zobowi zania długoterminowe
III. Zobowi zania krótkoterminowe
IV. Kapitał własny ogółem
V. Kapitał własny przypadaj cy jednostce dominuj cej
VI. Kapitał zakładowy
VII. Liczba akcji
XVIII. Warto ksi gowa przypadaj ca jednostce
dominuj cej na jedn akcj w (zł / EUR)
XIX. Rozwodniona warto ksi gowa przypadaj ca
jednostce dominuj cej na jedn akcj (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn
akcj zwykł (w zł / EUR)

II kwartał
okres
od 01-04-08..
do30.06.2008

w tys. EUR

II kwartał
okres
od 01-04-07
do 30.06.2007

II kwartał
okres
od 01-04-08..
do30.06.2008

II kwartał
okres
od 01-04-07
do 30.06.2007

991 328
9 175
-8 277
-8 757
-9 548
10 287

1 307 606
94 284
57 541
40 488
36 898
77 513

285 061
2 638
-2 380
-2 518
-2 746
2 958

339 761
24 498
14 951
10 520
9 587
20 141

-20 839

17 607

-5 992

4 575

-6 330
-16 882

-25 889
69 231

-1 820
-4 854

-6 727
17 989

-0,18

0,20

-0,05

0,05

-0,18

0,20

-0,05

0,05

Stan na
31-03-08

Stan na
31-12-07

Stan na
31-03-08

Stan na
31-12-07

2 833 032
508 675
1 257 281
1 067 076
565 917
15 404
62 686 547

2 863 057
528 247
1 239 989
1 094 821
586 798
15 404
62 686 547

844 622
151 653
374 838
318 131
168 719
4 592
62 686 547

799 290
147 473
346 172
305 645
163 819
4 300
62 686 547

9,03

9,36

2,69

2,61

9,03

9,36

2,69

2,61

0,00

0,00

0,00

0,00

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 kursu wymiany
złotego na EUR obowi zuj cego na dany dzie bilansowy
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu rodków pieni nych – według
kursu stanowi cego redni arytmetyczn rednich kursów wymiany złotego na EUR, ustalanych przez
Narodowy Bank Polski, obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca w okresie obj tym sprawozdaniem
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:

redni kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzie okresu
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01.01.-30.06.2008 r.

3,4776

3,3542

01.01.-31.12.2007 r.

3,7768

3,5820

01.01.-30.06.2007 r.

3,8486

3,7658

Spis tre ci
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9
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SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres
Okres
zako czony zako czony
30/06/08
31/12/07
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowy maj tek trwały

1 202 479

1 204 299

Nieruchomo ci inwestycyjne

71 769

67 944

Warto

23 972

24 503

Pozostałe warto ci niematerialne

25 425

28 360

Aktywa finansowe

33 037

32 649

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

41 471

32 435

562

690

1 398 715

1 390 880

474 120

615 149

721 016

688 455

72 794

70 611

8 112

3 993

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

11 735

5 099

90 113

88 816

32

54

Aktywa obrotowe razem

1 377 922

1 472 177

Aktywa razem

2 776 637

2 863 057

rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda y

Okres
Okres
zako czony zako czony
30/06/08
31/12/07
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Akcje własne
Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej
Kapitał rezerwowy

15 404

15 404

0
24 435

24 435

1 012

7 211
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Ró nice
kursowe
podporz dkowanych

z

przeliczenia

jednostek

-9 289

-5 986

Zyski zatrzymane w tym:

523 758

545 734

zysk bie

-20 769

27 994

555 320

586 798

489 012

508 023

1 044 332

1 094 821

215 369

263 587

94 756

104 990

cego roku

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

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

emerytalnych i

Pozostałe rezerwy

11 618

12 300

94 759

91 326

41 745

43 867

11 674

12 064

333

113

470 254

528 247

Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi zania

413 169

389 475

Krótkoterminowe po yczki i kredyty bankowe

752 375

733 317

62 078

59 073

1 338

20 859

8 224

9 068

Dotacje
Pozostałe zobowi zania
Zobowi zania długoterminowe razem
Zobowi zania krótkoterminowe

Pozostałe zobowi zania finansowe
Bie ce zobowi zania podatkowe
Zobowi zania z tytułu wiadcze
podobne

emerytalnych i

Rezerwy krótkoterminowe

19 515

21 659

Dotacje

2 630

3 537

Pozostałe zobowi zania

2 722

3 001

Zobowi zania krótkoterminowe razem

1 262 051

1 239 989

Zobowi zania razem

1 732 305

1 768 236

Pasywa razem

2 776 637

2 863 057
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Okres od
01/04/08
do
30/06/08
Działalno

Okres od
Okres od
Okres od
01/01/08 do 01/04/07 do 01/01/07 do
30/06/08
30/06/07
30/06/07

kontynuowana

Przychody ze sprzeda y produktów

775 608

1 587 321

1 130 191

2 156 826

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów

215 720

438 050

177 415

413 456

Przychody ze sprzeda y ogółem

991 328

2 025 371

1 307 606

2 570 282

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

718 254

1 470 976

1 023 915

1 953 939

Warto

202 094

411 889

149 755

362 308

920 348

1 882 865

1 173 670

2 316 247

Zysk (strata) brutto na sprzeda y

70 980

142 506

133 936

254 035

Koszty sprzeda y

16 114

30 957

17 987

33 403

Koszty ogólnego zarz du

43 327

85 947

44 500

86 362

Pozostałe przychody operacyjne

9 414

18 204

20 680

30 139

Pozostałe koszty operacyjne
Nadwy ka przej tego udziału
zale nych nad kosztem przej cia
Zysk na sprzeda y udziałów
konsolidowanych

11 778

19 032

3 007

11 524

0

0

5 162

9 630

0

-41

0

31 444

9 175

24 733

94 284

193 959

Przychody finansowe

14 186

49 135

16 124

33 517

Koszty finansowe

31 638

90 353

53 012

169 847

0

0

145

165

-8 277

-16 485

57 541

57 794

480

5 145

17 053

12 734

-8 757

-21 630

40 488

45 060

0

0

0

0

Zysk (strata) netto, w tym przypadaj cy:

-8 757

-21 630

40 488

45 060

jednostce dominuj cej
udziałowcom mniejszo ciowym

-9 548

-20 769

36 898

49 577

791

-861

3 590

-4 517

sprzedanych towarów i materiałów

Koszt sprzedanych
materiałów

produktów,

towarów

i

w

jednostkach

w

jednostkach

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej

Udział
w
wyniku
finansowym
wycenianych metod praw własno ci

jednostek

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

zaniechana

Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej
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Zysk netto przypisany jednostce dominuj cej
rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk na jedn akcj zwykł przypadaj cy na
akcjonariuszy j. dominuj cej (w zł)
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk na jedn akcj zwykł
przypadaj cy na akcjonariuszy j. dominuj cej (w zł)

-20 769
62 425 708

49 577
62 423 997

-0,18
62 425 708

0,20
62 423 997

-0,18

0,20
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał z
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne

Stan na 1 stycznia 2007 roku

0

24 435

Kapitał
rezerwowy

-10 160

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

-2 958

515 452

542 173

478 218

1 020 391

0

Wypłata dywidendy
Likwidacja Funduszu Budownictwa
Mieszkaniowego

2 288

2 288

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

0

0

17 371

17 371

17 371

Ró nice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Zysk za 2007 roku
Udział w zmianach zysków z lat
ubiegłych jednostek
podporz dkowanych
Zmiana udziału mniejszo ci
Stan na 31 grudnia 2007 roku

Razem

-3 028
27 994

-3 028
27 994

-3 028
-2 308

0

0

0

24 435

7 211

-5 986

543 446

_________________________________________________________________________________________
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Kapitał z
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne

Stan na 1 stycznia 2007 roku

0

24 435

Kapitał
rezerwowy

-10 160

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

-2 958

515 452

542 173

1 020 391
0

Wypłata dywidendy
Likwidacja Funduszu Budownictwa
Mieszkaniowego
Sprzeda akcji własnych nale cych
do spółek zale nych
Aktualizacja wyceny instrumentów
zabezpieczaj cych
Ró nice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych

2 289

2 289

2 289

0

0

-1 144

-1 144

-1 144

588

588

588

Zysk za pierszy kwartał 2007 roku
Udział w zmianach zysków z lat
ubiegłych jednostek
podporz dkowanych

49 577

49 577

-4 517

0

24 435

-11 304

-2 370

567 318

_________________________________________________________________________________________
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9

45 060
0

0

Zmiana udziału mniejszo ci

Stan na 30 czerwca 2007 roku

478 218

Razem

38 425

38 425

512 126

1 105 609
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Kapitał z
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne

Stan na 1 stycznia 2008 roku

0

24 435

Kapitał
rezerwowy

7 211

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

-5 986

545 734

586 798

508 023

Wypłata dywidendy
Sprzeda akcji własnych nale
do spółek zale nych

1 094 821
0

cych

Aktualizacja wyceny instrumentów
zabezpieczaj cych

-6 199

Ró nice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych

-3 303

Strata za pierszy kwartał 2008 roku
Udział w zmianach zysków z lat
ubiegłych jednostek
podporz dkowanych

-20 769

0

0

-6 199

-6 199

-3 303

-3 303

-20 769

-861

0

Zmiana udziału mniejszo ci i inne

Stan na 30 czerwca 2008 roku

Razem

0

24 435

1 012

-9 289

-21 630
0

-1 207

-1 207

-18 150

-19 357

523 758

555 320

489 012

1 044 332
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU RODKÓW PIENI

NYCH

Okres od
Okres od
01/01/08 do 01/01/07 do
30/06/08
30/06/07

Przepływy rodków pieni

nych z działalno ci operacyjnej

Zysk /strata przed opodatkowaniem

-16 485

57 794

0

-165

Amortyzacja

54 646

55 012

Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu ró nic kursowych
zwi zanych z działalno ci inwestycyjn i finansow (w tym z
przeliczenia rodków pieni nych)

-4 884

-1 530

Koszty z tytułu odsetek od zobowi za finansowych naliczone i
zapłacone

37 647

28 779

-18 636

-1 513

Zyski (straty) z tytułu działalno ci inwestycyjnej

22 157

3 368

Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego

74 445

141 745

Zmiana stanu nale no ci

-50 455

-70 148

Zmiana stanu zapasów

141 229

-38 558

Zmiana stanu zobowi za

23 695

15 326

Zmiana stanu rezerw i rozlicze mi dzyokresowych

-2 804

-17 682

-60

-1 167

186 050

29 516

Zapłacone odsetki

-33 299

-27 163

Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy

-29 295

-12 456

123 456

-10 103

3 525

16 614

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych

0

59 287

Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach

0

1 304

Wpływy ze spłaty po yczek

0

10

Otrzymane odsetki

0

151

Inne wpływy inwestycyjne

0

745

Korekty o pozycje:
Udział w wyniku jednostek wycenianych metod praw własno ci

Odsetki i dywidendy zwi zane z działalno ci inwestycyjn

Zmiany w kapitale obrotowym:

Zmiana pozostałych aktywów i zobowi za
rodki pieni

rodki pieni

ne z działalno ci operacyjnej

ne netto z działalno ci operacyjnej

Przepływy rodków pieni

nych z działalno ci inwestycyjnej

Wpływy ze zbycia rzeczowego maj tku trwałego i warto ci
niematerialnych

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

inwestycyjn

ne netto z działalno ci inwestycyjnej

Przepływy pieni

3 525

78 111

57 616

67 899

2 941

9 451

0

0

0

47 878

60 557

125 228

-57 032

-47 117

0

56 529

ne z działalno ci finansowej

Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Wpływy z kredytów i po yczek

84 103

164 976

Emisja dłu nych papierów warto ciowych

0

5 000

Inne wpływy finansowe

0

2 354

84 103

228 859

0

0

Wpływy z działalno ci finansowej
Nabycie akcji własnych
Wypłacone dywidendy

0

113

119 834

149 500

Wykup dłu nych papierów warto ciowych

9 000

9 200

Płatno ci z tytułu leasingu finansowego

1 667

1 500

Spłaty kredytów i po yczek

Inne wydatki finansowe
Wydatki na działalno

rodki pieni

ne netto z działalno ci finansowej

Przepływy pieni
rodki pieni

finansow

ne netto razem

ne i ich ekwiwalenty na pocz tek okresu

Ró nice kursowe z przeliczenia rodków pieni
ekwiwalentów
rodki pieni

nych i ich

ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

15 843

8 349

146 344

168 662

-62 241

60 197

4 183

2 977

88 816

62 449

-2 886

-541

90 113

64 885
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1. PODSTAWA SPORZ DZENIA RAPORTU I ZASADY RACHUNKOWO CI
Podstawa prawna sporz dzenia raportu
Informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie za II kwartał 2008 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 rocznym za 2007 rok.
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 31.12.07

Zmiana od 01.01.08 do
30.06.2008

Stan na 30.06.08

21 368

- 1526

19 842

15 601

- 1 297

14 304

3 001

- 279

2 722

21 659

-2 144

19 515

43 867

-1 792

42 075

105 496

-7 038

98 458
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Podatek odroczony

Stan na 31.12.07

Zmiana od 01.01.08 do
30.06.2008

Stan na 30.06.08

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

32 435

9 036

41 471

Rezerwa na podatek odroczony

91 326

3 433

94 759

3. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA W BIE

CYM OKRESIE

a. Osi gni te wyniki
Przychody ze sprzeda y
Przychody ze sprzeda y Grupy Kapitałowej Boryszew w II kwartale 2008 r. wyniosły 991,3 mln zł i były, w
stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ni sze o 316,3 mln zł. Najwy szy wpływ na spadek
przychodów Grupy miały spółki działaj ce w bran y metalowej oraz Boryszew S.A. O/Elana.
Ni szy poziom przychodów w spółkach metalowych był wypadkow kilku czynników:
•

•
•

aprecjacji złotego wzgl dem USD i EUR powoduj cej spadek przychodów wyra onych w walucie
krajowej. Krajowa waluta umocniła si o 23% w stosunku do dolara ameryka skiego oraz o 10% w
stosunku do euro. Ceny produktów Spółek działaj cych w bran y metalowej s oparte głównie na
formułach, których składowe s wyra ane w walutach obcych (ceny surowca LME oraz mar a
przerobowa).
mniejszego wolumenu sprzeda y w prawie wszystkich spółkach Grupy z uwagi na ograniczenie
eksportu;
przeci tnego wzrostu cen podstawowych metali Grupy (za wyj tkiem cynku) wpływaj cego na
wzrost przychodów,

Porównanie rednich cen metali na LME w omawianych okresach pokazuje poni szy wykres:

_________________________________________________________________________________________
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Ceny metali na LME [ USD ]
8 448
II kw 07

7 637

II kw 08

3 667
2 729

2 941
2 115

Aluminium

Mied

Cynk

2 182 2 316

Ołów

ródło: notowania dzienne z London Metal Exchange

W II kwartale br. wolumen sprzeda y Grupy Kapitałowej Boryszew był ni szy w porównaniu do sprzeda y
w II kwartale roku ubiegłego o 23% (mniej o 25,4 tys. ton).
W spółkach produkcyjnych działaj cych w bran y metali nie elaznych, spadek przychodów był
spowodowany umocnieniem złotówki i zmniejszeniem ilo ci sprzeda y oraz został cz ciowo zniwelowany
poprzez wzrost cen podstawowych metali (za wyj tkiem cynku). W II kwartale 2008 roku spółki metalowe
sprzedały o 13% mniej produktów ni w analogicznym okresie roku ubiegłego (mniej o 9,3 tys. ton). Jako
główn przyczyn gorszej sprzeda y nale y poda umocnienie si polskiej waluty, które spowodowało
zmniejszenie opłacalno ci sprzeda y eksportowej. Zjawisko to tak e pogorszyło konkurencyjno
produktów na rynku krajowym, który stał si bardzo atrakcyjny dla importerów mog cych pozwoli sobie na
agresywn polityk rynkow . Wysoki kurs złotówki spowodował, e niektóre Spółki Grupy zaprzestały
sprzeda y swoich produktów na rynek ameryka ski i azjatycki – dotyczy to przede wszystkim HMN
Szopienice (spadek ł cznego wolumenu sprzeda y o 47%). Ponadto wysokie ceny miedzi powoduj spadek
sprzeda y produktów ze wzgl du na ich substytucj ta szymi produktami. W nast pstwie ww. czynników
wolumen sprzeda y spółek grupy miedziowej spadł o 24% do poziomu 15,7 tys. ton.
W II kwartale 2008 roku nast piło pogł bienie spadkowego trendu dotycz cego sprzeda y Boryszew SA
O/Elana. Wolumen sprzeda y produktów w II kwartale br. był ni szy o 60%, tj. mniej o 16,9 tys. ton ni w
przypadku II kwartału roku ubiegłego. Spadek sprzeda y nast pił we wszystkich grupach asortymentowych.
Oddziału. Najbardziej znacz ce spadki wolumenu sprzeda y wyst piły w polimerach (sprzeda mniejsza o
84 %) oraz włóknach ci głych (sprzeda mniejsza o 34%). Niska sprzeda polimeru butelkowego jest
zwi zana z bardzo du nadpoda tego produktu na rynku Europy rodkowej, która jest konsekwencj
oddania nowych instalacji o du ych mocach produkcyjnych na tym terenie. Spadek sprzeda y pozostałych
asortymentów, w tym przede wszystkim włókien ci głych, był nast pstwem silnej konkurencji ze strony
producentów azjatyckich – oferuj cych produkty o ni szych cenach, któremu dodatkowo sprzyjało
umocnienie si złotówki.
_________________________________________________________________________________________
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Spółkami, których wolumen sprzeda y był wy szy w II kwartale 2008 roku były ZM Silesia SA oraz WM
Dziedzice SA. Wzrost jednostkowych wolumenów sprzeda y wynikał w przypadku ZM Silesia SA z zakupu
w listopadzie ubiegłego roku dawnego Oddziału Huta Oława, za wzrost wolumenu sprzeda y WM
Dziedzice SA był nast pstwem przeniesienia produkcji pr tów mosi nych z Hutmen SA.
Do najwi kszych spadków przychodów ze sprzeda y w II kwartale br. w wynikach jednostkowych Spółek
nale y zaliczy : Boryszew SA O/Elana (mniej o 82,6 mln zł); Aluminium Konin – Impexmetal SA (mniej o
46,5 mln zł); Impexmetal SA (mniej o 46,0 mln zł) oraz NPA Skawina Sp. z o.o. (mniej o 35,8 mln zł)
Porównanie kursów EUR i USD w NBP pokazuje poni szy wykres:
Kursy USD i EUR w NBP
3,80

3,41
2,82
2,18
II kw 07
II kw 08

EUR

USD

ródło: notowania dzienne w NBP

Wynik na działalno ci operacyjnej
Wynik na działalno ci operacyjnej Grupy Kapitałowej Boryszew wyniósł w II kwartale 2008 roku 9,2 mln zł
wobec 94,3 mln zł w II kwartale 2007 roku.
Na spadek wyniku operacyjnego głównie wpłyn ły gorsze wyniki operacyjne spółek Grupy, a tak e brak
wyst pienia w II kwartale 2008 roku w przeciwie stwie do analogicznego okresu roku ubiegłego
pozytywnych wyników zdarze jednorazowych.
Najwi kszy spadek wyniku operacyjnego wyst pił w spółkach: Aluminium Konin – Impexmetal SA (spadek
o 41,9 mln zł do poziomu 1,2 mln zł); Boryszew S.A. O/Elana (spadek o 26,5 mln zł do poziomu (15,4) mln
zł). Hutmen SA (spadek o 9,6 mln zł do poziomu (2,8) mln zł).
Znacznie ni szy zysk na działalno ci operacyjnej w Aluminium Konin-Impexmetal S.A. był efektem
umocnienia polskiego złotego, spadku mar wyra onych w walutach oraz wzrostu kosztów energii
elektrycznej, co przeło yło si na spadek wyników, w tym wyniku na produkcji aluminium pierwotnego..
Do spadku wyniku operacyjnego Boryszew S.A. O/Elana głównie przyczyniła si mniejsza sprzeda
ilo ciowa, która wynikała przede wszystkim z opisanych powy ej niekorzystnych warunków
makroekonomicznych. Niski poziom sprzeda y spowodował wzrost kosztów jednostkowych, a tym samym
spadek mar jednostkowych na produktach Oddziału. Dodatkowo wynik II kwartału br. pogorszyły
_________________________________________________________________________________________
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zdarzenia jednorazowe: strata na sprzeda y niewykorzystanych surowców, która była nast pstwem zmiany
technologii produkcji w I kwartale br. oraz sprzeda y gruntów w II kwartale ubiegłego roku (pozytywny
wpływ na wynik to 9,6 mln zł).
W O/Elana kontynuowany jest proces restrukturyzacji, którego celem jest przywrócenie konkurencyjno ci
podmiotu na rynku polimerów i poliestrów. W dniu 12 lipca br. Rada Nadzorcza Spółki Boryszew SA
pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarz du i Dyrekcji Elana dotycz cy dalszej restrukturyzacji Oddziału
polegaj cej na wygaszaniu najbardziej nierentownej produkcji. Ponadto jest prowadzona przez Oddział
sprzeda zb dnego maj tku - 93 ha gruntów.
Ni sze wyniki segmentu miedzi były przyczyn gorszych wyników spółek Hutmen SA oraz HMN
Szopienice SA. Jako przyczyny tego stanu rzeczy nale y poda umocnienie złotówki oraz wysokie ceny
miedzi, które skutkowały mniejszym popytem (substytucja) oraz obni eniem mar przerobowych. Dotyczy
to w szczególno ci miedzianych rur instalacyjnych oraz blach i ta m na pokrycia dachowe. Z segmentu
miedzi jedynie Spółka WM Dziedzice SA osi gn ła w II kwartale lepsze wyniki operacyjne ni w
analogicznym okresie roku ubiegłego. Były one dodatnie i wynosiły 4,9 mln zł (wzrost o 1,5 mln zł).
Najwy sze wyniki operacyjne w II kwartale br. osi gn ły Spółki: Baterpol Sp. z o.o. 9,3 mln zł (wzrost o 8,2
mln zł); FŁT Polska Sp. z o.o. 6,8 mln zł (wzrost o 1,2 mln zł) oraz Impexmetal SA. 4,0 mln zł (spadek o 1,0
mln zł).
Poza przyczynami opisanymi w podpunkcie dotycz cym przychodów ze sprzeda y, na wyniki operacyjne
miały wpływ: zmniejszenie mar przerobowych, wzrost cen energii, surowców, w tym surowców
energetycznych oraz wzrost kosztów wynagrodze . Nast pstwem wyst pienia tych czynników był wzrost
jednostkowych kosztów produkcji.
Wynik netto
Wynik netto Grupy Kapitałowej Boryszew przypadaj cy akcjonariuszom jednostki dominuj cej w II kwartale
2008 roku wyniósł (9,5) mln zł wobec 36,9 mln zł w II kwartale 2007 roku. Na spadek wyniku netto
najwi kszy wpływ miały gorsze o 28,7 mln zł wyniki netto Boryszew SA O/Elana oraz gorsze o 20,6 mln zł
wyniki netto Grupy Kapitałowej Impexmetal, które w tej kwocie przypadły akcjonariuszom jednostki
dominuj cej Boryszew SA. Ze Spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal najwi kszy spadek jednostkowych
wyników netto dotyczył spółek: Aluminium Konin- Impexmetal SA – spadek o 34,3 mln zł do poziomu 1,3
mln zł oraz Hutmen SA – spadek o 3,5 mln zł do poziomu (1,1) mln zł.
Najwy szy wzrost wyników netto dotyczył Spółek: Baterpol Sp. z o.o. – wzrost o 4,2 mln zł do poziomu 6,8
mln zł, ZM Silesia SA – wzrost wyników o 2,8 mln zł do poziomu 1,2 mln zł oraz WM Dziedzice SA –
wzrost o 2,0 mln zł do poziomu 2,7 mln zł.
Główne przyczyny gorszych wyników zostały omówione w podpunktach powy ej dotycz cych przychodów
ze sprzeda y i wyniku operacyjnego.
Wybrane jednostkowe wyniki najwa niejszych Spółek Grupy Kapitałowej Boryszew w okresie II kwartału
2008 r. zawiera poni sza tabela (dane w mln zł):
Elana Pet

Elana
Energetyka

73,2

7,7

15,2

EBIT

-15,4

-0,8

-1,5

EBIDTA

-10,8

0,0

-1,4

Zysk netto

-12,6

-0,7

-0,2

1,3

O/Elana
Przychody

Aluminium
Konin
196,7

NPA
Skawina
77,7

Hutmen
183,8

Dziedzice
101,4

Szopienice
82,6

1,2

2,1

-2,5

4,9

-3,7

12,4

2,5

-0,9

6,0

-2,3

1,4

-1,1

2,7

-7,6
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Sprzeda (tys. Ton)

Przychody

0,0

Baterpol
50,7

11,5

nd

ZM
impexmetal
Silesia(*)
(**)
54,7
27,6
-0,7
4,0

20,4

5,2

6,3

Centrala
BRS(***)

Izolacja
Matizol(***
*)

ZFiT Złoty
Stok

48,0

0,1

17,0

8,2

FŁT Polska
89,4

Boryszew
ERG

9,5

4,2

3,6

-0,9

0,9

0,2

6,8

11,5

0,7

4,2

5,4

-0,8

1,1

0,3

6,9

Zysk netto

6,8

1,2

149,0

2,6

19,4

-9,1

0,4

3,4

Sprzeda (tys. Ton)

7,1

8,4

nd

nd

nd

7,1

1,3

nd

EBIT
EBIDTA

9,3

(*) – obecnie ZM Silesia zawiera tak e dane dawnego Boryszew S.A. O/Huta Oława
(**) – wynik netto zawiera 148,2 mln zł dywidend (115,2 mln zł AKI, 17,4 mln zł Baterpol, 15,2 mln zł FLT Polska)
(***) – wynik netto uwzgl dnia dywidend z Impexmetal w kwocie 23,2 mln zł
(****) – wynik netto uwzgl dnia aktualizacj wyceny i wynik na sprzeda y akcji Impexmetal w kwocie (9,7) mln zł
dane ilo ciowe wyra one w tys. m2
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 31.06.2008 roku w porównaniu do
stanu na 31.12.2007 roku.
Ł czne aktywa Grupy w I półroczu 2008 roku spadły o 86,4 mln zł do kwoty 2.776,6 mln zł. Na zmniejszenie
aktywów zło ył si spadek aktywów obrotowych o 94,2 mln zł przy jednoczesnym wzro cie aktywów
trwałych o 7,8 mln zł. Spadek aktywów obrotowych był głównie wypadkow spadku zapasów o 141,0 mln
zł, oraz wzrostu nale no ci krótkoterminowych o 32,6 mln zł.
Spadek pasywów był wypadkow spadku kapitałów własnych (o 31,5 mln zł do poziomu 555,3 mln zł), spadku
zobowi za długoterminowych (o 58,0 mln zł do poziomu 470,3 mln zł) oraz wzrostu zobowi za
krótkoterminowych (o 22,1 mln zł do poziomu 1.262,1 mln zł).
Zobowi zania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew na 30 czerwca 2008 roku wyniosły 1.124,6 mln zł i były o
36,4 mln zł ni sze wzgl dem stanu na 31 grudnia 2007 roku.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy na koniec czerwca 2008 r. wyniosło prawie 782 mln zł i spadło
wzgl dem stanu na 31 grudnia 2008 roku o ok. 132 mln zł. Mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
wynikało m.in. z ni szej sprzeda y w Grupie Kapitałowej Boryszew i było nast pstwem ww. spadku
poziomu zapasów o 141 mln zł przy jednoczesnym wzro cie poziomie nale no ci o 32,6 mln zł oraz wzroscie
poziomu zobowi za o 23,7 mln zł.
Sytuacja w zakresie przepływów pieni nych
Zaprezentowane poni ej komentarze odnosz si wył cznie do przepływów pieni nych maj cych miejsce w
I półroczu 2008 roku.
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W działalno ci operacyjnej nast pił w I półroczu 2008 roku wpływ rodków pieni nych netto w kwocie
123,5 mln zł. Na dodatnie przepływy pieni ne z działalno ci operacyjnej najwi kszy wpływ miały dodatnie
przepływy zwi zane z kapitałem obrotowym w wysoko ci 116,6 mln zł oraz amortyzacja w kwocie 54,6 mln
zł.
W tym samym okresie w działalno ci inwestycyjnej nast pił wypływ rodków pieni nych w kwocie netto
tej kwoty dotyczyła wydatków netto zwi zanych z prowadzonymi w Grupie
57,0 mln zł. Najwi ksza cz
inwestycjami w rzeczowy maj tek trwały i warto ci niematerialne. Najwi ksze wydatki inwestycyjne były
w Spółkach: Aluminium Konin – Impexmetal S.A – maszyny i urz dzenia głównie na wydziałach odlewni i
walcowni – ł czne wydatki inwestycyjne w tej wyniosły prawie 15 mln zł; NPA Skawina Sp. z o.o. – głównie
inwestycja w skr cark i ci gark do produkcji drutu i kabli – ł czne wydatki wyniosły w spółce prawie 13
mln zł; Baterpol Sp. z o. o. - inwestycja dotycz ca drugiego pieca do przerobu pasty odsiarczonej - ł czne
wydatki na rzeczowy maj tek trwały oraz warto ci niematerialne wyniosły prawie 12 mln zł; WM Dziedzice
SA – inwestycja w piec do topienia otoczki – ł czne wydatki ponad 5 mln zł.
Ponadto do wypływu rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej przyczynił si zakup udziałów w
Aluminium Konin- Impexmetal S.A. za kwot 2,5 mln zł.
W działalno ci finansowej nast pił wypływ rodków pieni nych netto w wysoko ci 62,2 mln zł, do którego
w najwi kszym stopniu przyczyniło si dodatnie saldo spłaty kredytów, po yczek i dłu nych papierów
warto ciowych w kwocie 44,7 mln zł. zł.
W rezultacie stan rodków pieni nych wzrósł w I półroczu 2008 roku z 88,3 mln zł na koniec 2007 r. do
poziomu 90,1 mln zł na 30 czerwca 2008 roku
b. Inne wa niejsze wydarzenia
•

Rada Nadzorcza BORYSZEW S.A.

Na dzie 1 stycznia 2008 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 Wojciech Sierka – Członek Rady Nadzorczej
W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia sporz dzenia niniejszego raportu nie było zmian w składzie
Rady Nadzorczej.
•

Zarz d Spółki

Na dzie 1 stycznia 2008 roku Zarz d Boryszew S.A. funkcjonował w składzie:
Pani Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarz du
W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia sporz dzenia niniejszego raportu nie było zmian w składzie
Zarz du Spółki.
•

emisja obligacji Boryszew S.A.
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W dniu 28 kwietnia 2008 roku, na podstawie zło onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji, dokonana
została emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich.
Nowa transza obligacji dwuletnich:
1) Cel emisji:
Konwersja zobowi za .
2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
3) Wielko emisji:
3.500 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 35.000.000 PLN.
4) Warto nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Warto nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostan wykupione w dniu 31 grudnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 0,9% b dzie ustalane osobno dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego.
6) Zapłata z tytułu emisji obligacji nast piła przez potr cenie zobowi zania wobec jednostki zale nej
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. w kwocie 35.000.000 PLN, dotycz cego sprzeda y udziałów NPA
Skawina Sp. z o.o. na podstawie Umowy sprzeda y udziałów z dnia 30 pa dziernika 2007 roku.
Ł czna warto
emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 58
mln PLN.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku, na podstawie zło onych Bankowi PEKAO S.A. zlece emisji, dokonana
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych, o których była mowa w raporcie bie cym 72/2006
z dnia 29 listopada 2006 roku. Emisja ta zast puje emisj obligacji z dnia 28 marca 2008 roku.
Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielko emisji:
1 260 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 12.600.000 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 obligacji:
Obligacje zostan wykupione w dniu 31 grudnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 0,9%.
Ł czna warto
emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 70,6
mln zł.
W dniu 28 maja 2008 roku, na podstawie zło onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych.
Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielko emisji:
500 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 5.000.000 PLN.
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 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 0,9% b dzie ustalane osobno dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego.
Ł czna warto emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 128 mln PLN.
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W dniu 30 maja 2008 roku, na podstawie zło onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji, dokonana została
emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych.
Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielko emisji:
700 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 7.000.000 PLN.
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 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 0,9% b dzie ustalane osobno dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego.
Ł czna warto emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 135 mln PLN.
W dniu 11 czerwca 2008 roku, na podstawie zło onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych.
Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielko emisji:
50 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 500.000 PLN.
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 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 1,00 % b dzie ustalane osobno dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego.
Ł czna warto emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 135,5 mln PLN.
W dniu 13 czerwca 2008 roku, na podstawie zło onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych.
Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielko emisji:
50 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 500.000 PLN.
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 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 1,00 % b dzie ustalane osobno dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego.
Ł czna warto emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 136 mln PLN.
W dniu 17 czerwca 2008 roku, na podstawie zło onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji, dokonana
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych.
Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielko emisji:
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30 sztuk obligacji o ł cznej warto ci nominalnej 300.000 PLN.
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 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR
3M + mar a 1,00 % b dzie ustalane osobno dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego.
Ł czna warto emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 136,3 mln PLN.
•

Kuag Elana GmbH

W dniu 14.09.2007 roku S d w Aachen wydał postanowienie o rozpocz ciu wst pnego etapu post powania
upadło ciowego Kuag Elana GmbH. W zwi zku z tym postanowieniem maj tkiem Kuag Elana GmbH zacz ł
zarz dza wyznaczony syndyk – Pan J. Zumbaum.
W dniu 01.12.2007 roku S d w Aachen wydał postanowienie ostateczne o otwarciu post powania
upadło ciowego i wyznaczył termin na zgłaszanie wierzytelno ci do masy upadło ci przez wierzycieli.
W dniu 16.01.2008 roku Carlson Private Equity LTD na podstawie umowy § 4 ust. 2 umowy sprzeda y
wierzytelno ci dokonał zwrotnego przeniesienia połowy sprzedanej wierzytelno ci tj. kwoty 7.854.453, 25
EURO na rzecz Boryszew S.A.
Zwrotne przeniesienie wierzytelno ci Kuag – Elana Gmbh przez Carlson Private Equity LTD na Boryszew
nie wpłyn ło na wyniki Spółki. Z uwagi na poniesion w 2007 roku strat na sprzeda y tej wierzytelno ci do
Carlson Pivate Equity oraz na utworzenie w 2007 roku odpisu aktualizuj cego na nale no ci od Carlson
z tytułu tej transakcji.
W dniu 18.01.2008 roku Boryszew S.A. zgłosił swoj wierzytelno do masy upadło ci. Syndyk Kuag Elana
GmbH na posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 11.02.2008 roku zakwestionował wierzytelno
Boryszew S.A. i zło ył sprzeciw wobec uznania przez S d w Aachen niniejszej wierzytelno ci. Sprzeciw
swój uzasadnił tym, e Boryszew dokonywał w trakcie trudnej sytuacji finansowej Kuag Elana GmbH wypłat
z tytułu swoich nale no ci, które to wypłaty zgodnie z przepisami prawa niemieckiego zast puj kapitał
własny.
W zwi zku z tym wierzytelno ci zgłoszone przez Boryszew S.A. nie mog zosta skutecznie uznane.
Nast pnie w dniu 22.02.2008 roku S d w Aachen wydał postanowienie, na podstawie którego wierzytelno ci
Boryszew S.A. nie zostały uznane.
W dniu 06.03.2008 roku syndyk Kuag Elana GmbH wniósł do S du w Aachen pozew przeciwko Boryszew
S.A o zwrot kwoty 3.600.000,00 EURO z tytułu niewła ciwego podwy szenia kapitału zakładowego. Syndyk
uwa a, e dokonanie spłaty kredytu w Millenium Bank S.A. było czynno ci , która zgodnie z § 32 lit. b
ustawy GmbH zast puje kapitał własny, gdy Boryszew S.A. został zwolniony z gwarancji bankowej
zabezpieczaj cej spłat tego kredytu. Syndyk uwa a, e dokonywanie takich czynno ci w sytuacji
kryzysowej jest niezgodnie z zapisem § 32 ustawy GmbH.
Na dzie dzisiejszy pozew nie został dor czony Boryszew S.A.. Po rozmowach z syndykiem Zarz d
Boryszew S.A. zło ył 21.04.2008 roku syndykowi propozycj zawarcia ugody na kwot 1 mln EURO.
W dniu 14.05.2008 r Boryszew S.A. otrzymał pismo od syndyka Kuag Elana GmbH Pana J. Zumbaum, w
którym to pi mie syndyk stwierdza, e podtrzymuje nadal wobec Boryszew S.A. zarzuty zgłoszone w
pozwie. Ponadto syndyk poinformował Boryszew S.A., e pozew został przez niego opłacony, w zwi zku z
czym procedura s dowa zwi zana z niniejszym pozwem została uruchomiona.
W dniu 16 lipca 2008 roku Spółka otrzymała pozew zło ony przez adwokata Jörg Zumbaum syndyka Kuag
Elana GmbH w Heinsbergu przeciwko Boryszew S.A. i Carlson Private Equite Ltd. z siedzib w Londynie.
Warto przedmiotu sporu wynosi 3,5 mln Euro + odsetki.
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•

Status Zakładu Pracy Chronionej

W dniu 18 wrze nia 2007 r. Spółka otrzymała postanowienie Prezesa Zarz du PFRON, w którym postanowił
on podj z urz du zawieszone post powanie wobec Boryszew S.A. w Sochaczewie dotycz ce zwrotu
rodków przekazanych na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 21 wrze nia
2007 r. Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zwrotu tych rodków w kwocie
3 729 tys. zł.
W dniu 24 wrze nia 2007 roku Spółka otrzymała postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
stwierdzaj ce niewa no Decyzji Wojewody Mazowieckiego: z dnia 30 wrze nia 2005 roku (przyznaj cej
status zakładu pracy chronionej od dnia 01 pa dziernika 2005 roku pracodawcy prowadz cemu: Boryszew
Spółk Akcyjn z siedzib : 96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106 i prowadz cemu równie działalno : 26130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5) oraz decyzji z dnia 10 marca 2006 roku (postanawiaj cej tre w
brzmieniu „Boryszew” Spółka Akcyjna, zast pi tre ci : Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew).
Zarz d Boryszew S.A. wyst pił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
Dnia 2 stycznia 2008 roku Spółka Boryszew ERG otrzymała decyzj Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oddalaj c wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzymuj c w mocy zaskar on decyzj Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 wrze nia 2007 roku, 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.
Organ odwoławczy nie rozpatrzył merytorycznych zarzutów rodka odwoławczego, ograniczaj c si jedynie
do kwestii proceduralnych.
Zarz d Boryszew ERG S.A. w cało ci zakwestionował argumenty zawarte w uzasadnieniu wydanej decyzji i
w dniu 10 stycznia 2008 r. zło ył skarg do Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Warszawie na
decyzj Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2007 roku, oddalaj c wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy i utrzymuj c w mocy decyzj Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 wrze nia
2007 roku.
Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2008 roku uchylił w cało ci
zaskar on decyzj Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2007 roku, a tak e poprzedzaj c
ja decyzj Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 wrze nia 2007 roku, stwierdzaj c niewa no
decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 wrze nia 2005 roku i z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie
przyznania statusu zakładu pracy chronionej oraz wstrzymał wykonanie uchylonych decyzji. Wyrok WSA
nie jest prawomocny.
•

Boryszew ERG S.A.

W dniu 3 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew ERG S.A. podj ło uchwał w
sprawie poł czenia spółki "SUWARY" S.A. ze spółk Boryszew ERG S.A.
W dniu 4 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. nie powzi ło uchwały
w sprawie poł czenia spółki "SUWARY" S.A. ze spółk Boryszew ERG S.A., na skutek czego nie doszło do
planowanego poł czenia podmiotów.
•

Poł czenie Impexmetal S.A. z Aluminium Konin – Impexmetal S.A.

W dniu 30 kwietnia 2008 roku odbyło si Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Impexmetal S.A., które
zaakceptowało plan poł czenia uzgodniony przez Zarz dy Impexmetal S.A. i Aluminium Konin –
Impexmetal S.A. i postanowiło dokona na jego podstawie poł czenia ze spółk Aluminium Konin-Impexmetal
S.A. wpisan w Rejestrze Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego prowadzonym przez S d
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Rejonowy Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego pod numerem KRS: 0000024174.
Sposób poł czenia spółek:
1) Poł czenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin – Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art.
492 § 1 pkt 1 w zwi zku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych („ksh.”), poprzez przeniesienie całego
maj tku spółki przejmowanej (Aluminium Konin - Impexmetal S.A.) na spółk przejmuj c (Impexmetal
S.A.).
2) W zwi zku z posiadaniem przez Impexmetal S.A. 100 % akcji spółki Aluminium Konin - Impexmetal
S.A. poł czenie nast pi bez podwy szenia kapitału zakładowego.
3) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom b d osobom szczególnie uprawnionym w Aluminium Konin Impexmetal S.A. nie b d przyznawane.
4) Szczególne korzy ci dla członków organów ł cz cych si spółek, a tak e dla innych osób uczestnicz cych
w poł czeniu nie b d przyznawane.
Uchwała NWZ Impexmetal S.A. weszła w ycie z dniem podj cia ze skutkiem prawnym na dzie wpisania
poł czenia do rejestru przedsi biorców wła ciwego dla spółki przejmuj cej.”
W dniu 30 czerwca 2008 roku S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru S dowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym – Rejestrze Przedsi biorców
o poł czeniu spółki Impexmetal S.A. (spółka przejmuj ca) ze spółk Aluminium Konin-Impexmetal S.A.
(spółka przejmowana).
Poł czenie spółek, w ocenie Zarz du, b dzie skutkowa wzrostem efektywno ci w zarz dzaniu polityk
i działalno ci Grupy Impexmetal oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Przeprowadzenie
wewn trznej konsolidacji Grupy Impexmetal pozwoli na zwi kszenie rentowno ci, obni enie kosztów
ogólnego zarz du i kosztów finansowych. Efektywny sposób zarz dzania, skoncentrowany maj tek oraz
uproszczona struktura przyczyni si do umocnienia pozycji Spółki na rynku. Zamierzone zmiany
organizacyjne przyczyni si do wzrostu warto ci Spółki, co le y w interesie jej akcjonariuszy.
•

Uchwała ZWZ Impexmetal S.A. w sprawie upowa nienia Zarz du Spółki do nabycia akcji
własnych w celu ich umorzenia

Zarz d Impexmetal S.A. maj c na uwadze niski kurs akcji Spółki Impexmetal S.A. na Giełdzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie, postanowił wyst pi do Walnego Zgromadzenia o rozwa enie mo liwo ci
skupu przez Impexmetal S.A. akcji własnych celem ich umorzenia.
Zdaniem Zarz du Impexmetal S.A. nabycie akcji własnych Spółki jest uzasadnione ich znacznym
niedowarto ciowaniem w nast pstwie obecnej sytuacji panuj cej na rynku kapitałowym. Przeprowadzenie tej
operacji umo liwi cz ci Akcjonariuszom Spółki odzyskanie zainwestowanego kapitału oraz przyczyni si do
podwy szenia warto ci rynkowej pozostałych akcji. Skup akcji zostanie sfinansowany z własnych rodków.
W dniu 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. podj ło uchwał w
sprawie: upowa nienia Zarz du Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. celem ich umorzenia.
•

Podj cie decyzji o zamiarze zbycia udziałów w spółce Baterpol Sp. z o.o.

Zarz d Impexmetal S.A. w dniu 23 czerwca 2008 roku podj ł decyzj w sprawie zamiaru zbycia posiadanego
pakietu udziałów w spółce Baterpol Sp. z o.o. z siedzib w Katowicach. Jednocze nie Zarz d Impexmetal
S.A. na potrzeby realizacji powy szego zamiaru dokonał wyboru doradcy finansowego, który w celu
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osi gni cia optymalnych efektów finansowych ewentualnej transakcji sprzeda y, b dzie wiadczył na rzecz
Impexmetal S.A. usługi doradcze.
Spółka Baterpol Sp. z o.o. prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, b d c równocze nie znacz cym
producentem ołowiu i stopów ołowiu.
Impexmetal S.A. posiada 88,46% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu
Wspólników Baterpol Sp. z o.o. Ponadto podmiot zale ny od Impexmetal S.A. – Zakłady Metalurgiczne
Silesia S.A. posiada 11,54 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
Baterpol Sp. z o.o.
•

Przej cie przez WM Dziedzice S.A. funkcji handlowo-marketingowych od Hutmen S.A.

W dniu 30 kwietnia 2008 roku Hutmen S.A. zawarł z Walcowni Metali Dziedzice SA, spółk zale n od
Hutmen S.A., porozumienie w sprawie rozwi zania umowy nr NS/01/2005, zawartej w dniu 30 maja 2005
roku pomi dzy WM Dziedzice S.A., a Hutmen S.A., okre laj cej zasady i warunki sprzeda y miedzy
Spółkami.
Umowa ta została rozwi zana z dniem 1 maja 2008 roku, porozumieniem zawartym w dniu 30 kwietnia 2008r., co
skutkowało przej ciem z dniem 1 maja 2008 roku przez WM Dziedzice S.A. funkcji handlowo –
marketingowych dla wyrobów WM Dziedzice S.A., dotychczas realizowanych przez Hutmen S.A.
•

Spór zbiorowy w Hutmen S.A.

W dniu 24 kwietnia 2008 roku do zarz du spółki zale nej Hutmen S.A. wpłyn ło pismo od działaj cych w tej
spółce zwi zków zawodowych o wszcz ciu sporu zbiorowego. dania zwi zków zawodowych, b d cych
istot sporu dotyczyły głównie wielko ci odpraw i zakresu działa osłonowych.
W dniu 9 lipca 2008 roku zostało zawarte porozumienie mi dzy Zarz dem Hutmen S.A. a działaj cymi w
Spółce organizacjami zwi zków zawodowych dotycz ce bezterminowego zawieszenia sporu zbiorowego.
•

Uchwały podj te przez ZWZ HMN Szopienice S.A.

W dniu 19 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie HMN Szopienice S.A. podj ło uchwał w
przedmiocie obni enia kapitału zakładowy spółki z kwoty 58.537.907.28 zł do kwoty 2.976.503,76 zł,
poprzez obni enie warto ci nominalnej ka dej akcji Spółki z kwoty 2,36 złotych do kwoty 0,12 złotych,
celem pokrycia straty za rok obrotowy 2007. Rok 2007 HMN Szopienice S.A. zamkn ła strat w ł cznej
wysoko ci 88.547.163,65 zł.
Decyzj Walnego Zgromadzenia postanowiono pokry strat w sposób nast puj cy:
− 32.985.760,13 zł – ze rodków znajduj cych si na kapitale zapasowym Spółki,
− 55.561.403,52 zł – w drodze obni enia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 58.537.907.28 zł do kwoty
2.976.503,76 zł w drodze obni enia warto ci nominalnej akcji Spółki z kwoty 2,36 zł do kwoty 0,12 zł.

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 II kwartału 2008 r. nale y
zaliczy :
• rekordowo wysoki poziom kursu złotego wzgl dem dolara oraz euro wpływaj cy na zmniejszenie
konkurencyjno ci sprzeda y eksportowej oraz dodatkowo negatywnie zwi kszaj cy wzrost
konkurencyjno ci produktów importowanych. W efekcie nast pił spadek wolumenu sprzeda y
wi kszo ci Spółek Grupy. Dodatkowo umocnienie złotego przekłada si na zmniejszenie mar w
spółkach metali nie elaznych z uwagi na fakt przewa aj cej ich kalkulacji w walutach obcych.
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•
•

wzrost konkurencyjno ci w sektorze miedzi i cynku powoduj cy presj na zmniejszenie mar y
producentów. Coraz mocniej widoczne jest równie zjawisko wypierania miedzi przez inne, ta sze
substytuty.
niski popyt na polimer butelkowy w Boryszew S.A. O/Elana spowodowany du nadpoda tego
produktu na rynku.

5. CYKLICZNO

LUB SEZONOWO

DZIAŁALNO CI W BIE

CYM OKRESIE

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 produkowanych przez Hutmen S.A.,
• blach i ta m z miedzi przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez HMN Szopienice
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.
Podobna sezonowo – zwi kszona sprzeda w II i III kwartale dotyczy asortymentów:
• rur kondensatorowych z miedzioniklu, produkowanych przez Hutmen S.A.,
• rur kondensatorowych z mosi dzu, wykorzystywanych w przemy le ciepłowniczym, produkowanych
przez WM Dziedzice S.A.,
• drutu cynkowego produkowanego przez ZM Silesia SA.
Pozostałe wyroby nie wykazuj tak wyra nej cykliczno ci, wahania wyst puj ce w ich sprzeda y s głównie
skutkiem warunków makroekonomicznych i koniunktury
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.

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 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. :
W 2008 roku Boryszew S.A. wyemitował obligacje na kwot 72,2 mln złotych.
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W 2008 roku Boryszew S.A. wykupił obligacje na kwot 21,6 mln złotych.
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
Zarz d Spółki, po dokonaniu oceny wyniku finansowego za 2007 rok, podj ł uchwał wnioskuj c
przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2007 w wysoko ci 2.647.969,94 zł w cało ci na kapitał zapasowy.
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2007 została podj ta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2008 roku.

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

Segmenty działalno ci
Poliestry i polimery

Przychody od
01.01.08 do
30.06.08

Wynik od
01.01.08. do
30.06.08

170 385

-28 122

Wyroby chemiczne pozostałe

74 133

6 387

Materiały budowlane

48 812

2 807

Aluminium

537 573

18 331

Mied

622 225

-15 439

Cynk i ołów

227 480

11 321

Ło yska

168 701

7 421

Pozostała działalno nie przypisana segmentom oraz
wył czenia konsolidacyjne

176 062

- 23 475

2 025 371

- 20 769

Razem

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
Oddział Elana
W dniu 12 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. zaakceptowała kierunki restrukturyzacji Oddziału
Elana, polegaj ce na redukcji mocy wytwórczych i zatrudnienia.
Od pocz tku sierpnia 2008 roku nast puje dostosowanie mocy produkcyjnych do potrzeb malej cego rynku.
Elana jako producent polimerów i włókien poliestrowych jest od kilku lat nierentowny. Producentom
wyrobów z tworzyw sztucznych szkodzi masowa konkurencja z Chin oraz umacniaj cy si złoty.
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Produkcja włókien ci tych spadnie o połow , a prz dzy o 1/3. Je li chodzi o polimer butelkowy PET, Elana
ju teraz wykorzystuje zaledwie 20 proc. mocy. Likwidacja nierentownych wydziałów zakładu nast pi do
ko ca przyszłego roku. Oficjalny plan zakłada zwolnienie 680 osób z 1.130 zatrudnionych w Elanie. Prac
mo e straci w najbli szych miesi cach około 480 osób. Zwalniani pracownicy b d mogli liczy na
odprawy i odszkodowania.
Oprócz odpraw i odszkodowa pracownicy zostali obj ci programem pomocowym. Dzi ki niemu ju
kilkunastu pracownikom udało si zapewni prac u innych pracodawców.
Spółka jest w trakcie szacowania wpływu powy szych decyzji na utrat bilansowej warto ci rodków
trwałych. W chwili obecnej Boryszew S.A. nie dysponuje jeszcze wystarczaj co wiarygodnymi danymi i
dlatego adne efekty podj tej 12 lipca 2008 roku decyzji nie zostały uwzgl dnione w niniejszym
sprawozdaniu finansowym.
Postanowienie Samorz dowego Kolegium Odwoławczego
W dniu 30 lipca 2008 roku spółka zale na Impexmetal S.A. otrzymała postanowienie Samorz dowego
Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 9 lipca 2008r., moc którego SKO uznało na podstawie art.
134 kpa za niedopuszczalne odwołanie wniesione przez ,, ALM DOM” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie od
decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z 26.02.2008r. Nr 66/WOL/08 o warunkach zabudowy wydanej dla
inwestora Impexmetal S.A. Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy dotyczy budowy zespołu
wielofunkcyjnego (biura, cz
hotelowo – apartamentowa) na nieruchomo ci poło onej w Warszawie przy
ulicy Łuckiej 7/9.
W wydanym postanowieniu z dnia 9 lipca 2008 roku SKO stwierdziło, e jest ono ostateczne w
administracyjnym toku instancji.
INNE ZDARZENIA, KTÓRE NAST PIŁY
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PO

DNIU,

NA

KTÓRY

SPORZ DZONO

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH IMPEXMETAL S.A. W CELU UMORZENIA
Program akcji własnych Impexmetal S.A. w celu umorzenia
I. PODSTAWA PRAWNA.
Uwzgl dniaj c art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, realizuj c postanowienia Uchwały Nr 23
ZWZ Impexmetal S.A. z siedzib w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”) w sprawie upowa nienia Zarz du
Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, Zarz d Spółki przedstawia Program nabycia akcji
własnych. Niniejszy Program nabycia (zwany dalej "Programem") dotyczy akcji Spółki, notowanych na
rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW") i jego tre
przygotowana została stosownie do Uchwały Nr 23 podj tej przez ZWZ Impexmetal S.A w dniu 26.06.2008
roku.
II. CEL PROGRAMU.
Celem Programu jest nabywanie przez Spółk akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie
okre lonym w wy ej opisanej Uchwale ZWZ Impexmetal S.A.
Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza mo liwo sprzeda y akcji inwestorów, którzy
postanowi pozby si akcji Spółki uznaj c, e cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna.
Zdaniem Zarz du Impexmetal S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej warto ci,
za mo liwo wykupu cz ci akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do
redniej rynkowej wyceny Spółki, b dzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzaj wycofa si
z inwestycji w postaci akcji Impexmetal S.A.
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III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZ CE PROGRAMU.
1. Rozpocz cie Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia zaplanowane jest na dzie 30
lipca 2008 r.;
2. Realizacja Programu b dzie pozostawa w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz
prawa Unii Europejskiej, a tak e zasadami ustalonymi w Uchwale nr 23 ZWZ Impexmetal S.A z dnia 26
czerwca 2008 r.;
3. Programem obj te s akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW;
4. Akcje Spółki nabywane b d za po rednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland Spółka
Akcyjna z siedzib w Warszawie;
5. Ł czna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10 % ogólnej liczby akcji Spółki;
6. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mog by nabywane w transakcjach
pakietowych;
7. Wysoko
rodków przeznaczonych na nabycie akcji b dzie nie wi ksza ni 100.000.000,00 zł (słownie:
sto milionów złotych), przy czym rodki przeznaczone na nabycie akcji b d pochodzi ze rodków własnych
Spółki;
8. Program zostanie zako czony najpó niej w dniu 26 czerwca 2009 r.;
9. Zarz d, kieruj c si interesem Spółki, po zasi gni ciu opinii Rady Nadzorczej mo e:
a) zako czy nabywanie akcji przed 26 czerwca 2009 r. lub przed wyczerpaniem cało ci rodków
przeznaczonych na ich nabycie,
b) zrezygnowa z nabycia akcji w cało ci lub w cz ci;
10. W przypadku podj cia decyzji o zako czeniu realizacji Programu przed 26 czerwca 2009 roku Zarz d
przeka e stosown informacj do publicznej wiadomo ci w sposób okre lony w ustawie o ofercie publicznej.
11. Cena, za któr Spółka b dzie nabywa akcje własne nie mo e by warto ci wy sz spo ród ceny
ostatniego niezale nego obrotu i najwy szej, bie cej, niezale nej oferty w transakcjach zawieranych na
sesjach giełdowych GPW;
12. Spółka dziennie b dzie mogła nabywa nie wi cej ni 25 % (dwadzie cia pi procent) odpowiedniej,
redniej, dziennej wielko ci obrotów akcjami na GPW w ci gu 20 dni poprzedzaj cych ka dy dzie nabycia;
13. W przypadku wyj tkowo niskiej płynno ci akcji Spółka b dzie mogła przekroczy powy ej wskazany w
pkt 12 próg 25 % (dwadzie cia pi procent), nie wi cej jednak ni 50 % (pi dziesi t procent), po
uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze;
14. Zarz d podawa b dzie do publicznej wiadomo ci informacje o nabytych ilo ciach akcji własnych
zgodnie z przepisami prawa
15. Po zako czeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółk w celu ich umorzenia, Zarz d Spółki
zwoła, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podj cia uchwał o umorzeniu akcji
oraz obni eniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Spółki.
Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. w celu umorzenia został opublikowany przez spółk
Raportem bie cym nr 35/2008 w dniu 29 lipca 2008 roku.
W dniu 30 lipca 2008 roku Zarz d Spółki poinformował, i I transza akcji własnych, która zostanie skupiona
wynosi 191.200 sztuk akcji Impexmetal S.A.
Kolejne transze b d okre lane przez Zarz d w miar posiadania przez Spółk rodków własnych.
Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
Realizuj c program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, przyj ty w dniu 26 czerwca 2008 roku
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., Spółka za po rednictwem Domu Maklerskiego
UniCredit CAIB Poland Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie dokonała nast puj cych transakcji:
- w dniu 30 lipca 2008 roku Spółka nabyła 8.000 akcji własnych, ka da o warto ci nominalnej 0,40 zł,
podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
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Rozliczenie transakcji nast piło w dniu 1 sierpnia 2008 roku. Powy sze akcje własne Spółki daj 8.000
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 0,0037 % kapitału zakładowego Spółki.
rednia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,46 złotych.
- w dniu 31 lipca 2008 roku Spółka nabyła 83.200 akcji własnych, ka da o warto ci nominalnej 0,40 zł,
podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
Powy sze akcje własne Spółki daj 83.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 0,039 %
kapitału zakładowego Spółki. rednia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 3,03 złotych.
Rozliczenie transakcji nast piło w dniu 5 sierpnia 2008 roku.
Ł cznie od dnia rozpocz cia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, Spółka nabyła
91.200 akcji daj cych prawo do 91.200 głosów, co stanowi 0,0427% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. rednia jednostkowa cena nabycia 91.200 akcji wyniosła 2,98 złotych.
- w dniu 5 sierpnia 2008 roku Spółka w ramach skupu nabyła (od Domu Maklerskiego realizuj cego skup
akcji własnych na rzecz Impexmetal S.A.) 55.000 szt. akcji własnych o warto ci nominalnej 0,40 zł ka da, w
transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
Nabyte w dniu 5 sierpnia 2008 r. akcje własne Spółki daj 55.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Impexmetal S.A. i stanowi 0,0258 % kapitału zakładowego Spółki. Jednostkowa cena nabycia akcji
wyniosła 2,82zł/sz.
- w dniu 8 sierpnia 2008 roku Spółka w ramach skupu nabyła (od Domu Maklerskiego realizuj cego skup
akcji własnych na rzecz Impexmetal S.A.) 45.000 szt. akcji własnych o warto ci nominalnej 0,40 zł ka da, w
transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
Nabyte w dniu 8 sierpnia 2008 r. akcje własne Spółki daj 45.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Impexmetal S.A. i stanowi 0,0211 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały nabyte po cenie
jednostkowej 2,60 zł/szt.
Ł cznie od dnia rozpocz cia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia do dnia sporz dzenia
niniejszego raportu Spółka nabyła 191.200 akcji daj cych prawo do 191.200 głosów, co stanowi 0,0896%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Tym samym została zrealizowana I transza skupu akcji własnych, okre lona przez Zarz d Impexmetal S.A. w
raporcie bie cym Spółki RB nr 37/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku.
Program b dzie trwał maksymalnie do dnia 26 czerwca 2009 roku nie dłu ej jednak ni
wyczerpania rodków finansowych (100 mln złotych) przeznaczonych na realizacj programu.

do chwili

Podpisanie porozumienia o współpracy pomi dzy Impexmetal S.A. a Bumar sp. z o.o.
Impexmetal S.A. a Bumar sp. z o.o. zainteresowane wykorzystaniem swoich potencjałów gospodarczohandlowych, w tym powi zanych ze sob podmiotów, w celu osi gni cia optymalnych korzy ci ze
współpracy handlowo-gospodarczej w dziedzinach b d cych przedmiotem wspólnych zainteresowa ,
podpisały w dniu 8 lipca 2008 roku porozumienie ramowe o wspólnych przedsi wzi ciach.
Bumar jest podmiotem dominuj cym w Grupie Bumar, w skład której wchodz podmioty b d ce
najwi kszymi polskimi producentami m.in. uzbrojenia i sprz tu wojskowego a tak e sprz tu cywilnego.
Impexmetal S.A. poprzez swoje spółki zale ne działa w dziedzinie handlu surowcami naturalnymi i ich
przetwórstwa.
W celu realizacji zamierze podpisanego porozumienia powołany został komitet, którego zadaniem b dzie
badanie i analiza mo liwo ci współpracy. W przypadku uzgodnienia przez Strony w ramach komitetu
wszystkich istotnych elementów wspólnego przedsi wzi cia biznesowego, strony mog przeprowadzi
szczegółowe negocjacje maj ce na celu zawarcie umowy. W ocenie Zarz du Impexmetal S.A. nie nale y
spodziewa si szybkich efektów podpisanego porozumienia. Wymierne zyski mog pojawi si nawet za
kilka lat. Na pocz tek Impexmetal S.A. chce zosta partnerem handlowym, wykorzystuj c swoje
do wiadczenie handlowe w transakcjach kompensacyjnych Bumaru.
_________________________________________________________________________________________
32

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________________

Ustanowienie zastawu rejestrowego o znacznej warto ci
W dniu 11 lipca 2008 roku Impexmetal S.A.- Zakład Aluminium Konin w Koninie otrzymał postanowienie
S du Rejonowego Pozna - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o wpisie w dniu 4 lipca 2008 roku do rejestru
zastawów, maszyn i urz dze o warto ci 18.653,6 tys. zł. wg stanu na 30.04.2008 r. stanowi cych własno
Zakładu Aluminium w Koninie.
Powy szy zastaw jest zabezpieczeniem wierzytelno ci Banku PKO BP z siedzib w Warszawie w zwi zku z
umow zawart w dniu 27 czerwca 2008 roku, na podstawie której Bank PKO BP udzielił spółce zale nej
Aluminium Konin – Impexmetal S.A. (przed poł czeniem z Impexmetal S.A.) kredytu obrotowego
nieodnawialnego w wysoko ci 15,0 mln zł. Termin spłaty kredytu 26 czerwiec 2012 rok.
Kryterium b d ce podstaw uznania aktywów za aktywa o znacznej warto ci jest warto ustanowionego
zastawu, która przekracza równowarto kwoty 1 mln euro.
Wybór podmiotu do badania sprawozda finansowych
W dniu 17 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o
rachunkowo ci) wybrała firm PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do badania sprawozda finansowych
Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzib w Warszawa przy Al. Armii Ludowej 14 wpisana jest na
list
audytorów uprawnionych do badania sprawozda
finansowych pod numerem 144.
Umowa z firm PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres badania sprawozda
finansowych za 2008 rok.
W latach 2005 – 2006 firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. prowadziła prace nad projektem z zakresu
cen transferowych.
Awaria pieca do wy arzania wyrobów miedzianych w spółce zale nej - HUTMEN S.A.
W dniu 1 sierpnia 2008 roku w spółce zale nej Hutmen S.A. doszło do uszkodzenia pieca do wy arzania
wyrobów miedzianych. Warto netto uszkodzonego pieca wynosi 780 tys. złotych i jest obj ta polis
ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk.
Nie powstały adne inne istotne zniszczenia maszyn, urz dze , budynku hali produkcyjnej oraz
infrastruktury technicznej. Uszkodzony piec był wykorzystywany do produkcji wyrobów miedzianych.
Wielko produkcji realizowanej na uszkodzonym piecu stanowi około 5% produkcji ogółem Hutmen S.A.
W wyniku wybuchu pieca, siedmiu pracowników odniosło nieznaczne obra enia. Po opatrzeniu przez lekarzy
zostali zwolnieni do domów.
Zgodnie z komunikatem Hutmen S.A. z dnia 1 sierpnia 2008 roku, w dniu zdarzenia nie wyst powało adne
zagro enie w zakresie utrzymania ci gło ci dostaw wyrobów produkowanych przez Hutmen S.A., we
wszystkich asortymentach.

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
POŁ CZENIE IMPEXMETAL S.A. I ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL S.A.
W dniu 30 czerwca 2008 roku S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru S dowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym- Rejestrze Przedsi biorców o
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poł czeniu spółki Impexmetal S.A. (spółka przejmuj ca) ze spółk Aluminium Konin-Impexmetal S.A.
(spółka przejmowana).
Poł czenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin – Impexmetal S.A. zostało dokonane na podstawie art. 492
§ 1 pkt 1 w zwi zku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych („ksh.”), poprzez przeniesienie całego
maj tku spółki przejmowanej (Aluminium Konin - Impexmetal S.A.) na spółk przejmuj c (Impexmetal
S.A.).- zgodnie z Uchwał Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 30
kwietnia 2008 roku w sprawie poł czenia spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin – Impexmetal S.A.
W zwi zku z posiadaniem przez Impexmetal S.A. 100 % akcji spółki Aluminium Konin - Impexmetal S.A.
poł czenie nast piło bez podwy szenia kapitału zakładowego oraz bez wymiany akcji.
ZM SILESIA S.A.
W dniu 18 marca 2008 roku S d Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczego Krajowego Rejestru S dowego zarejestrował podwy szenie kapitału zakładowego spółki ZM
Silesia S.A.
Przed podwy szeniem kapitał zakładowy ZM Silesia S.A. wynosił 36.000.000 zł i dzielił si na 3.600.000
sztuk akcji o warto ci nominalnej 10 zł ka da. Impexmetal S.A. posiadał 3.066.540 akcji stanowi cych
85,18% kapitału zakładowego i głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ ZM Silesia S.A.
Kapitał zakładowy ZM Silesia S.A. po zarejestrowaniu podwy szenia przez S d wynosi 56.000.000 zł i dzieli
si na 5.600.000 sztuk akcji o warto ci nominalnej 10 zł ka da.
Obecnie Impexmetal S.A. posiada 5.066.540 akcji stanowi cych 90,47%. kapitału zakładowego i głosów w
ogólnej liczbie głosów na WZ ZM Silesia S.A.
ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL S.A.
Realizuj c postanowienia uchwały WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A., w dniu 14 listopada 2007
roku, Impexmetal S.A. przekazał na rachunek Spółki Aluminium Konin – Impexmetal S.A. kwot
2.469.978,48 złotych tytułem zapłaty za 41.928 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. podlegaj cych
przymusowemu wykupowi.
W dniu 9 stycznia 2008 roku Spółka zale na Impexmetal S.A. otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator
potwierdzenie o przeniesieniu własno ci 15.657 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal
S.A. w dniu 2 stycznia 2008 roku.
W dniu 18 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie o
przeniesieniu własno ci 26.271 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A. w dniu 10
stycznia 2008 roku.
Zgodnie z powy szym od dnia 10 stycznia 2008 roku udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i
głosach w ogólnej liczbie głosów na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A. wynosi 100%.
BORYSZEW ERG S.A.
W dniu 15 stycznia 2008 roku Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgod na
dokonanie koncentracji polegaj cej na przej ciu przez Boryszew S.A. kontroli nad Suwary S.A. z siedzib w
Pabianicach.
W dniu 3 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew ERG S.A. podj ło uchwał w
sprawie poł czenia spółki "SUWARY" S.A. ze spółk Boryszew ERG S.A.
W dniu 4 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. nie powzi ło uchwały
sprawie poł czenia spółki "SUWARY" S.A. ze spółk Boryszew ERG S.A.
W zwi zku z powy szym nie doszło do planowanego poł czenia Boryszew ERG SA z notowan na GPW
spółk Suwary SA.
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FLT FRANCE SAS
W dniu 1 lutego 2008 roku Impexmetal S.A. został poinformowany o zawarciu umowy pomi dzy spółkami
zale nymi od Impexmetal S.A., na mocy której FŁT Polska Sp. z o.o. nabyła od Metalexfrance S.A. 64.999
akcji imiennych spółki FLT France SAS z siedzib w Pary u, o warto ci nominalnej 10 EURO ka da,
stanowi cych 49,6% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ FLT France SAS, za ł czn kwot
690,0 tys. EURO tj. 2.485,7 tys. PLN.
W wyniku dokonania powy szej transakcji FŁT Polska Sp. z o.o. posiada 100% kapitału zakładowego FLT
France SAS.
OSTRANA INTERNATIONALE SP. Z O. O.
W dniu 19 marca 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ostrana Int. HmbH zaakceptowało
transakcj nabycia 3,62% udziałów spółki Ostrana Int. HmbH przez Impexmetal S.A.
Ponadto w dniu 16 kwietnia 2008 roku została zawarta umowa pomi dzy Inter – Vis Sp. z o.o. a Impexmetal
S.A., zgodnie z któr Impexmetal nabył od Inter – Vis Sp. z o.o. udziały stanowi ce 25,02% kapitału
zakładowego spółki Ostrana Int. HmbH. Udziały zostały nabyte za ł czna kwot 600,0 tys. zł. Transakcja
uzyskała akceptacj Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ostrana Int. HmbH w dniu 5 maja
2008 roku.
W wyniku dokonania powy szej transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i głosach na ZW
Ostrana Int. HmbH wynosi 100%, z czego 28,64% bezpo rednio a 71,36%% przez spółk zale n FLT
Metall HmbH.
W dniu 28 maja 2008 roku została zawarta umowa, pomi dzy Impexmetal S.A. a spółk zale n FLT Metall
HmbH z siedzib w Dusseldorfie, zgodnie z któr Impexmetal zbył na rzecz FLT Metall HmbH udziały
stanowi ce 28,64% kapitału zakładowego spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. Udziały zostały zbyte za
ł czna kwot 620,0 tys. zł.
Przeprowadzenie tej transakcji nie spowodowało zmian w udziale Grupy Kapitałowej Impexmetal w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na ZW Ostrana Internationale Sp. z o. o. i wynosi nadal 100%. Obecnie
jedynym udziałowcem spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. jest FLT Metall HmbH - spółka w 100%
zale na od Impexmetal S.A.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY „MED – ALKO” SP. Z O.O
W dniu 30 maja 2008 roku Aluminium Konin-Impexmetal S.A. zawarła umow sprzeda y wszystkich
posiadanych udziałów w spółce Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „Med.-Alko” Sp. z o.o. z
siedzib w Koninie, tj. 328 udziałów o warto ci nominalnej 1.000 zł ka dy, stanowi cych 50% kapitału
zakładowego zbywanej spółki.
Udziały zostały sprzedane za ł czn kwot 800,0 tys. zł.
Nabywc udziałów jest Spółka KWB „Konin” w Kleczewie S.A.
Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy "MED – ALKO" Sp. z. o. o. w Koninie wiadczy usługi
medyczne w powiecie koni skim w zakresie medycyny pracy, podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki
ambulatoryjnej, szpitalnego oddziału Chirurgii Jednego Dnia, rehabilitacji i odnowy biologicznej.
ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY DOKONANE PO 30 CZERWCA 2008 ROKU.
W zwi zku z rejestracj w dniu 30 czerwca 2008 roku przez s d rejestrowy poł czenia spółek Impexmetal
S.A. z Aluminium Konin – Impexmetal S.A., Zarz d Impexmetal S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku
postanowił powoła zakład pod nazw Zakład Aluminium Konin.
Zakład Aluminium Konin zdolny jest do samodzielnego wykonywania funkcji pracodawcy.
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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.

11. 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
- koszty dostosowania rodowiska
3. Inne (z tytułu)
- PWUG
- dzier awa FA
Inne
Pozycje pozabilansowe, razem

30.06.2008 31.12.2007

Zmiana

10 226
0

10 373
0

(147)
0

10 226
10 226

10 373
10 373

(147)
(147)

13 064
4 582
4 582

11 670
3 188
3 188

1 394
1 394
1 394

8 482
6 387
2 095

8 482
6 387
2 095

0
0
0

100 539
96 792
2 548
1 199

99 240
95 370
2 548
1 322

1 422
1 422
0
(123)

123 829

121 283

2 669

Nale no ci warunkowe od jednostek zale nych nie obj tych konsolidacj nie wyst puj .
Nale no ci warunkowe od pozostałych jednostek w kwocie 10 226 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 4 582 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 6 387 tys. zł oraz
zobowi zania warunkowe z tytułu ochrony rodowiska 2 095 tys. zł.
Inne pozycje warunkowe:
• 96 792 tys. zł – prawo wieczystego u ytkowania gruntu nie wykazane w bilansie
• 2 548 tys. zł – dzier awa rodków trwałych
• 1 199 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 2008
rok.
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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
L. akcji
% kapitału L. głosów
Roman Krzysztof Karkosik
41 196 849
65,71% 41 196 849
Klienci Pioneer Pekao Investment
Management
6 291 591
10,04%
6 291 591
Pozostali
15 198 107
24,25% 15 460 657
100,00% 62 949 097
RAZEM
62 686 547
- w tym uprzywilejowane
257 050
0,41%
514 100
*) akcje, b d ce w posiadaniu Pana Romana Karkosika i podmiotów zale nych,

% głosów
65,44%
9,99%
24, 57%
100,00%
0,82%

14. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNO CI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI
SPÓŁKI
W
OKRESIE
OD
PRZEKAZANIA
POPRZEDNIEGO
RAPORTU
KWARTALNEGO – UDZIAŁ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
W dniu 31 marca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o zbyciu przez podmioty od niego zale ne na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu
26 marca 2008 roku 62.598 sztuk akcji Boryszew S.A. po redniej cenie 7,60 zł za jedn akcj .
Rozliczenie transakcji zbycia akcji nast piło w dniu 31 marca 2008 roku.
W dniu 17 czerwca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , o
nabyciu przez niego na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 13 czerwca 2008 roku 48.000 sztuk
akcji Boryszew S.A. po redniej cenie 3,30 zł za jedn akcj oraz o nabyciu w transakcji pakietowej w dniu
13 czerwca 2008 roku 89.492 sztuk akcji Boryszew S.A. po redniej cenie 3,67 zł za jedn akcj .
Rozliczenie transakcji nabycia 48.000 sztuk akcji nast piło w dniu 18 czerwca 2008 roku, natomiast
rozliczenie transakcji nabycia 89.492 sztuk akcji nast piło w dniu 13 czerwca 2008 roku.
W dniu 18 czerwca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o nabyciu przez niego na sesji giełdowej w dniu 16 czerwca 2008 roku 15 942 sztuk akcji
Boryszew S.A. po redniej cenie 3,42 zł za jedn akcj . Rozliczenie wy ej wymienionej transakcji nast piło
w dniu 19 czerwca 2008 roku.
W dniu 19 czerwca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o nabyciu przez niego na sesji giełdowej w dniu 17 czerwca 2008 roku 14.661 sztuk akcji
Boryszew S.A. po redniej cenie 3,54 zł za jedn akcj .
Rozliczenie wy ej wymienionej transakcji nast piło w dniu 20 czerwca 2008 roku.
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W dniu 20 czerwca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o nabyciu przez niego na sesji giełdowej w dniu 18 czerwca 2008 roku 62 287 sztuk akcji
Boryszew S.A. po redniej cenie 3,70 zł za jedn akcj .
Rozliczenie wy ej wymienionej transakcji nast pi w dniu 23 czerwca 2008 roku.
W dniu 24 czerwca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o nabyciu przez niego na sesji giełdowej w dniu 19 czerwca 2008 roku 48 237 sztuk akcji
Boryszew S.A. po redniej cenie 3,70 zł za jedn akcj oraz w dniu 20 czerwca 2008 roku 28 000 sztuk akcji
Boryszew S.A. po redniej cenie 3,62 zł za jedn akcj .
Rozliczenie transakcji nabycia 48 237 sztuk akcji nast pi w dniu 24 czerwca 2008 roku.
Rozliczenie transakcji nabycia 28 000 sztuk akcji nast pi w dniu 25 czerwca 2008 roku.
W dniu 24 czerwca 2008 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Krzysztofa Karkosika informacj o
nabyciu na sesji giełdowej w dniu 20 czerwca 2008 roku 28.000 sztuk akcji Boryszew S.A., w zwi zku z
czym zmienił si jego udział w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ.
Przed zmian , tj. 19 czerwca 2008 roku udział Pana Romana Karkosik w spółce bezpo rednio oraz po rednio
poprzez podmioty zale ne wynosił 41.000.050 akcji, co stanowiło 65,40% udziału w kapitale zakładowym
spółki. Posiadane akcje dawały 41.000.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 65,13% ogólnej
liczby głosów.
Na dzie dzisiejszy Pan Roman Karkosik jest posiadaczem wraz z podmiotem zale nym 41.050.000 sztuk
akcji Boryszew S.A., stanowi cych 65,48% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje daj 41.050.000
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,21% ogólnej liczby głosów na WZ.
W dniu 25 czerwca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacje, na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o nabyciu przez niego na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 23 czerwca 2008 roku
71.950 sztuk akcji Boryszew S.A. po redniej cenie 3,64 zł za jedn akcj oraz o zbyciu przez podmiot od
niego zale ny na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 23 czerwca 2008 roku 50.000 sztuk akcji
Boryszew S.A. po redniej cenie 3,64 zł za jedn akcj . Rozliczenie wy ej wymienionych transakcji nast piło
w dniu 26 czerwca 2008 roku.
W dniu 29 lipca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o nabyciu przez podmiot od niego zale ny na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 24
lipca 2008 roku 224.899 sztuk akcji Boryszew S.A. po redniej cenie 3,25 zł za jedn akcj .
Rozliczenie wy ej wymienionych transakcji nast piło w dniu 29 lipca 2008 roku.
W dniu 4 sierpnia 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj , na
podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538), o zbyciu przez podmiot od niego zale ny na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 30
lipca 2008 roku 100.000 sztuk akcji Boryszew S.A. po redniej cenie 3,96 zł za jedn akcj .
Rozliczenie wy ej wymienionych transakcji nast piło w dniu 4 sierpnia 2008 roku.
W dniu 21 lipca 2008 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) zawiadomienie
o spadku ł cznego zaanga owania do poziomu 9,996% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Boryszew SA, w zakresie instrumentów finansowych wchodz cych w skład portfeli zarz dzanych w ramach
wykonywania przez PPIM usługi zarz dzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.
Dotyczy wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Stan posiadania przed zmian udziału:
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Liczba posiadanych akcji
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki
Liczba głosów z posiadanych akcji
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ

6 416 591
10,24%
6 416 591
10,19%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki
Liczba głosów z posiadanych akcji
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ

6 291 591
10,04%
6 291 591
9,996%

Akcjonariuszami posiadaj cymi ł cznie wskazan powy ej liczb głosów na WZ s wszyscy Klienci Pioneer
Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarz dzanych przez PPIM).
Ponadto Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonuj c umow wiadczenia usług w
zakresie zarz dzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie, zawart mi dzy Pionier
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM, zawiadamia w imieniu funduszy:
1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwartych,
2. Pioneer Małych i rednich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Pioneer rednich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. Pioneer Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
o spadku zaanga owania powy szych funduszy do poziomu 9,996% całkowitej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Boryszew SA, w zakresie instrumentów finansowych wchodz cych w skład portfeli tych
funduszy zarz dzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarz dzania portfelem maklerskich
instrumentów finansowych na zlecenie.
Dotyczy funduszy inwestycyjnych Pioneer utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Stan posiadania przed zmian udziału:
Liczba posiadanych akcji
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki
Liczba głosów z posiadanych akcji
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ

6 416 591
10,24%
6 416 591
10,19%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki
Liczba głosów z posiadanych akcji
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ

6 291 591
10,04%
6 291 591
9,996%

Akcjonariuszami posiadaj cymi ł cznie wskazan powy ej liczb głosów na WZ s wy ej wymienione
fundusze inwestycyjne Pioneer. Portfele funduszy inwestycyjnych Pioneer stanowi podgrup wszystkich
portfeli Klientów PPIM.

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:
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Stan posiadania akcji
Członek zarz du

Poprzedni kwartał

Bie cy kwartał

Zmiana +/-

Małgorzata Iwanejko

174

174

0

Członek rady nadzorczej

Poprzedni kwartał

Bie cy kwartał

Zmiana +/-

Roman Karkosik

40 492 402

41 196 849

+ 704 447

Stan posiadania akcji

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 2008 roku przekracza wyra on w
złotych równowarto kwoty 500.000 EUR.
Transakcje o charakterze niehandlowym zawarte w II kwartale 2008 roku:
Nabycie obligacji przez jednostk zale n
W dniu 28 kwietnia 2008 roku Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nabyła 3.500 obligacji kuponowych o
nominale 10.000,00 zł ka da, na podstawie zlecenia nabycia obligacji, wyemitowanych przez Boryszew S.A.
w dniu 28 kwietnia 2008 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A.
Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej za ł czn kwot 35.000.000,00 zł.
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Nabycie obligacji nast piło w celu konwersji zobowi za wobec jednostki zale nej. Stawka oprocentowania
obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 31 grudnia 2008 roku.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nabyła, w drodze zlecenia nabycia
obligacji, 1.260 obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka da, wyemitowanych przez Boryszew S.A.
w dniu 30 kwietnia 2008 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł czn kwot 12.600.000 zł.
Nabycie obligacji nast piło w celu lokowania wolnych rodków finansowych jednostki zale nej. Stawka
oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 31 grudnia 2008 roku.
W dniu 28 maja 2008 roku, Impexmetal S.A. nabyła zgodnie z Propozycj Nabycia Obligacji, 500 sztuk
obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 28 maja
2008 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały
nabyte po Cenie Emisyjnej za ł czn kwot 5.000.000 zł.
Nabycie obligacji nast piło w celu lokowania wolnych rodków finansowych jednostki zale nej.
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 28 sierpnia 2008
roku.
W dniu 30 maja 2008 roku, Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nabyła zgodnie z Propozycj Nabycia
Obligacji, 700 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka da, wyemitowanych przez Boryszew
S.A. w dniu 30 maja 2008 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł czn kwot 7.000.000 zł.
Nabycie obligacji nast piło w celu lokowania wolnych rodków finansowych jednostki zale nej.
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 28 sierpnia 2008
roku.
W dniu 11 czerwca 2008 roku Przedsi biorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol S.A. nabyło
zgodnie z Propozycj Nabycia Obligacji, 50 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka da,
wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 11 czerwca 2008 roku w ramach programu emisji obligacji
prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł czn kwot
500.000 zł.
Nabycie obligacji nast piło w celu lokowania wolnych rodków finansowych jednostki zale nej.
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 1,00%. Termin wykupu obligacji: 28 sierpnia 2008
roku.
W dniu 13 czerwca 2008 roku Przedsi biorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol S.A. nabyło
zgodnie z Propozycj Nabycia Obligacji, 50 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka da,
wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 13 czerwca 2008 roku w ramach programu emisji obligacji
prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł czn kwot
500.000 zł.
Nabycie obligacji nast piło w celu lokowania wolnych rodków finansowych jednostki zale nej.
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 1,00%. Termin wykupu obligacji: 28 sierpnia 2008
roku.
W dniu 17 czerwca 2008 roku Przedsi biorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol S.A. nabyła
zgodnie z Propozycj Nabycia Obligacji, 30 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka da,
wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 17 czerwca 2008 roku w ramach programu emisji obligacji
prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł czn kwot
300.000 zł.
Nabycie obligacji nast piło w celu lokowania wolnych rodków finansowych jednostki zale nej.
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Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 1,00%. Termin wykupu obligacji: 28 sierpnia 2008
roku.
Umowy faktoringu niewła ciwego
W dniach 15 i 29 kwietnia 2008 roku zostały zawarte pomi dzy Impexmetal S.A. a Boryszew S.A. Oddział
Elana w Toruniu umowy faktoringu niewła ciwego, zgodnie z którymi Boryszew SA Oddział Elana w
Toruniu przeniósł na rzecz Impexmetal S.A. wierzytelno ci handlowe w ł cznej kwocie 3.113.150,77 zł.
Impexmetal S.A. dokonał zapłaty nale no ci z tytułu wykupu wierzytelno ci na rzecz Boryszew S.A. Oddział
Elana w Toruniu w dniu 16 kwietnia 2008 roku w kwocie 1.015.375,01 zł oraz w dniu 30 kwietnia 2008 roku w
kwocie 2.066.003,26 zł.
Powy sze kwoty stanowi warto wierzytelno ci pomniejszon o wynagrodzenie prowizyjne nale ne
Impexmetal S.A. w kwocie skalkulowanej przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M oraz dodatkowej mar y w
wysoko ci 1% i doliczonego podatku VAT 22%.
Według stanu na 30 czerwca 2008 roku warto

niespłaconych wierzytelno ci wynosi 441.790,45 zł.

Prolongata po yczek udzielonych przez Hutmen S.A. spółce zale nej WM Dziedzice S.A.
W okresie II kwartału 2008 roku Hutmen S.A. przedłu ył terminy spłat ni ej wymienionych po yczek
udzielonych spółce zale nej Dziedzice S.A.
− po yczka w kwocie 5 mln do dnia 31.12.2008 roku. Aneks nr 3 z dnia 12.06.2008 roku.
− po yczka w kwocie 12 mln do dnia 31.12.2008 roku. Aneks nr 3 z dnia 11.04.2008 roku.

18. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK OD NIEGO
ZALE N POR CZE KREDYTU LUB PO YCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI –
Ł CZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALE NEJ OD TEGO
PODMIOTU, JE ELI Ł CZNA WARTO
ISTNIEJ CYCH POR CZE
LUB
GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTO
CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW
WŁASNYCH EMITENTA
Por czenia udzielone przez Hutmen S.A.
Wg stanu na 30 czerwca 2008 roku ł czna kwota por cze udzielonych przez Hutmen S.A. spółce HMN
Szopienice S.A. wynosiła 151,5 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. wg stanu na
dzie 30 czerwca 2008 r., w tym:
4,0 mln zł – por czenie udzielone 27 lipca 2006 r., 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,
24,0 mln zł – por czenie udzielone 16 marca 2007 r., 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 r. zmienionej Aneksem z dnia 28 marca 2007 r. 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 mln zł w terminie do 12 czerwca 2009 r.,
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38,5 mln zł – por czenie udzielone 30 maja 2007 r., solidarna spłata kredytu udzielonego przez BRE Bank
S.A. w kwocie do 43,0 mln zł spółkom: Hutmen S.A., HMN Szopienice S.A, WM Dziedzice
S.A. Por czenie wa ne do 31 grudnia 2010 r. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie
por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty por czenia,
19,0 mln zł – por czenie udzielone 13 czerwca 2007 r., 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,
2,0 mln zł – por czenie udzielone 28 czerwca 2007 r., 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
lipca 2008 r. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od
kwoty por czenia,
15,0 mln zł – por czenie udzielone 23 lipca 2007 r., dotycz ce umowy kredytowej zawartej pomi dzy HMN
Szopienice S.A. a Bankiem Millennium S.A.; data wa no ci udzielonego por czenia 24 lipca
2012 roku. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od
kwoty por czenia,
29,0 mln zł – por czenie udzielone 31 sierpnia 2007 r., dotycz ce umowy kredytowej zawartej pomi dzy
Bankiem BPH S.A., obecnie Bank PEKAO 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 sierpnia 2009 r.,
15,0 mln zł – por czenie udzielone 6 wrze nia 2007 r., dotycz ce umowy kredytowej zawartej przez HMN
Szopienice S.A. z Bankiem PEKAO S.A.; data wa no ci udzielonego por czenia 31 grudnia
2011 r. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty
por czenia,
5,0 mln zł – por czenie udzielone 6 wrze nia 2007 r., dotycz ce umowy kredytowej zawartej przez HMN
Szopienice S.A. z Bankiem PEKAO S.A. Por czenie wa ne do dnia 31 grudnia 2011 r.
Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty
por czenia.
Wg stanu na 30 czerwca 2008 roku ł czna kwota por cze udzielonych przez Hutmen S.A. spółce WM
Dziedzice S.A. wynosiła 78,3 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. wg stanu na 30
czerwca 2008 r., w tym:
30,0 mln zł – por czenie udzielone 16 marca 2007 r., 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 r. zmienionej Aneksem z dnia 28 marca 2007 r. 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 mln zł w terminie do 12 czerwca 2009 r.,
3,3 mln zł – por czenie udzielone 30 maja 2007 r., solidarna spłata kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A.
w kwocie do 43,0 mln zł spółkom: Hutmen S.A.,HMN Szopienice S.A., WM Dziedzice S.A.
Por czenie wa ne do 31 grudnia 2010 r. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia
wynosi 0,1% rocznie od kwoty por czenia,
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2,0 mln zł – por czenie udzielone 26 czerwca 2007 r., por czenie transakcji rynku finansowego
zawieranych przez WM Dziedzice w BRE Banku S.A. Por czenie wa ne do 31 grudnia 2010 r.
Por czenie wa ne do 30 lipca 2008 r. Wynagrodzenie Hutmen S.A. za udzielenie por czenia
wynosi 0,1% rocznie od kwoty por czenia.
43,0 mln zł – por czenie udzielone 31 sierpnia 2007 r., dotycz ce umowy kredytowej zawartej pomi dzy
Bankiem BPH S.A., obecnie Bank PEKAO 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 sierpnia 2009 r.
Por czenie udzielone przez HMN Szopienice S.A.
Wg stanu na 30 czerwca 2008 roku warto por czenia udzielonego przez HMN Szopienice S.A. spółce WM
Dziedzice S.A. wynosiła 43 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. wg stanu na 30
czerwca 2008 roku. Por czenie dotyczy umowy kredytowej, z dnia 31 sierpnia 2007 roku, zawartej pomi dzy
Bankiem BPH S.A. (obecnie Bank PEKAO 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 ).
Terminem wa no ci udzielonego por czenia jest 31 sierpnia 2009 roku. W dniu 31 sierpnia 2007 roku mi dzy WM
Dziedzice S.A. a HMN Szopienice S.A. zostało podpisane porozumienie zgodnie, z którym WM Dziedzice S.A.
zobowi zuje si do przekazania na rzecz HMN Szopienice S.A. wynagrodzenia od udzielonej kwoty por czenia
w wysoko ci 0,1% rocznie.
Wynagrodzenie to jest płatne miesi cznie w wysoko ci 1/12 wynagrodzenia rocznego.
W zwi zku z podpisaniem w dniu 14 stycznia 2008 roku aneksu do ww. umowy kredytowej, na mocy
którego zwi kszona została kwota kredytu udzielonego WM Dziedzice S.A. z kwoty 40 mln PLN do kwoty
43 mln PLN podpisany został aneks do porozumienia dot. zasad odpłatno ci za udzielone por czenie
zwi kszaj cy kwot wynagrodzenia przysługuj cego HMN Szopienice S.A.
Por czenie udzielone przez WM Dziedzice S.A.
Wg stanu na 30 czerwca 2008 roku warto por czenia udzielonego przez WM Dziedzice S.A. spółce HMN
Szopienice S.A. wynosiła 29 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. wg stanu na 30
czerwca 2008 roku. Por czenie dotyczy umowy kredytowej z dnia 31 sierpnia 2007 roku, zawartej pomi dzy
Bankiem BPH S.A. (obecnie Bank PEKAO 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 ).
Terminem wa no ci udzielonego por czenia jest 31 sierpnia 2009 roku.
Wynagrodzenie WM Dziedzice S.A. za udzielenie por czenia wynosi 0,1% rocznie od kwoty por czenia.

19. 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.

20. CZYNNIKI, KTÓRE B D MIAŁY WPŁYW NA OSI GNI TE PRZEZ SPÓŁK
WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
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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 polimerów (amorficznego i włóknotwórczego) – b d cych obecnie podstawowymi
surowcami w O/Elana,
• sytuacja rynkowa na rynku włókien ci głych oraz polimeru butelkowego,
• poziom cen złomu akumulatorowego na potrzeby Baterpol Sp. z o.o.,
Do najwa niejszych czynników operacyjnych realizowanych przez poszczególne spółki, które b d miały
wpływ na osi gane wyniki, nale y zaliczy :
• efekty realizacji strategii naprawczej w Boryszew S.A. O/Elana działaj cego w segmencie polimerów
i poliestrów. Podstawowym zało eniem strategii jest optymalizacja realizowanych procesów
polegaj ca na ograniczeniu produkcji oraz kosztów w celu doprowadzenia do uzyskania
zyskowno ci dla produkowanych wyrobów. Ponadto kluczowy wpływ na wyniki przyszłych okresów
b dzie miała sprzeda zb dnego maj tku produkcyjnego - 93 ha gruntów.
• skuteczno działa handlowych, szczególnie w spółkach miedziowych, maj cych na celu zwi kszanie
wolumenu sprzeda y,
• uzyskanie zało onych efektów z tytułu przeniesienia produkcji z Hutmen SA do WM Dziedzice SA.
Na wyniki przyszłych okresów mo e wpłyn rozstrzygni cie sprawy zwi zanej z cało ci post powania
upadło ciowego Spółki Kuag Elana GmbH. Sprawa ta szerzej została opisana w punkcie 3b.
Dodatkowo na wyniki przyszłych okresów mo e mie wpływ wszcz cie sporu zbiorowego przez zwi zki
zawodowe działaj ce w Hutmen SA. oraz działania prowadzone przez zwi zki zawodowe w Boryszew SA
O/Elana zwi zane z przeprowadzan w tym Oddziale restrukturyzacja zatrudnienia.
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SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY BORYSZEW S.A.
ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

BILANS JEDNOSTKOWY BORYSZEW S.A.
Okres
Okres
zako czony zako czony
30/06/08
31/12/07
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowy maj tek trwały
Nieruchomo ci inwestycyjne
Warto

firmy

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

138 297

147 418

63 721

63 721

0

0

198

221

414 509

413 219

14 258

9 115

96

157

631 080

633 851
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Aktywa obrotowe
Zapasy

50 513

102 611

80 794

98 436

443

2 022

3 374

2 571

1 968

154

1 309

3 281

32

54

Aktywa obrotowe razem

138 433

209 129

Aktywa razem

769 512

842 980

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

Okres
Okres
zako czony zako czony
31/12/07
30/06/08
PASYWA
Kapitałwłasny
Kapitałzakładowy

15 404

15 404

0

0

22 346

22 346

435

435

Zyski zatrzymane w tym:

250 004

261 135

zysk bie

-11 131

2 648

Razem kapitałwłasny

288 189

299 320

Zobowi zania długoterminowe
Długoterminowe po yczki i kredyty bankowe

105 125

69 558

76 799

133 101

1 864

1 865

10 160

9 667

0

0

0

0

193 948

214 191

Akcje własne
Kapitałz emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej
Kapitałrezerwowy
cego roku

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

emerytalnych i

Dotacje
Pozostałe zobowi zania
Zobowi zania długoterminowe razem
Zobowi zania krótkoterminowe
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi zania
Krótkoterminowe po yczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowi zania finansowe

56 667

149 074

162 037

122 780

62 195

48 217
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Bie ce zobowi zania podatkowe
Zobowi zania z tytułu wiadcze
podobne

emerytalnych i

Rezerwy krótkoterminowe
Dotacje

0

0

1 361

2 322

5 090

5 454

0

0

25

1 622

Zobowi zania krótkoterminowe razem

287 374

329 469

Zobowi zania razem

481 323

543 660

Pasywa razem

769 512

842 980

Pozostałe zobowi zania

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY BORYSZEW S.A.
Okres od
Okres od
01/01/08 do 01/01/07 do
30/06/08
30/06/07
Działalno

kontynuowana

Przychody ze sprzeda y produktów

154 055

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów

294 024

14 478

7 221

Przychody ze sprzeda y ogółem

168 533

301 245

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

156 889

285 071

16 514

6 111

173 402

291 182

-4 869

10 063

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

i

499

2 368

14 526

12 756

Pozostałe przychody operacyjne

1 148

12 794

Pozostałe koszty operacyjne

9 574

2 077

-28 321

5 656

Przychody finansowe

49 318

37 353

Koszty finansowe

36 779

26 000

Koszty ogólnego zarz du

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

zaniechana

-15 782

17 009

-4 650

3 515

-11 131

13 494

0

9 790

-11 131

23 284

Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej
Zysk (strata) netto
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BORYSZEW S.A.

Kapitał
zakładowy

Stan na 1 stycznia 2007 roku

Kapitałz
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne

15 404

0

22 346

0

0

0

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

Razem

258 487

296 23

25 746

25 74

0

Wypłata dywidendy
Umorzenie akcji własnych
Nabycie akcji własnych od spółek zale nych

0

Wynik za 2007 roku
Wycena nieruchomo ci inwestycyjnych

Stan na 30 czerwca 2007 2007 roku

-163

15 404

0

22 346

-16

-163

284 233

321 82

-22 50
Kapitał
zakładowy

Stan na 1 stycznia 2008 roku

15 404

Kapitałz
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne

0

22 346

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

Razem

261 135

299 32

-11 131

-11 13

250 004

288 18

435

Wypłata dywidendy
Umorzenie akcji własnych
Wycena instrumentów finansowych
Zysk za II kwartały 2008 roku

Stan na 30 czerwca 2008 roku

15 404

0

22 346

435

8 68
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Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2008 roku

15 404

Kapitałz
emisji akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Akcje
własne
0

22 346

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

Razem

261 135

299 32

-17 868

-17 86

243 267

281 45

435

Wycena instrumentów finansowych
Zysk za II kwartały 2008 roku

Stan na 30 czerwca 2008 roku

15 404

0

22 346

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Z PRZEPŁYWU RODKÓW PIENI
BORYSZEW S.A.

Nota

Przepływy rodków pieni
operacyjnej

435

NYCH

Okres od
Okres od
01/01/08 do 01/01/07 do
30/06/08
30/06/07

nych z działalno ci

Zysk /strata przed opodatkowaniem

-15 782

26 191

9 180

15 308

92

164

Koszty z tytułu odsetek od zobowi za finansowych
naliczone i zapłacone

12 183

13 242

Odsetki i dywidendy zwi zane z działalno ci
inwestycyjn

-6 329

-23 734

1 588

-7 214

931

23 957

17 702

-3 900

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)

Zyski (straty) z tytułu działalno ci inwestycyjnej
Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego
Zmiany w kapitale obrotowym:
Zmiana stanu nale no ci
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowi za
Zmiana stanu rezerw i rozlicze mi dzyokresowych

52 098

10 249

-56 815

-23 837

-4 735

-2 905
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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

0

0

9 181

3 564

-11 976

-12 427

-803

1 500

-3 599

-7 363

97

9 685

nych z działalno ci

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

0

0

4 404

8 276

Wpływy ze spłaty po yczek

0

3 500

Otrzymane odsetki

0

48

Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach

Inne wpływy inwestycyjne
Wpływy z działalno ci inwestycyjnej

Nabycie rzeczowego maj tku trwałego i warto ci
niematerialnych

0

52 363

4 501

73 872

329

5 888

35 000

50

Udzielone po yczki

0

0

Inne wydatki inwestycyjne

0

0

35 329

5 938

-30 828

67 934

0

0

Nabycie aktywów finansowych

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
Emisja dłu nych papierów warto ciowych
Inne wpływy finansowe
Wpływy z działalno ci finansowej

0

1 000

73 500

11 200

0

0

73 500

12 200
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Nabycie akcji własnych

0

Wypłacone dywidendy

0

0

8 276

Spłaty kredytów i po yczek

19 333

56 308

Wykup dłu nych papierów warto ciowych

21 600

17 400

22

0

0

0

40 955

81 984

32 545

-69 784

-1 881

-9 213

3 281

0

-92

0

1 309

-9 213

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
ich ekwiwalentów
rodki pieni
okresu

nych i

ne i ich ekwiwalenty na koniec

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO
BORYSZEW S.A. ZA I KWARTAŁ 2008 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
_________________________________________________________________________________________
53

Grupa Kapitałowa Boryszew

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał2008 sporz dzony wg MSSF
(kwoty wyra ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
_______________________________________________________________________________________________

Finansów z 19 pa dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.). Szczegółowy opis tych zasad został
zamieszczony w raporcie rocznym za 2007 rok.
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.
redni kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzie okresu

01.01.-30.06.2008 r.

3,4776

3,3542

01.01.-31.12.2007 r.

3,7768

3,5820

01.01.-30.06.2007 r.

3,8486

3,7658

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

Stan na 31.12.07

Zmiana od 01.01.08 do
31.03.08

Stan na 31.03.08

Rezerwa na odprawy
wiadczenia emerytalne,
nagrody jubileuszowe i nie
wykorzystane urlopy

4 187

-535

3 652

Rozliczenia mi dzyokresowe
przychodów

1 622

-1 622

0

Rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów

5 454

-4 545

909

11 263

-6 702

4 561

Razem

Podatek odroczony

Stan na 31.12.07

Zmiana od 01.01.08 do
31.03.08

Stan na 31.03.08

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

9 115

845

9 960

Rezerwa na podatek odroczony

9 667

270

9 937

Odpisy aktualizuj ce warto

aktywów
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Aktualizowane aktywa

Zmiana od 01.01.08 do
31.03.08

Stan na 31.12.07

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

Stan na 31.03.08

1 898

0

1 898

83 445

-140

83 305

2

0

2

8 680

-1 688

6 992

19 954

19 046

39 000

113 979

17 218

131 197

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

Przychody od 01.01.08 do
30.06.08

Wynik od 01.01.08. do
30.06.08

170 385

-28 122

10 276

-3 410

95 247

-17 868

Poliestry i polimery
Pozostała działalno

nie przypisana segmentom

Razem

5. Działalno
•

zaniechana

Wniesienie aportem Oddziału Boryszew do nowo utworzonej 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
zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców w S dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000288711. Wszystkie akcje tej spółki zostały
pokryte aportem przez Boryszew S.A.
Wy ej wymienione działania zwi zane były 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 2007 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.
Zlikwidowany Oddział Boryszew działał w segmentach „ Wyroby chemiczne pozostałe” oraz „ Materiały
budowlane” . Działalno ta jest kontynuowana z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. w
ramach spółki zale nej Boryszew ERG S.A.
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•

Zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Huta Oława

W dniu 30 listopada 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Zakładami Metalurgicznymi „ Silesia” S.A. – Grupa
Impexmetal z siedzib w Katowicach umow , której przedmiotem była sprzeda organizacyjnie i finansowo
wyodr bnionej, zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Boryszew S.A. pod nazw Boryszew Spółka
Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie wraz z nale cymi do niej zakładami - „ Feniks” w B dzinie i
Zakładem Produkcji Minii Ołowianej w Złotym Stoku uj tymi w ksi gach rachunkowych tego Oddziału.
Zlikwidowany Oddział Boryszew działał w segmencie „ Tlenki ołowiu i cynku” . Działalno ta b dzie
kontynuowana z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. w ramach spółki zale nej po rednio
poprzez Impexmetal S.A. Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A.- Grupa Impexmetal.
•

Zamkni cie Oddziału Huta Oława w Oławie

W zwi zku z zawarciem w dniu 30 listopada 2007 roku z Zakładami Metalurgicznymi Silesia S.A. – Grupa
Impexmetal z siedzib w Katowicach umowy sprzeda y zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Boryszew
S.A. pod nazw Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie, w dniu 3 grudnia 2007 roku
Zarz d Spółki podj ł uchwał o zamkni ciu Oddziału Huta Oława w Oławie.
Struktura wyniku netto z działalno ci zaniechanej przedstawia si nast puj co:
Okres od
01/01/08 do
31/03/08

Okres od
01/01/07 do
31/03/07

Działalno zaniechana
Przychody ze sprzeda y produktów

0

98 990

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów

0

8 632

Przychody ze sprzeda y ogółem
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

0
0

107 622
86 982

Warto

0

8 044

0

95 026

Zysk (strata) brutto na sprzeda y

0

12 596

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

0
0
0
0

1 595
6 345
1 920
500

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej

0

6 076

Przychody finansowe
Koszty finansowe

0
0

494
2 679

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

0

3 891

Podatek dochodowy

0

-59

Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej

0

3 950

sprzedanych towarów i materiałów

Koszt sprzedanych
materiałów

produktów,

towarów

i
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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
Pozycje pozabilansowe, razem

stan na
..31-03-08....
koniec
kwartału
(rok bie cy)
4 965
0
0
4 965
4 965
13 795
10 495
10 495
3 300
3 300
15 106
33 866

stan na
..31-12-07....
koniec roku
(rok poprz.)

stan na
..31-03-07...
koniec
kwartału
(rok poprz.)

5 174
0
0
5 174
5 174
30 506
27 206
27 206
3 300
3 300
13 685
49 365

6 750
0
0
6 750
6 750
31 405
6 500
6 500
24 905
24 905
40 407
78 562

Inne pozycje warunkowe:
•

15 106 tys. zł– warto

prawa wieczystego u ytkowania gruntów

Osoby reprezentuj ce Spółk :
Małgorzata Iwanejko

El bieta Słabo

Piotr Szeliga

Prezes Zarz du

Główny Ksi gowy

Dyrektor Finansowy
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