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Informacja dodatkowa  
do skonsolidowanego raportu kwartalnego spółki 

BORYSZEW S.A. 
za I kwartał 2007 roku 

 
 

1. Informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2007 roku zostały sporz�dzone 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Finansów z 19 pa�dziernika 2005 roku w sprawie informacji 
bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1744 z 2005 r.) oraz Mi�dzynarodowym Standardem Rachunkowo�ci 34 (MSR 34) „�ródroczna 
sprawozdawczo�� finansowa”. 
 
 
2. Zasady rachunkowo�ci i metody obliczeniowe przyj�te przy sporz�dzaniu skonsolidowanego 
raportu kwartalnego s� zgodne z zasadami przyj�tymi przy sporz�dzaniu rocznego sprawozdania 
finansowego. Wybrane dane finansowe w pocz�tkowej cz��ci raportu zostały przedstawione w EURO 
zgodnie z  § 89 ust. 2 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z 19 pa�dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1744 z 2005 r.). Szczegółowy opis tych zasad został zamieszczony w skonsolidowanym raporcie 
półrocznym za pierwsze półrocze 2006 r. 
 
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 

01.01-31.03.2007 r. 3,9063 3,8695 

01.01-31.12.2006 r. 3,8312 3,9357 

01.01-31.03.2006 r. 3,8456 3,9357 

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

    Zmiana   
Tytuł rezerwy Stan na 31.12.06    

w tys. zł 
od 01.01.07 Stan na 31.03.07    

w tys. zł 

    do 31.03.07   
    w tys. zł   

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

22 586 (1 013) 21 573 
Dotacje rz�dowe 14 351 (632) 13 719 
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Rozliczenia 
mi�dzyokresowe 
przychodów 

6 534 279 6 813 
Rozliczenia 
mi�dzyokresowe kosztów 52 177 (24 115) 28 062 
Pozostałe rezerwy 35 806 1 024 36 830 
Razem 131 454 (24 457) 106 997 

 
 
  Stan na 31.12.06 Zmiana od 

01.01.07 do 
31.03.07 

Stan na 31.03.07 

Podatek odroczony w tys. zł w tys. zł w tys. .zł 
Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego 

36 151 5 104 41 255 

Rezerwa na podatek 
odroczony 

92 168 (9 488) 82 680 

 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów 
 

Aktualizowane aktywa 
Stan na 31.12.06  

w tys. zł  
Utworzenie/ 
rozwi�zanie  

Stan na 31.03.07  
w tys. zł. 

Aktywa finansowe 
długoterminowe 30 287 (103) 30 184 
Rzeczowe aktywa trwałe 79 747 (100) 79 647 
Nale�no�ci 
długoterminowe 24 (2) 22 
Zapasy 29 261 (1 069) 28 192 
Nale�no�ci 
krótkoterminowe 56 289 (1 006) 55 283 
Razem 195 608 (2 280) 193 328 

 
5. Istotne dokonania lub niepowodzenia w bie��cym okresie 
   
a. Osi�gni�te wyniki 
 
W I kwartale 2007 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, nast�pił wzrost 
skonsolidowanych przychodów Grupy Boryszew o 71,5 mln PLN do kwoty 1.262,7 mln PLN. 
Najwi�kszy wpływ na wzrost skonsolidowanych przychodów miały Spółki Grupy Kapitałowej 
Impexmetal, które osi�gn�ły wzrost przychodów o 184,6 mln PLN do  991,2 mln PLN  oraz Oddział 
Huta Oława Boryszew S.A., który osi�gn�ł wzrost przychodów o 24,4 mln PLN do 64,5 mln PLN.  
Decyduj�cy wpływ na wzrost przychodów miało utrzymywanie si� w I kwartale 2007 r. wysokich  
notowa� metali na �wiatowych giełdach. �rednie notowania cen metali na Londy�skiej Giełdzie 
Metali wzrosły w I kwartale 2007 r., w porównaniu do �redniej w analogicznym okresie roku 
ubiegłego, odpowiednio: mied� o 20% do kwoty 5.941 USD/ton�, aluminium o 16% do kwoty  2.800 
USD/ton�, cynk o 54% do kwoty 3.460 USD/ton� oraz ołów o 44% do kwoty 1.787 USD/ton�. Wzrost 
cen metali cz��ciowo przekłada si� na wzrost uzyskiwanych mar� przerobowych oraz na wy�sze 
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. 
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Najwi�kszy wzrost poziomu przychodów w I kwartale 2007 r.  nast�pił w Spółkach: 
• Hutmen SA wzrost o 45,9 mln PL do kwoty 448,2 mln PLN; 
• NPA Skawina Sp. z o.o. wzrost o 37,6 mln PL do 112,3 mln PLN; 
• Walcownia Metali Dziedzice SA wzrost o 32,6 mln PL do 111,9 mln PLN. 

 
Na wielko�� przychodów negatywny wpływ miała Spółka Boryszew SA – spadek o 108,5 mln PLN 
do poziomu 361,4 mln PLN oraz Spółka Kuag Elana GmbH, której wyniki finansowe nie były 
konsolidowane w sprawozdaniu za I kwartał 2007 za spraw� sprzeda�y udziałów tej Spółki w styczniu 
2007 roku. W I kwartale 2006 roku Spółka ta miała  104,8 mln PLN przychodu. 
Spadek przychodów Boryszew SA był zwi�zany przede wszystkim z ograniczeniem sprzeda�y w 
O/Elana (spadek o 133,7 mln PLN do kwoty 145,2 mln PLN), który jest nast�pstwem 
przeprowadzanej restrukturyzacji polegaj�cej m.in. na ograniczeniu sprzeda�y produktów 
generuj�cych najni�sze mar�e.  
 
W I kwartale 2007 r. nast�pił wzrost zysków z działalno�ci operacyjnej o 44,6 mln do 68,2 mln PLN. 
Na wzrost zysku operacyjnego w opisywanym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego najwi�kszy wpływ miały Spółki: 

• Aluminium Konin- Impexmetal SA wzrost o 20,4 mln PLN do kwoty 33,1 mln PLN; 
• Boryszew SA O/Elana spadek straty o 8,4 mln PLN do (3,4) mln PLN; 
• Boryszew SA O/Huta Oława wzrost o 2,4 mln PLN do 3,4 mln PLN; 
• Hutmen SA wzrost o 2,1 mln PLN do 3,8 mln PLN. 

 
W przypadku pozostałych Spółek wyniki operacyjne nie zmieniły si� znacz�co za wyj�tkiem:  

• HMN Szopienice SA spadek o 3,7 mln PLN do kwoty (3,3) mln PLN; 
• Elana Energetyka Sp. z o.o. spadek o 2,5 mln PLN do kwoty (0,3) mln PLN; 
• ZM Silesia SA spadek o 2,5 mln PLN do kwoty (0,3) mln PLN. 

 
W I kwartale 2007 roku nast�pił spadek zysku netto o 51,4 mln PLN do 4,6 mln PLN , w tym spadek 
zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego o 31,2 mln PLN do 12,7 mln PLN. 
 
Na spadek zysku netto w porównaniu do roku poprzedniego najwi�kszy wpływ miały Spółki: 

• HMN Szopienice SA spadek o 35,7 mln PLN do kwoty (35,2) mln PLN; 
• Boryszew SA spadek o 33,0 mln PLN do kwoty 0,7 mln PLN; 
• ZM Silesia SA spadek o 2,0 mln PLN do kwoty (0,6) mln PLN; 
• Elana Energetyka Sp. z o.o. spadek o 1,5 mln PLN do kwoty 0,1 mln PLN. 

 
Najwa�niejsz� przyczyn� spadku wyniku netto HMN Szopienice SA jest wykazana w kosztach 
finansowych Spółki ujemna wycena transakcji terminowych na metale w wysoko�ci 25 mln 
zł. Transakcje nie spełniały wymogów transakcji zabezpieczaj�cych i zawarte zostały 
niezgodnie z obowi�zuj�cymi w Spółce i Grupie Kapitałowej procedurami. Szerszy opis ww. 
zdarzenia jest zawarty w raportach Spółki Hutmen SA.  
Główn� przyczyn� spadku wyniku netto Boryszew S.A. w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego był fakt, i� w I kwartale 2006 r. Spółka odnotowała zysk z tytułu wyceny akcji Skotan S.A. 
w wysoko�ci 47,4 mln zł. W bie��cym kwartale wpływ wyceny i sprzeda�y akcji Skotan na wynik był 
marginalny. Warto podkre�li�, �e po wył�czeniu efektu wyceny Skotanu nast�piła poprawa zarówno 
wyniku operacyjnego o 10,6 mln PLN jak i wyniku netto Boryszewa o 14,4 mln PLN. 
 
W przypadku pozostałych spółek wyniki netto nie zmieniły si� znacz�co za wyj�tkiem Aluminium 
Konin- Impexmetal SA. W spółce tej nast�pił wzrost wyniku netto o 14,9 mln PLN do kwoty 25,3 mln 
PLN. 
 
Jednostkowe wyniki netto, EBIT i EBIDTA najwa�niejszych spółek zale�nych Boryszew S.A. zawiera 
poni�sza tabela (dane w  tys. zł): 
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Warto�� kapitału pracuj�cego na koniec I kwartału 2007, w stosunku do ko�ca roku 2006, zmniejszyła 
si� o 36 mln PLN do poziomu 977 mln PLN. Najwa�niejsze przyczyny, które wpłyn�ły na zmian� 
kapitału pracuj�cego to: 
 

• wył�czenie warto�ci kapitału pracuj�cego spółki Kuag Elana GmbH w wyniku sprzeda�y tej 
spółki w styczniu 2007 

• spadek cen miedzi i cynku w badanym okresie w stosunku do �redniej ceny z IV kwartału 
2006 

• niewielki wzrost ilo�ciowy sprzeda�y najwi�kszych spółek z Grupy w stosunku do IV 
kwartału 2006  

 
Warto jednak zaznaczy�, �e poziom zapotrzebowania na kapitał obrotowy na koniec I kwartału 2007 
roku był o 104 mln PLN wi�kszy od poziomu na koniec analogicznego kwartały roku ubiegłego, co 
zwi�zane jest z faktem wy�szych �rednich cen metali w I kwartale 2007 w stosunku do �rednich cen 
metali w I kwartale 2006. 
 
 
W I kwartale 2007 roku nast�pił spadek zobowi�za� finansowych o 89 mln PLN do poziomu 1.177 
mln PLN oraz zmiana struktury finansowania. Udział finansowania długoterminowego wzrósł z 40% 
na koniec IV kwartału 2006 roku do 48% na koniec I kwartału 2007 roku.  
 
W I kwartale 2007 roku, mimo spadku zysku netto do poziomu 4,6 mln PLN, nast�pił wzrost �rodków 
pieni��nych o 11,9 mln PLN. Był on efektem dodatnich przepływów wygenerowanych z działalno�ci 
operacyjnej w wysoko�ci 20,2 mln PLN, z działalno�ci inwestycyjnej w wysoko�ci 20,2 mln PLN oraz  
z ujemnych przepływów pieni��nych z działalno�ci finansowej (25,9) mln PLN. 
Najwi�kszy wpływ na dodatnie przepływy z działalno�ci operacyjnej miała pozytywna zmiana 
zapasów, nale�no�ci i zobowi�za� w ł�cznej wysoko�ci 49,6 mln PLN. 
Dodatnie przepływy z działalno�ci inwestycyjnej to przede wszystkim sprzeda� 2.955.000 akcji 
Skotan SA za kwot� 52,2 mln  PLN. 
Wypływ �rodków pieni��nych netto w działalno�ci finansowej to wypadkowa wpływów z emisji akcji 
w spółce zale�nej Hutmen S.A. w wys. 56,5 mln PLN oraz zmniejszenia zadłu�enia z tytułu kredytów 
i dłu�nych papierów warto�ciowych o 77,1 mln PLN. 
 
 
 
b. Zało�enia strategiczne dotycz�ce rozwoju Grupy BORYSZEW  
 
W dniu 19 wrze�nia Boryszew zaprezentował zało�enia strategiczne rozwoju Grupy. W ich ramach 
przedstawiono cele finansowe pro-forma Grupy Boryszew na 2007 i 2008 rok, które zakładały 
osi�gni�cie w 2007 roku 290-310 mln zł, a w 2008 roku 380-420 mln zł zysku netto. 
Cele te zostały opracowane przy nast�puj�cych zało�eniach:  
- suma wyników Grup Boryszew i Impexmetal (tak jakby poł�czony podmiot funkcjonował od 
pocz�tku 2007 r.);  
- dezinwestycje poza kluczowymi obszarami (dywizje produktowe), w obszarach dywizji 
produktowych dezinwestycje pakietów mniejszo�ciowych w przypadku aliansów strategicznych                   
i wej�cia grup na giełd�;  
- nie zostały uwzgl�dnione nowe plany inwestycyjne spółek Grupy, cz��ciowo finansowane kapitałem 
pozyskanym poprzez wej�cie spółek na GPW, oraz �rodkami pozyskanymi z dezinwestycji. 

Elana
Pet

Elana
Energetyk

a

Izolacja
Matizol

ZTiF
Złoty Stok

Aluminium
Konin

NPA 
Skawina Hutmen

WM 
Dziedzice

HMN 
Szopienice Baterpol

FŁT 
Polska

ZM
Silesia

EBITA 1 339 -211 549 326 43 767 3 080 5 659 4 000 -1 879 10 851 6 331 524

EBIT 814 -336 316 37 33 105 2 867 3 839 2 973 -3 260 8 631 6 271 -324

Zysk netto 670 77 16 188 -19 25 260 2 170 1 457 1 048 -35 248 3 660 5 177 -647
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Przedstawione cele finansowe na 2007 rok zakładały szereg działa� w zakresie transakcji 
kapitałowych, co oznacza, �e ich realizacja b�dzie równie� uzale�niona m.in. od post�pów w obszarze 
wprowadzania dywizji produktowych na rynek kapitałowy. Wyniki Grupy Boryszew osi�gni�te w 
pierwszym kwartale bie��cego roku nie obejmuj� jeszcze transakcji zbycia pakietów 
mniejszo�ciowych spółek zale�nych. W przypadku, gdy nast�pi opó�nienie tych procesów, ich efekty 
powinny pojawi� si� odpowiednio w roku kolejnym.  
 
W pierwszym kwartale 2007 r. dokonano zbycia udziałów w Kuag Elana GmbH oraz akcji 
Skotan S.A. Wpływ tych transakcji na wynik netto Grupy był mało znacz�cy, gdy� wycena 
powy�szych aktywów na koniec 2006 roku nie odbiegała istotnie od warto�ci po jakich aktywa zbyto. 
Obecnie najbardziej zaawansowanym projektem jest poł�czenie Oddziału Boryszew w Sochaczewie 
z notowan� na Giełdzie spółk� Suwary S.A. (opisane równie� w punkcie „c” poni�ej). 
 
c. Inne wa�niejsze wydarzenia  
 
• zmiany w składzie Rady Nadzorczej BORYSZEW  S.A. 
 
Na dzie� 1 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. funkcjonowała w składzie: 
 
Pan Arkadiusz Kr��el - Przewodnicz�cy 
Pan Zygmunt Urbaniak - Sekretarz 
Pan Adam Cich - Członek Rady 
Pan Roman Karkosik - Członek Rady 
Pan Krzysztof Szwarc - Członek Rady 
 
Z dniem 8 marca 2007 roku Pan Krzysztof Szwarc zło�ył rezygnacj� z członkostwa w Radzie 
Nadzorczej Spółki.  

W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do 
składu Rady Nadzorczej Pana Kamila Dobiesa. 

 
Skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na dzie� sporz�dzenia raportu przedstawiał si� nast�puj�co: 

Pan Arkadiusz Kr��el - Przewodnicz�cy 
Pan Zygmunt Urbaniak - Sekretarz 
Pan Adam Cich - Członek Rady 
Pan Kamil Dobies - Członek Rady 
Pan Roman Karkosik - Członek Rady 

 
 
• podpisanie listu intencyjnego ze spółk� Suwary S.A. 
 
W dniu 26 stycznia 2007 roku Boryszew S.A. podpisał list intencyjny ze spółk� Suwary S.A. 
(Boryszew S.A. i Suwary S.A. dalej nazywane s� jako „Strony”).  
Zgodnie z tre�ci� listu, maj�c na uwadze komplementarny charakter działalno�ci prowadzonej przez 
Suwary S.A. oraz Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie, Strony zgodnie deklaruj� wol� 
podj�cia działa� zmierzaj�cych do wł�czenia Oddziału Boryszew do Spółki Suwary S.A. i 
prowadzenia dalszej działalno�ci w ramach jednego organizmu gospodarczego.  
Celem strategicznym poł�czenia jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do 
dalszego intensywnego rozwoju w ramach bran�y przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzi�ki 
poł�czeniu Strony oczekuj� zwi�kszenia efektywno�ci prowadzonej działalno�ci poprzez uwolnienie 
synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzeda�) oraz osi�gni�cie 
korzy�ci w zarz�dzaniu (jednolite zarz�dzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne, redukcje 
kosztów). Nadrz�dn� przesłank� planowanej transakcji jest maksymalizacja warto�ci prowadzonego 
biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy.  
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W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgod� na zbycie przez 
Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej i wyodr�bnionej cz��ci 
przedsi�biorstwa Spółki w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie i Oddziału w Suchedniowie 
oraz spółek zale�nych uj�tych w ksi�gach Oddziału Boryszew, poprzez wniesienie jej aportem do 
nowo tworzonej spółki. 
 
• emisja akcji Hutmen S.A. 
 
W dniu 10 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Hutmen S.A. 
W dniu 22 stycznia 2007 roku rozpocz�ły si� zapisy podstawowe i dodatkowe na akcje serii D. 
Przydział akcji nast�pił w dniu 12 lutego 2007 roku. Obj�te zostały wszystkie wyemitowane akcje 
serii D.  
W dniu 19 marca 2007 roku S�d Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego dokonał rejestracji 17 064 180 akcji zwykłych na 
okaziciela serii D Hutmen S.A.   
 
Akcje serii D zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w trybie zwykłym w dniu 5 kwietnia 2007. 
 
 
• umowa potr�cenia wierzytelno�ci pomi�dzy Impexmetal S.A. i Hutmen S.A. 
 
W zwi�zku z zamiarem udziału Impexmetal S.A. w procesie podwy�szania kapitału zakładowego 
Spółki Hutmen S.A., Zarz�d Impexmetal S.A. w dniu 16 stycznia 2007 zawarł z Hutmen S.A. z 
siedzib� we Wrocławiu, umow� potr�cenia wzajemnych wierzytelno�ci. Na zasadzie art. 14 § 4 zd. 2 
Kodeksu spółek handlowych Strony postanowiły, i� opłacenie 8.344.414 akcji serii D Hutmen S.A. 
przez Impexmetal S.A. nast�pi w drodze umownego potr�cenia niespłaconych, bezspornych i 
wymagalnych wierzytelno�ci Impexmetal S.A. w stosunku do Hutmen S.A., z tytułu udzielonych 
po�yczek i dostaw produktów, w ł�cznej kwocie 83.444.140 PLN, z wierzytelno�ci� Hutmen S.A. w 
stosunku do Impexmetal S.A. z tytułu wkładu na 8.344.414 akcji serii D w kwocie 83.444.140 PLN.  
 
• umowa pomi�dzy Hutmen S.A. a KGHM Polska Mied� S.A. na dostawy wlewków 

miedzianych 
 
W dniu 16 stycznia 2007 roku, Hutmen S.A. otrzymał drugostronnie podpisan� umow� z KGHM 
Polska Mied� S.A., datowan� na dzie� 12 stycznia 2007 roku. Przedmiotem umowy jest sprzeda� na 
rzecz Hutmen S.A. wlewków miedzianych z odlewu ci�głego, w gatunku Cu-ETP. Ł�czna ilo�� 
wlewków b�d�cych przedmiotem umowy w okresie jej obowi�zywania wynosi 11700 ton                       
(+/- 2%). Cena 1 tony wlewków jest obliczana w oparciu o �rednie notowania miedzi Grade A na 
LME powi�kszonej o premie. 
Warunki umowy nie odbiegaj�  w istotny sposób od warunków typowych dla tego rodzaju umów. 
Umowa została zawarta na czas okre�lony od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 
 
• umowy kredytowe Hutmen S.A. 
 
W dniu 23 marca 2007 roku do spółki Hutmen S.A. wpłyn�ła wielostronnie podpisana umowa                      
z Bankiem ABN AMRO Bank (Polska) S.A., na mocy której Bank udzielił poni�szym podmiotom 
odnawialnego kredytu w rachunku bie��cym w kwocie: 
− Hutmen S.A. – limit 5.000.000 zł, 
− Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. – limit 20.000.000 zł, 
− Walcownia Metali Dziedzice S.A. – limit 25.000.000 zł. 
Ł�czny limit kredytowy nie mo�e przekroczy� kwoty 45.000.000 zł. 
Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. i Walcownia Metali Dziedzice S.A. s� podmiotami 
zale�nymi od Hutmen S.A. 
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Zabezpieczeniem kredytu udzielonego Hutmen S.A. jest: 
a) cesja nale�no�ci od kontrahentów o warto�ci nie ni�szej ni� 5.000.000 PLN, 
b) przewłaszczenie �rodków trwałych, zaakceptowanych przez Bank, o warto�ci ksi�gowej nie 

ni�szej ni� 6.000.000 PLN  
Oprocentowanie kredytu: WIBOR T/N + mar�a Banku.  
 
W dniu 27 kwietnia 2007 roku Hutmen S.A. poinformował, �e otrzymał drugostronnie podpisan� 
umow� zawart� w dniu 10 kwietnia 2007 roku, z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A, na mocy której 
Bank udzielił Hutmen S.A. kredytu obrotowego w kwocie 25.000.000 zł z terminem spłaty do 31 
grudnia 2008 roku. 
Warunki zawartej umowy nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
Ponadto Bank przedłu�ył do dnia 31 grudnia 2008 roku kredyty w rachunku bie��cym w kwocie 
40.000.000 zł oraz 15.000.000 zł. 
 
• decyzje administracyjne dotycz�ce działalno�ci produkcyjnej Hutmen S.A. 
 
W dniu 16 stycznia 2007 roku spółka Hutmen S.A. otrzymała dwie decyzje administracyjne, istotne z 
punktu widzenia prowadzonej działalno�ci produkcyjnej: 
1. decyzj� Wojewody Dolno�l�skiego nr PZ 56/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku - pozwolenie 

zintegrowane, zezwalaj�ce Hutmen S.A. na prowadzenie instalacji do wtórnego wytopu metali 
nie�elaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolno�ci 
produkcyjnej powy�ej 20 ton wytopu na dob� oraz do produkcji metali nie�elaznych z produktów 
z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych. Pozwolenie jest wa�ne do 31 grudnia 2016 roku,  

2. decyzj� Wojewody Dolno�l�skiego SR.IV.66620/74/MS/06/07 z 9 stycznia 2007 roku, 
zezwalaj�ca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych ni� niebezpieczne w zakresie 
w niej przewidzianym. Decyzja jest wa�na do 5 stycznia 2017 roku.  

 
• powołanie Oddziału Handlowego Impexmetal S.A. 
 
W celu uporz�dkowania oraz ujednolicenia struktury organizacyjnej Impexmetal S.A. z punktu 
widzenia odr�bnego zakresu i przedmiotu działalno�ci poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
Zarz�d Impexmetal S.A. podj�ł uchwał� w sprawie powołania, z dniem 1 kwietnia 2007 roku, 
oddziału Spółki pod nazw�: Impexmetal S.A. Oddział Handlowy w Warszawie. Zakres działania 
Impexmetal S.A. Oddział Handlowy w Warszawie obejmuje działalno�� handlow� w bran�y metali 
nie�elaznych, metali szlachetnych, metali rzadkich, stali i materiałów poligraficznych, głównie z 
podmiotami spoza Grup Boryszew/Impexmetal. 
 
• powołanie Zespołu ds. utworzenia Dywizji Cynkowo-Ołowiowej. 
 
W 2007 roku planowane jest podj�cie działa� zmierzaj�cych do utworzenia Dywizji Cynkowo-
Ołowiowej. Maj�c na celu dalsze zwi�kszanie efektywno�ci funkcjonowania podmiotów                       
w ramach grupy metalowej, Zarz�d Boryszew S.A. w dniu 13 lutego 2007 roku podj�ł uchwał�                       
w sprawie powołania Zespołu ds. Utworzenia Dywizji Cynkowo – Ołowiowej. Celem Zespołu jest 
podj�cie działa� organizacyjno – prawnych zmierzaj�cych do utworzenia i efektywnego 
funkcjonowania Dywizji Cynkowo – Ołowiowej, w ramach której funkcjonowa� b�d� nast�puj�ce 
podmioty: 

− ZM Silesia SA , 
− Boryszew SA Oddział Oława, 
− Baterpol Sp. z o.o. 
 

Docelowy model działania grupy to poł�czenie wszystkich podmiotów w jedn� spółk�. Ww. 
koncepcja ma na celu uzyskanie efektów synergii w postaci obni�enia kosztów zarz�dzania, poprawy 
płynno�ci finansowej, efektywniejszej alokacji �rodków pieni��nych oraz obni�enia kosztów 
zaopatrzenia. 
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• kontrakty handlowe spółki FLT& Metals Ltd. 
 
W I kwartale 2007 roku spółka zale�na FLT& Metals Ltd. z siedzib� w Londynie rozpocz�ła 
realizacj� kontraktów rocznych na dostawy w 2007 roku: 
- 20 tys. ton koncentratów cynku do odbiorcy bułgarskiego. Jest to drugi rok współpracy w 
ramach trójstronnego trzyletniego porozumienia zawartego na okres 2006-2008 roku, 
- 5 tys. ton koncentratu ołowiu na rynek USA. 
 
Szacunkowa warto�� ww. kontraktów wynosi 96,4 mln zł (35 mln USD). 
 
6. Czynniki i zdarzenia, w szczególno�ci nietypowe, maj�ce znacz�cy wpływ na wyniki bie��cego 
okresu 
 
Do czynników i zdarze� jednorazowych maj�cych znacz�cy wpływ na wyniki I kwartału 2007 r. 
nale�y zaliczy�: 

• zawarcie przez HMN Szopienice S.A., niezgodnie z obowi�zuj�cymi w Spółce i Grupie 
Kapitałowej Boryszew procedurami, kontraktów terminowe na metale; skutkiem wyceny tych 
kontraktów na 31 marca b.r. było zarachowanie w kosztach finansowych kwoty 25 mln zł.; 

• transakcje na akcjach Hutmen S.A. dokonane przez Impexmetal S.A. i rejestracja 
podwy�szenia kapitału Hutmen S.A., w wyniku których w I kwartale b.r. 
nast�piło rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych ujemnej warto�ci firmy 
w wys. ponad 4 mln zł. 

• dokonanie przez  Boryszew SA sprzeda�y 2.955.000 akcji Skotan SA za kwot� 52,1 mln zł; 
wpływ tej transakcji na wynik netto jest znikomy, jednak istotny pozostaje wpływ na 
generowane przepływy gotówkowe 

• utrzymuj�cy si� wysoki poziom cen metali kolorowych na rynkach �wiatowych pozytywnie 
wpływaj�cy na wysoko�� uzyskiwanych mar� przerobowych, za� negatywnie działaj�cy na 
wysoko�� zaanga�owanego kapitału pracuj�cego  

 
7. 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 i rur kondensatorowych z miedzioniklu, produkowanych przez 
Hutmen S.A., 

• blach i ta�m z miedzi przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez HMN 
Szopienice S.A., 

• rur kondensatorowych z mosi�dzu, wykorzystywanych w przemy�le ciepłowniczym, 
produkowanych przez WM Dziedzice S.A. 

• blach cynkowo-tytanowych przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez ZM 
Silesia S.A. 

• sidingu oraz drzwi produkowanych przez Boryszew SA O/Sochaczew, 
• pap dachowych produkowanych przez Izolacj� Matizol SA 

 
Zwi�kszenie popytu na ww. towary nast�puje w okresie od wiosny do jesieni. 
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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. 
 
 
8. Emisje, wykup i spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów warto�ciowych 
 
Dłu�ne papiery warto�ciowe 
 
Obligacje wyemitowane przez Boryszew S.A.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2007 r. : 
 
Dłu�ne papiery 
warto�ciowe 

Warto�� nominalna 
             (zł) 

Data emisji Data wykupu 

Obligacje kuponowe 6 200 00 19.01.2007 19.01.2009 
 
Obligacje wykupione w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2007 r. : 

 
Dłu�ne papiery 
warto�ciowe 

Warto�� nominalna 
             (zł) 

Data emisji Data wykupu 

Obligacje dyskontowe 11 200 000 25.01.2006 19.01.2007 
Obligacje kuponowe 2 000 000 26.09.2006 16.03.2007 

             
Kapitałowe papiery warto�ciowe 
 
W bie��cym okresie Spółka nie emitowała kapitałowych papierów warto�ciowych. 
 
9. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda w okresie od pocz�tku roku 
 
Spółka nie wypłacała w bie��cym okresie dywidendy.. Stosowne decyzje w tym zakresie podj�te 
zostan� przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w czerwcu 2007 roku.  
 
10. Przychody i wyniki przypadaj�ce na poszczególne segmenty działalno�ci w okresie 
od pocz�tku bie��cego roku 
 

Przychody od 
01.01.07 do 

31.03.07  
Wynik od 01.01.07  

do 31.03.07 
Segmenty działalno�ci 

w tys. zł w tys. zł 
Poliestry i polimery 145 669 (6 783) 

Wyroby chemiczne pozostałe 40 048 5 393 

Materiały budowlane 18 106 1 287 

Tlenki ołowiu i cynku 63 646 5 116 

Aluminium 310 346 40 158 

Mied� 406 712 10 900 

Cynk i ołów 140 302 9 484 

Ło�yska 88 277 6 772 

Pozostała działalno�� nie przypisana 
segmentom oraz wył�czenia 
konsolidacyjne 49 570 (59 648) 
Razem 1 262 676 12 679 
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11. 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 Spółki 
 
HMN Szopienice S.A. 
 
Istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy b�dzie mie� zamkni�cie kontraktów terminowych zawartych 
przez HMN Szopienice S.A., które nie stanowiły zabezpieczenia cen metali. O fakcie zawarcia tych 
kontraktów HMN Szopienice poinformowała 13.04 b.r. Kontrakty zostały zawarte w styczniu i lutym 
b.r. a straty z ich wyceny uj�te w kosztach finansowych bie��cego kwartału sprawozdawczego 
wyniosły ok. 25 mln zł. Wszystkie pozycje nie maj�ce charakteru zabezpieczaj�cego zostały 
zamkni�te do 19.04 b.r. i całkowita strata zwi�zana z ich zamkni�ciem wyniosła ok. 50 mln zł (w 
kosztach finansowych drugiego kwartału zostanie zarachowane przez HMN Szopienice S.A. dalsze 
25 mln zł).. 
 
Decyzje w sprawie wniesienia aportem Oddziału Boryszew do nowo tworzonej spółki 
 
W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgod� na zbycie przez 
Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej i wyodr�bnionej cz��ci 
przedsi�biorstwa Spółki w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie i Oddziału w Suchedniowie 
oraz spółek zale�nych uj�tych w ksi�gach Oddziału Boryszew, poprzez wniesienie jej aportem do 
nowo tworzonej spółki. 
 
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. 
 
W wyniku zwi�kszenia udziału Impexmetal S.A. w spółce Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 
i po�rednio w NPA Sp. z o.o. (szerzej opisane w punkcie 12 niniejszego raportu), w pozostałych 
przychodach operacyjnych drugiego kwartału 2007 r. zostanie rozpoznana nadwy�ka przej�tego 
udziału w aktywach netto tych spółek nad wydatkowanymi �rodkami w wysoko�ci ok. 5 mln zł. 
 
W dniu 24 kwietnia 2007 roku spółka zale�na Aluminium Konin-Impexmetal S.A. poinformowała, i� 
w ramach konsorcjum z litewsk� grup� bankow� przyst�piła do przetargu na zakup 88% akcji 
prywatyzowanej huty aluminium w Bo�ni Aluminij – Mostar o zdolno�ci produkcyjnej 120 tys. ton 
aluminium rocznie. 
 
Status Zakładu Pracy Chronionej 
 
Naczelny S�d Administracyjny w  wyroku z dnia 8 maja 2007 r. (sygn. akt II GSK 399/06) oddalił 
skarg� kasacyjn� Ministra Pracy i Polityki Społecznej od korzystnego dla Spółki wyroku 
Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 
716/06). Tym samym NSA rozstrzygn�ł, �e oddziałowi Boryszew S.A. Oddział Boryszew w 
Sochaczewie przysługiwał jednak status zakładu pracy chronionej za okres od 28 stycznia do 30 
wrze�nia 2005 roku. Powy�sze oznacza, �e Spółka ma prawo dochodzi� od Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu kwoty 3,7 mln zł, wpłaconej na PFRON w 
konsekwencji niezgodnej z prawem utraty statusu zakładu pracy chronionej.  
Spółka nie dysponuje jeszcze odpisem sentencji ww. wyroku, ani jego uzasadnieniem. Wyrok jest 
prawomocny.   
 
 
12. Skutki zmian w strukturze Grupy od pocz�tku roku, ł�cznie z poł�czeniem jednostek 
gospodarczych, przej�ciem lub sprzeda�� jednostek zale�nych i inwestycji długoterminowych, 
restrukturyzacj� i zaniechaniem działalno�ci 
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Aluminium Konin-Impexmetal S.A.    

W dniu 3 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. podpisał umow� z Ministrem Skarbu Pa�stwa, zgodnie 
z któr� Impexmetal S.A. nabył 162.671 sztuk akcji spółki zale�nej Aluminium Konin-Impexmetal 
S.A. nale��cych do Skarbu Pa�stwa. Nabyte akcje stanowi� 2,38% kapitału zakładowego i 1,62% 
ogólnej liczby głosów na WZ Aluminium Konin-Impexmetal S.A.  
Uwzgl�dniaj�c powy�sz� transakcje, posiadany przez Impexmetal S.A. pakiet akcji Aluminium 
Konin-Impexmetal S.A. stanowi 95,51% kapitału zakładowego i 96,95% ogólnej liczby głosów na 
WZ tej spółki. Ł�czne zaanga�owanie Grupy Kapitałowej Impexmetal w Aluminium Konin-
Impexmetal S.A. wynosi 99,39% kapitału zakładowego i 99,58% ogólnej liczby głosów na WZ . 
 

FŁT Polska Sp. z o.o. (dawniej Impex – Ło�yska  Sp. z o.o.) 

W dniu 8 stycznia 2007 roku spółka Impex – Ło�yska Sp. z o.o. zmieniła nazw� na: FŁT Polska  Sp. z 
o.o. 
W dniu 2 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale�nej 
FŁT Polska Sp. z o.o. Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi�kszył si� z 97,48% do 97,67%.  
W dniu 13 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale�nej 
FŁT Polska Sp. z o.o. Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi�kszył si� z 97,67% do 97,86%. 
W dniu 16 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 5 udziałów w spółce 
zale�nej FŁT Polska Sp. z o.o. Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi�kszył si�  z 97,86% do 98,35%. 
 
ZM Silesia S.A. 

W dniu 4 stycznia 2007 roku Spółka Impexmetal S.A. otrzymała potwierdzenie z Domu Maklerskiego 
Penetrator S.A., �e za po�rednictwem DM Penetrator S.A., Impexmetal S.A. nabył, w dniu 29 grudnia 
2006 roku, 33.750 akcji spółki ZM Silesia S.A. od pracowników tej spółki. Nabyte akcje stanowi� 
0,94% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZM Silesia S.A. 
Obecnie Grupa Kapitałowa Boryszew posiada poprzez Impexmetal S.A. 3.036.440 akcji ZM Silesia 
S.A., co stanowi 84,35% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
ZM Silesia S.A. 
 
Hutmen S.A. 

W dniu 10 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Hutmen S.A.  
W dniu 22 stycznia 2007 roku rozpocz�ły si� zapisy podstawowe i dodatkowe na akcje serii D. 
Przydział akcji nast�pił w dniu 12 lutego 2007 roku. Obj�te zostały wszystkie wyemitowane akcje  
serii D.   
Na sesjach giełdowych w dniach 16 – 23 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. sprzedał ł�cznie 
296.000 akcji Hutmen S.A. równocze�nie nabywaj�c ł�cznie 148.000 praw poboru do akcji serii D 
Hutmen S.A.  
W dniu 26 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. zło�ył zapis na 11.041.828 akcji serii D Hutmen S.A. 
w transzy zapisów podstawowych i 500.000 akcji w ramach zapisów dodatkowych. W wyniku 
dokonanego przez Hutmen S.A. w dniu 12 lutego 2007 roku przydziału akcji, Impexmetal S.A. obj�ł 
ł�cznie 11.043.198 akcji, z czego 11.041.828 akcji w ramach zapisów podstawowych i 1.370 akcji w 
ramach zapisów dodatkowych.  
W wyniku postanowienia S�du Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 
KRS, z dnia 19 marca 2007 roku, w sprawie rejestracji zmiany kapitału zakładowego spółki Hutmen 
S.A., Boryszew S.A. stał si� po�rednio poprzez spółk� zale�n� Impexmetal S.A. wła�cicielem 
15.695.196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i 
uprawnia do 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 61,32% ogólnej liczby głosów. 
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Kuag Elana GmbH 

W wyniku podpisania w dniu 23 stycznia 2007 r. Umowy zbycia udziałów („Umowa”), Boryszew 
S.A. sprzedał na rzecz Carlson Private Equity Limited z siedzib� w Londynie w Wielkiej Brytanii 
(„Kupuj�cy”) 100% kapitału zakładowego spółki KUAG ELANA GmbH z siedzib� w Heinsberg w 
Niemczech („KUAG ELANA”), o warto�ci nominalnej 8,0 mln Euro, za ł�czn� cen� 40,00 złotych. 
Przeniesienie własno�ci akcji nast�piło w dniu podpisania Umowy. W ksi�gach rachunkowych 
Boryszew S.A. na dzie� 30 wrze�nia 2006 r. udziały KUAG ELANA GmbH miały zerow� warto�� 
ewidencyjn�. Po tej dacie Boryszew S.A., jako jedyny udziałowiec spółki, podniósł kapitał zakładowy 
KUAG ELANA o kwot� 3 mln Euro. 
Kupuj�cy zobowi�zał si� do przeprowadzenia w KUAG ELANA restrukturyzacji. Umowa przewiduje 
ponadto, �e przez okres 2 lat od dnia jej zawarcia, Kupuj�cy zobowi�zany b�dzie na ka�de wezwanie 
Boryszew S.A. do odsprzedania udziałów KUAG ELANA („Opcja Call”). Cena odkupu w ramach 
Opcji Call b�dzie ustalona w oparciu o wycen� KUAG ELANA dokonan� przez niezale�nych 
ekspertów.  
W dniu 23 stycznia 2007 r. równie� została podpisana z Carlson Private Equity Limited z siedzib� w 
Londynie w Wielkiej Brytanii Umowa Sprzeda�y Wierzytelno�ci. Zgodnie z Umow� Sprzeda�y 
Wierzytelno�ci Kupuj�cy nabył wierzytelno�� Boryszew S.A. wobec KUAG ELANA o ł�cznej 
warto�ci 15,7 mln Euro za ł�czn� cen� 3,0 mln Euro. Płatno�� miała nast�pi� w dwóch równych ratach 
w terminie 90 i 180 dni od dnia podpisania Umowy. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno�ci wobec 
Boryszew S.A. jest ustanowienie na rzecz Boryszew S.A. długu gruntowego na nieruchomo�ciach 
KUAG ELANA poło�onych w Heinsberg w Niemczech w Parku Przemysłowym Oberbruch (tzw. 
„Grundschuld”) oraz przeniesienie własno�ci (tzw. „Sicherungsubereignnung”) na maszynach linii 
produkcyjnej prz�dzalni. KUAG ELANA od dłu�szego czasu generował wysokie straty i posiadał 
ujemne kapitały własne. 
W dniu 27 kwietnia 2007 roku Boryszew SA podpisał z Carlson Private Equity porozumienie 
dotycz�ce przesuni�cia spłaty do Boryszew SA wierzytelno�ci. Zgodnie z porozumieniem płatno�� 0,5 
mln Euro nast�piła w dniu 26 kwietnia 2007 roku, płatno�� 1,0 mln Euro powinna nast�pi� do 22 lipca 
2007 roku, a płatno�� 1,5 mln Euro do 20 pa�dziernika 2007 roku. 
 

King Plast Sp. z o.o. 

W wyniku realizacji umowy sprzeda�y udziałów z dnia 19 lutego 2007 r.  Boryszew S.A. zbył w dniu 
21 lutego 2007 roku na rzecz Anwilex Sp. z o.o. z siedzib� w Białymstoku 100% udziałów w kapitale 
zakładowym spółki King Plast Sp. z o.o. z siedzib� w Poniatowej, o ł�cznej warto�ci nominalnej 
552.500 zł (1.105 udziałów o warto�ci nominalnej 500 zł ka�dy), za ł�czn� cen� 160.000 złotych. 
Warto�� ewidencyjna sprzedanych udziałów wg ceny nabycia wynosiła 150.000 zł.  
 
Złoty Granitol Sp. z o.o. 

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zale�nej Zakłady Tworzyw 
i Farb w Złotym Stoku Spółka z o.o. (ZTiF Sp. z o.o.), o rejestracji w dniu 3 kwietnia 2007 roku 
(postanowienie S�du wpłyn�ło do spółki w dniu 11 kwietnia 2007 roku) podwy�szenia kapitału 
zakładowego w spółce „Złoty Granitol” Spółka z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. posiadaj� 100% 
udziałów, z kwoty 1.045.000,00 złotych do kwoty 4.192.500,00 złotych, tj. o kwot� 3.147.500 złotych 
poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 1.259  o warto�ci nominalnej 2.500,00 złotych ka�dy. 
 
Bolesław Recycling Sp. z o.o.  

W dniu 29 marca 2007 roku Impexmetal S.A. otrzymał informacj� ze spółki Bolesław Recycling Sp. z 
o.o. o dokonaniu wpisu w ksi�dze udziałów Bolesław Recycling Sp. z o. o. z siedzib� w Bukownie,  w 
zwi�zku z nabyciem przez Impexmetal S.A. udziałów tej spółki.��
W wyniku dokonanej transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym Bolesław Recycling 
Sp. z o. o. zwi�kszył si� o 0,9% i wynosi obecnie 5,17%, natomiast udział Impexmetal S.A. w głosach 
na Zgromadzeniu Wspólników Bolesław Recycling Sp. z o. o. zwi�kszył si� o 1,21% i wynosi obecnie 
6,95%.  
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W dniu 30 marca 2007 roku Hutmen S.A. otrzymała zawiadomienie od Huty Metali Nie�elaznych 
Szopienice" S.A., podmiotu zale�nego od HUTMEN S.A., w którym HMN Szopienice S.A. 
poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od spółki Bolesław Recycling Sp. z o.o., o dokonaniu 
wpisu w ksi�dze udziałów Bolesław Recycling Sp. z o.o. z siedzib� w Bukownie, w zwi�zku                       
z nabyciem przez HMN "Szopienice" S.A. udziałów tej spółki. 
W wyniku dokonanej transakcji, udział HMN Szopienice S.A. w kapitale zakładowym Bolesław 
Recycling zwi�kszył si� o 1,3% i wynosi obecnie 10,3%, natomiast udział HMN "Szopienice" S.A.                
w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Bolesław Recycling Sp. z o.o. zwi�kszył si� o 2,43% i 
wynosi obecnie 13,92%. 
Ł�czne zaanga�owanie Grupy Kapitałowej Impexmetal w Bolesław Recycling Sp. z o.o. wynosi 
15,47% kapitału zakładowego i 20,87% ogólnej liczby głosów na WZ . 
 

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. 
 
13. Zmiany zobowi�za� warunkowych i aktywów warunkowych  
 

POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na            
..31-03-07....      

koniec kwartału           
(rok bie��cy)             

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

stan na                  
..31-03-06...           

koniec                    
kwartału                     

(rok poprz.)                  

1. Nale�no�ci warunkowe 8 197 8 634 6 971 
    1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytułu) 0 0 0 
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 197 8 634 6 971 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze� 8 197 8 634 6 971 
2. Zobowi�zania warunkowe 27 361 27 389 13 201 
    2.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 1 160 1 160 1 902 
            - udzielonych gwarancji i por�cze� 1 160 1 160 1 902 
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 26 201 26 229 11 299 
            - udzielonych gwarancji i por�cze� 24 905 24 933 11 299 
            - rekultywacji �rodowiska 1 296 1 296 0 
3. Inne (z tytułu) 109 222 115 203 135 360 
Pozycje pozabilansowe, razem 144 780 151 226 62 059 

 
Nale�no�ci warunkowe od jednostek zale�nych nie obj�tych konsolidacj� nie wyst�puj�. 
Nale�no�ci warunkowe od pozostałych jednostek w kwocie 8 197 tys. zł stanowi� gwarancje bankowe 
oraz weksle otrzymane od kontrahentów. 
Zobowi�zania na rzecz jednostek powi�zanych dotycz� udziału emitenta w zobowi�zaniach 
warunkowych Grupy Impexmetal S.A. na rzecz jednostek powi�zanych w kwocie 1 160 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 
24 905 tys. zł oraz zobowi�zania warunkowe z tytułu ochrony �rodowiska 1 296 tys. zł. 
 
Inne pozycje warunkowe: 

• 151 tys. zł – ewentualne skutki pozwów s�dowych przeciwko Boryszew S.A.  
• 93 687 tys. zł – prawo wieczystego u�ytkowania gruntu nie wykazane w bilansie 
• 2 245 tys. zł – dzier�awa �rodków trwałych 
• 13 139 tys. zł – otwarte akredytywy 
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14. Stanowisko zarz�du odno�nie mo�liwo�ci zrealizowania wcze�niej opublikowanych prognoz 
wyniku finansowego na bie��cy rok        
 
Zarz�d Boryszew S.A. nie publikował prognozy wyników Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew na 
2007 rok. 
 
15. Akcjonariusze posiadaj�cy bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty zale�ne co najmniej 
5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie� przekazania raportu: 
 
Zgodnie z posiadan� wiedz�, na dzie� przekazania niniejszego raportu akcjonariuszami posiadaj�cymi 
bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty zale�ne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. s� Pan Roman Karkosik oraz klienci Pioneer Pekao 
Investment Management S.A.. Struktur� akcjonariatu przedstawia poni�sza tabela: 
 
 

Akcjonariusze powy�ej 5% 
głosów Liczba akcji % kapitału 

Liczba 
głosów % głosów 

Roman Karkosik *) 40 555 000 64,69% 40 555 000 64,43% 
Klienci Pioneer Pekao Investment 
Management S.A.., 
w tym: 
Fundusze Inwestycyjne 
zarz�dzane przez Pioneer Pekao 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

6 301 578 
 
 

6 342 654 

10,05% 
 
 

10,12% 

6 301 578**) 
 
 

6 342 654**) 

10,01% 
 
 

10,08% 

Całkowita liczba akcji/ głosów 62 686 547 100,00% 62 949 097 100,00% 
- w tym uprzywilejowane 262 550 0,42% 525 100 0,83% 

*) akcje, b�d�ce w posiadaniu Pana Romana Karkosika i podmiotów zale�nych, 
**) rozbie�no�� w liczbie głosów wynika z ró�nych dat przekazania Spółce informacji.   
    
16. Zmiany w strukturze własno�ci znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od   przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego - udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki : 

 
W dniach 8 lutego i 11 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała od Pioneer Pekao Investment 
Management S.A. (PPIM) zawiadomienia o wzro�cie ł�cznego zaanga�owania do poziomu 10,01% 
całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w zakresie akcji wchodz�cych w 
skład portfeli zarz�dzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarz�dzania portfelem 
maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.  
 
Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 8 lutego 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji      2 960 661  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  4,72%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   2 960 661 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  4,70%  
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 8 lutego 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji     3 916 260  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  6,25%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   3 916 260 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  6,22%  
Tym samym w dniu 8 lutego 2007 roku wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. 
przekroczyli próg 5% ogólnej liczby głosów na WZ. 
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Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 11 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 293 428  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,04 % 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 293 428  
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  9,9976% 
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 11 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 301 578  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,05% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 301 578 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  10,01% 
Tym samym w dniu 11 kwietnia 2007 roku wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management 
S.A. przekroczyli próg 10% ogólnej liczby głosów na WZ. 
 
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). 
 
W dniach 8 lutego i 13 kwietnia 2007 roku 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 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
a PPIM, zawiadomił Boryszew S.A. w imieniu funduszy o wzro�cie zaanga�owania funduszy do 
poziomu 10,08% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA , w zakresie akcji 
wchodz�cych w skład portfeli funduszy zarz�dzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi 
zarz�dzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.  
 
Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 8 lutego 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji      2 932 661  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  4,68%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   2 932 661 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  4,66%  
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 8 lutego 2007 roku 
Liczba posiadanych akcji    3 888 260  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  6,20%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   3 888 260  
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  6,18%  
Tym samym w dniu 8 lutego 2007 roku fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez Pioneer Pekao 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów na WZ. 
 
Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 13 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 283 578  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,02% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 283 578 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  9,98% 
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 13 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 342 654  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,12% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 342 654 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  10,08% 
Tym samym w dniu 13 kwietnia 2007 roku fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez Pioneer Pekao 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły próg 10% ogólnej liczby głosów na WZ. 
 
Dotyczy to portfeli funduszy inwestycyjnych Pioneer utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
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Szczegółowe informacje dotycz�ce powy�szych transakcji zostały przedstawione w raportach 
bie��cych nr 7/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku, nr 20/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku i nr 22/2007 
z dnia 13 kwietnia 2007 roku. 
 
W dniu 14 marca 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj� o zbyciu na 
sesji giełdowej w dniu 8 marca 2007 roku 1.370.050 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 
24,00 zł za jedn� akcj� oraz informacj� o zbyciu na sesji giełdowej w dniu 8 marca 2007 roku przez 
podmiot po�rednio od niego zale�ny 169.089 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 24,00 zł za 
jedn� akcj�.  
 
W dniu 16 marca 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, 
i� na podstawie informacji uzyskanych w dniach 12 i 13 marca 2007 roku od spółek zale�nych o 
transakcjach na akcjach Spółki Boryszew, a tak�e z powodu bezpo�rednio dokonanych transakcji na 
akcjach Spółki Boryszew S.A., zmienił si� udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA.  
 
Dnia 8 marca 2007 roku Pan Roman Karkosik zbył po�rednio przez podmioty zale�ne oraz 
bezpo�rednio w transakcjach giełdowych ł�cznie 1.539.139 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., 
natomiast dnia 13 marca 2007 roku nabył po�rednio poprzez podmioty zale�ne 393.110 sztuk akcji 
Boryszew S.A.  
Przed zmian� udział Pana Romana Karkosika w Boryszew S.A. wynosił 41.539.139 akcji, co 
stanowiło 66,26% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 41.539.139 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 65,98% ogólnej liczby głosów. 
Na dzie� sporz�dzenia zawiadomienia Pan Roman Karkosik jest posiadaczem wraz z podmiotem 
zale�nym 40.393.110 sztuk akcji Boryszew S.A. (bezpo�rednio 40.000.000 sztuk oraz po�rednio 
393.110 sztuk akcji) stanowi�cych 64,436% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje daj� 
40.393.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,167% ogólnej liczby głosów na WZ.  
 
W dniu 19 marca 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj� o nabyciu na 
rynku regulowanym w transakcji pakietowej w dniu 13 marca 2007 roku przez podmiot od niego 
zale�ny 393.110 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 25,00 zł za jedn� akcj�. Rozliczenie 
powy�szej transakcji nast�piło w dniu 14 marca 2007 roku.  
 
W dniu 20 marca 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika zawiadomienie o zbyciu za 
po�rednictwem biura maklerskiego w transakcji pakietowej w dniu 14 marca 2007 roku przez 
podmiot, w którym pełni on funkcj� Członka Rady Nadzorczej, 393.110 sztuk akcji Boryszew S.A. po 
�redniej cenie 24,97 zł za jedn� akcj�. 
 
W dniu 4 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj�, o nabyciu na 
rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 28 marca 2007 roku przez podmiot od niego zale�ny 
500 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 28,36 zł za jedn� akcj� oraz o nabyciu na rynku 
regulowanym na sesji giełdowej w dniu 2 kwietnia 2007 roku 105.390 sztuk akcji Boryszew S.A. po 
�redniej cenie 27,23 zł za jedn� akcj�. 
 
W dniu 24 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj� o nabyciu na 
rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 18 kwietnia 2007 roku przez podmiot od niego zale�ny 
55.000 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 25,82 zł za jedn� akcj�. Rozliczenie wy�ej 
wymienionej transakcji nast�piło w dniu 23 kwietnia 2007 roku. 
 
17. Osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Spółk� – zmiana 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 zarz�dzaj�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 +/- 

Adam Chełchowski 749 749 0 

 
Stan posiadania akcji 
Członek rady nadzorczej Poprzedni kwartał Bie��cy kwartał Zmiana +/- 

Roman Karkosik 41 569 890 40 555 000 - 984 139 

 
18. 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. 

 
19. 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 2006 roku przekracza 
wyra�on� w złotych równowarto�� kwoty 500.000 EUR. 
 

Transakcje o charakterze niehandlowym zawarte w I kwartale 2007 roku:  

 
Nabycie obligacji długoterminowych wyemitowanych przez Boryszew S.A. 
 
W dniu 19 stycznia 2007 roku, spółka Impexmetal S.A. nabyła od Boryszew S.A., w drodze zlecenia 
nabycia obligacji, 620 obligacji dwuletnich, o nominale 10.000,00 zł ka�da, wyemitowane przez 
Boryszew S.A. w dniu 19 stycznia 2007 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego 
przez Bank BPH S.A. Obligacje zostały nabyte za ł�czn� kwot� 6.200.000 zł, tj., po �redniej 
jednostkowej cenie 10.000,00 zł. Nabycie obligacji nast�piło w celu lokowania wolnych �rodków 
finansowych jednostki zale�nej. Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 1,0%. 

W dniu 16 marca 2007 roku Boryszew S.A. nabył od spółki zale�nej Impexmetal S.A. własne 
obligacje trzyletnie serii B, o nominale 10.000,00 zł ka�da, wyemitowane przez Boryszew S.A. w dniu 
26 wrze�nia 2006 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank Pekao S.A., w 
ilo�ci 200 sztuk, celem ich umorzenia. 

Obligacje zostały nabyte za ł�czn� kwot� 2.000.000,00 zł, tj., po �redniej jednostkowej cenie 
10.000,00 złotych. 
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Zapis na akcje Hutmen S.A.  
 
W dniu 26 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. zło�ył zapis na 11.041.828 akcji serii D Hutmen S.A. 
w transzy zapisów podstawowych i 500.000 akcji w ramach zapisów dodatkowych. W wyniku 
dokonanego przez Hutmen S.A. w dniu 12 lutego 2007 roku przydziału akcji, Impexmetal S.A. obj�ł 
ł�cznie 11.043.198 akcji, z czego 11.041.828 akcji w ramach zapisów podstawowych i 1.370 akcji             
w ramach zapisów dodatkowych.  
 
Podwy�szenie kwoty po�yczki udzielonej przez ZM Silesia S.A. spółce Baterpol Sp. z o.o. 
 
W I kwartale 2007 roku ZM Silesia S.A. zwi�kszyła o 1 mln zł warto�� po�yczki udzielonej jednostce 
powi�zanej Baterpol Sp. z o.o. do ł�cznej kwoty 6 mln zł. Oprocentowanie po�yczki wynosi                        
1M WIBOR + 1,2%, a termin spłaty przypada na dzie� 2 lipca 2007 roku. 
 
20. Udzielenie przez Spółk� lub jednostk� zale�n� por�cze� kredytu lub po�yczki lub udzielenie 
gwarancji ł�cznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zale�nej, je�eli ł�czna ich warto�� 
przekracza 10% kapitałów własnych Spółki  
Por�czenia i gwarancje udzielone przez Impexmetal S.A.: 
 
Wg stanu na dzie� 31 marca 2007 roku ł�czna kwota por�cze� i gwarancji udzielonych przez 
Impexmetal S.A. spółce HMN Szopienice S.A. wynosiła 45,4 mln zł i przekraczała 10% kapitałów 
własnych Boryszew S.A. wg stanu na 31.03.2007 r., w tym: 
− por�czenie z dnia 19 wrze�nia 2005 roku na kwot� 15 mln zł z tytułu spłaty kredytu 

zaci�gni�tego w ABN AMRO Bank (Polska); por�czenie wa�ne do 31 sierpnia 2007 roku;  
− por�czenie na kwot� 5 mln zł z tytułu spłaty kredytu zaci�gni�tego w Pekao S.A.; por�czenie 

wa�ne do 15 wrze�nia 2007 roku; 
− por�czenie na kwot� 5 mln zł  z tytułu spłaty kredytu obrotowego zaci�gni�tego w Pekao 

S.A.; por�czenie wa�ne do 15 wrze�nia 2007 roku; 
− por�czenie przyszłych zobowi�za� w BRE Banku na kwot� 2 mln zł z tytułu transakcji rynku 

finansowego; por�czenie wa�ne do 31 lipca 2007 roku; 
− gwarancja spłaty kredytu na kwot� 17 mln zł, zaci�gni�tego w Nord/LB; gwarancja jest 

wa�na do 31 lipca 2007 roku; 
− por�czenie zobowi�za� w ABN AMRO Bank Polska, do wysoko�ci 500 tys. USD (1,4 mln zł)                     

z tytułu transakcji rynku finansowego; por�czenie jest wa�ne bezterminowo, na czas trwania 
umowy, z 30 – dniowym terminem wypowiedzenia.  

Wynagrodzenie Impexmetal S.A. z tytułu udzielonych por�cze� wynosi 0,1% rocznie od ł�cznej kwoty 
ogólnych por�cze�. 
 
Wg stanu na 31 marca 2007 roku ł�czna kwota por�cze� i gwarancji udzielonych przez Impexmetal 
S.A. spółce Baterpol Sp. z o.o. wyniosła 45,3 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych 
Boryszew S.A. wg stanu na 31 marca 2007 roku, w tym: 
− por�czenie na 7 mln zł do umowy o kredyt  w rachunku bie��cym udzielony przez Pekao S.A.; 

por�czenie wa�ne do 15 wrze�nia 2007 roku; 
− por�czenie na 16 mln zł (weksel in blanco Impexmetal S.A. z deklaracj� wekslow�, opłacony do 

kwoty 21,8 mln zł) do umowy po�yczki na dofinansowanie przedsi�wzi�cia inwestycyjnego                     
z NFO�. Por�czenie obejmuje kwot� po�yczki, odsetki i kar� umown�.  Spłata po�yczki 20 
grudnia 2011 roku; por�czenie zachowuje wa�no�� do chwili spłaty po�yczki; 

− gwarancja na 12 mln zł do umowy o kredyt w rachunku bie��cym udzielony przez NORD/LB 
wa�na do 31 lipca 2007 roku;  

− por�czenie na 10,3 mln zł do umowy kredytu konsorcjalnego na inwestycj� proekologiczn� ze 
�rodków BO� S.A. i WFO�iGW – kwota kredytu 10,3 mln zł. Spłata kredytu 30 czerwca 2014 
roku; por�czenie zachowuje wa�no�� do chwili spłaty kredytu. 

Wynagrodzenie Impexmetal S.A. z tytułu por�cze� i gwarancji udzielonych spółce Baterpol wynosi 
0,1% rocznie od ł�cznej kwoty zabezpiecze�, płatne miesi�cznie. 
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Wg stanu na 31 marca 2007 roku ł�czna kwota por�cze� i gwarancji udzielonych przez Impexmetal 
S.A. spółce WM Dziedzice S.A. wyniosła 76,9 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych 
Boryszew S.A. wg stanu na 31 marca 2007 roku, w tym: 
− por�czenie w kwocie 6 mln zł dotycz�ce wykupu wierzytelno�ci do kwoty 5 mln zł w ABN 

AMRO Bank (Polska) S.A. Por�czenie udzielone bezterminowo na czas trwania umowy, 
− por�czenie do kwoty 15 mln zł wa�ne do 31 sierpnia 2007 roku do kredytu udzielonego przez 

ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Warszawa; 
− por�czenie do kwoty 2 mln zł z tytułu przyszłych zobowi�za� w BRE Bank S.A. z tytułu 

transakcji rynku finansowego, wa�ne do 30 czerwca 2007 roku; 
− por�czenie na kwot� 2 mln zł z tytułu po�yczki udzielonej w ramach pomocy publicznej przez 

MSP, wa�ne do 30 czerwca 2008 roku; 
− por�czenie do kwoty 40 mln zł – za zobowi�zania spółki wobec Banku BPH S.A., wa�ne do            

15 czerwca 2008 roku. Zmiany por�czenia (podwy�szenie o 10 mln zł) dokonano w zwi�zku z 
aneksem do umowy kredytowej zawartej w dniu 26 pa�dziernika 2005 roku przez WM Dziedzice 
S.A. z Bankiem BPH S.A., przedłu�aj�cym okres obowi�zywania umowy do dnia 15 czerwca 2008 
roku i zwi�kszaj�cym warto�� kredytu do kwoty 40 mln zł. Warto�� por�czenia po podwy�szeniu 
przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. wg stanu na 31 marca 2007 roku; 

− por�czenie do kwoty 6 mln zł z tytułu wykupu wierzytelno�ci w Banku BPH S.A.; por�czenie 
wa�ne do 28 lutego 2007 roku; 

− por�czenie do kwoty 1,5 mln EUR (5,9 mln zł) zobowi�za� WM Dziedzice S.A. w ABN AMRO 
Bank Polska S.A. z tytułu transakcji rynku finansowego. Por�czenie udzielone bezterminowo na 
czas trwania umowy. 

Wynagrodzenie Impexmetal S.A. z tytułu udzielonych por�cze� wynosi 0,1% rocznie od ł�cznej kwoty 
por�cze�. 
 
Por�czenia udzielone przez Hutmen S.A. 
 
1. Wg stanu na 31 marca 2007 roku ł�czna kwota por�cze� udzielonych przez Hutmen S.A. spółce 
HMN Szopienice S.A. wynosiła ł�cznie 61 mln zł i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew 
S.A. wg stanu na 31 marca 2007 roku, w tym: 
 
− 4 mln zł – por�czenie udzielone 6 czerwca 2005 roku, dotycz�ce umowy faktoringowej zawartej 

pomi�dzy HMN Szopienice S.A. a Pekao Faktoring; por�czenie udzielone bezterminowo. 
− 18 mln zł – por�czenie udzielone 5 czerwca 2006 roku, dotycz�ce umowy kredytowej zawartej 

pomi�dzy HMN Szopienice S.A. a BRE Bankiem S.A (kwora kredytu 15 mln zł); data wa�no�ci 
udzielonego por�czenia 31 lipca 2007 roku. 

− 15 mln zł – por�czenie udzielone 24 lipca 2006 roku, dotycz�ce umowy kredytowej zawartej 
pomi�dzy HMN Szopienice S.A. a Bankiem Millennium S.A.; data wa�no�ci udzielonego 
por�czenia 23 lipca 2010 roku. 
oraz 

− 24 mln zł – solidarna spłata kredytów udzielonych przez ABN AMRO Bank (Polska) S.A. 
Spółkom: Hutmen S.A., HMN Szopienice - 20 mln zł,  WM Dziedzice – 25 mln zł. 

   
2. Wg stanu na 31 marca 2007 roku ł�czna kwota por�cze� udzielonych przez Hutmen S.A. spółce 
WM Dziedzice S.A. wynosiła 30 mln zł (solidarna spłata kredytów udzielonych Hutmen S.A., HMN 
Szopienice - 20 mln zł, WM Dziedzice – 25 mln zł) i przekraczała 10% kapitałów własnych Boryszew 
S.A. wg stanu na 31 marca 2007 roku, 
Ponadto w kwietniu 2007 roku Hutmen S.A. udzielił WM Dziedzice S.A. por�czenia, dla kredytu w 
wysoko�ci 40.000.000 zł, zaci�gni�tego przez Walcowni� Metali Dziedzice S.A.,     w Banku BPH 
S.A. Zobowi�zania WM Dziedzice S.A., z tytułu kredytu, zostały por�czone przez Hutmen S.A. do 
kwoty 60.000.000 zł, z terminem wa�no�ci udzielonego por�czenia do dnia 31 maja 2010 roku. 
Ł�czna warto�ci kredytów zaci�gni�tych przez WM Dziedzice S.A., por�czonych przez Hutmen S.A. 
wynosi 65.000.000 zł.  
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Ł�czna warto�� por�cze� udzielonych przez Hutmen S.A. dla kredytów zaci�gni�tych przez WM 
Dziedzice S.A. wynosi 86,95 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych Boryszew S.A. 
 
 
21. 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. 
 
 
22. Czynniki, które b�d� miały wpływ na osi�gni�te przez Spółk� wyniki w perspektywie co 
najmniej kolejnego kwartału  
 
Do czynników makroekonomicznych, które b�d� miały wpływ na osi�gni�te wyniki co najmniej 
kolejnego kwartału nale�y zaliczy�: 
 

• ogóln� koniunktur� w sektorze metali kolorowych wpływaj�c� zarówno na wolumen 
sprzeda�y spółek Grupy jak i wysoko�� mo�liwych do osi�gni�cia mar� przerobowych 

• poziom kursu złotego wzgl�dem dolara i euro wpływaj�cy na opłacalno�� eksportu i nat��enie 
konkurencji na rynku krajowym (import) 

• poziom cen metali na giełdach �wiatowych determinuj�cy zarówno wysoko�� 
zaanga�owanego kapitału obrotowego jak i wpływaj�cy na decyzje zakupowe kontrahentów 
Grupy oraz rzutuj�cy na efektywno�� zabezpiecze� stosowanych przez spółki Grupy  

• poziom cen ropy naftowej; cz��� surowców do produkcji w O/Sochaczew oraz w O/Elana w 
Toruniu to surowce ropopochodne. 

 
Wpływ na wyniki co najmniej kolejnego kwartału b�d� miały tak�e czynniki wynikaj�ce z działa� 
operacyjnych realizowanych przez poszczególne spółki. Do nich mo�na zaliczy�: 

• skuteczno�� działa� handlowych, szczególnie w spółkach Dywizji Miedziowej, maj�cych na 
celu zwi�kszanie wolumenu sprzeda�y 

• realizacj� procesu poł�czenia Boryszew SA O/Sochaczew ze spółk� Suwary SA  
• realizacja strategii długoterminowej maj�cej na celu powołanie dywizji produktowych  
• kontynuacja restrukturyzacji w spółce działaj�cej w segmencie polimerów i poliestrów tj. 

Boryszew SA O/Elana 
 

 
Informacja dodatkowa  

do skróconego raportu kwartalnego spółki 
BORYSZEW S.A. 

za I kwartał 2007 roku 
 
 

1. Zasady rachunkowo�ci i metody obliczeniowe przyj�te przy  sporz�dzaniu raportu  kwartalnego s� 
zgodne z zasadami przyj�tymi przy sporz�dzaniu rocznego sprawozdania finansowego. Wybrane dane 
finansowe w pocz�tkowej cz��ci raportu zostały przedstawione w EURO zgodnie z  § 89  ust. 2 
Rozporz�dzenia Ministra Finansów z 19 pa�dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.). 
Szczegółowy opis tych zasad został zamieszczony w  raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 
2006r. 
 
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. 
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 �redni kurs w 
okresie 

Kurs na ostatni 
dzie� okresu 

01.01-31.03.2007 r. 3,9063 3,8695 

01.01-31.12.2006 r. 3,8312 3,9357 

01.01-31.03.2006 r. 3,8456 3,9357 

 
 
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 
 

    Zmiana   
Tytuł rezerwy Stan na 31.12.06    

w tys. zł 
od 01.01.07 Stan na 31.03.07    

w tys. zł 
    do 31.03.07   
    w tys. zł   

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

4 915 (388) 4 527 
Dotacje rz�dowe 6 329 (446) 5 883 
Rozliczenia 
mi�dzyokresowe 
przychodów 

381 (362) 19 
Rozliczenia 
mi�dzyokresowe kosztów 9 504 (2 451) 7 053 
Razem 21 129 (3 647) 17 482 
    

  Stan na 31.12.06 Zmiana od 
01.01.07 do 

31.03.07 

Stan na 31.03.07 

Podatek odroczony w tys. zł w tys. zł w tys. .zł 

Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego 

26 899 (8 864) 18 035 

Rezerwa na podatek 
odroczony 

22 738 (8 958) 13 780 
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Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów 
 

Aktualizowane aktywa 01.01.2007r. 
Utworzenie/ 
rozwi�zanie  31.03.2007r. 

Aktywa finansowe 
długoterminowe 37 297 (32 949) 4 348 
Rzeczowe aktywa trwałe 44 173 0 44 173 
Nale�no�ci długoterminowe 8 0 8 
Zapasy 6 113 (131) 5 982 
Nale�no�ci krótkoterminowe 70 685 (50 010) 20 675 
Po�yczki krótkoterminowe 244 6 250 
Razem 158 520 (83 084) 75 436 

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

 

Przychody od 
01.01.07 do 

31.03.07  

Wynik od 
01.01.07. do 

31.03.07 
Segmenty działalno�ci w tys. zł w tys. zł 
Poliestry i polimery 139 785 (6 607) 

Wyroby chemiczne pozostałe 33 842 5 266 

Materiały budowlane 6 980 1 104 

Tlenki ołowiu i cynku 63 140 4 859 

Pozostała działalno�� nie 
przypisana segmentom oraz 
wył�czenia konsolidacyjne 9 088 (3 951) 
Razem 252 835 671 

 
1. Zmiany zobowi�za� warunkowych i aktywów warunkowych  
 

POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na            
..31-03-07....      

koniec kwartału           
(rok bie��cy)              

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

stan na                                              
..31-03-06...           

koniec                    
kwartału                     

(rok poprz.)                  

1. Nale�no�ci warunkowe 6 750 7 154 6 621 
    1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytułu) 0 118 523 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 118 523 
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 6 750 7 036 6 098 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze� 6 750 7 036 6 098 
2. Zobowi�zania warunkowe 31 405 31 433 41 251 
    2.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 6 500 6 500 29 952 
            - udzielonych gwarancji i por�cze� 6 500 6 500 29 952 
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 24 905 24 933 11 299 
            - udzielonych gwarancji i por�cze� 24 905 24 933 11 299 
3. Inne (z tytułu) 40 407 40 524 38 678 
Pozycje pozabilansowe, razem 78 562 79 111 86 550 
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Inne pozycje warunkowe: 
• 151 tys. zł – ewentualne skutki pozwów s�dowych przeciwko Boryszew S.A.  
• 33 294 tys. zł – warto�� prawa wieczystego u�ytkowania gruntów 
• 484 tys. zł – warto�� dzier�awionych �rodków trwałych  
• 6 478 tys. zł – otwarte akredytywy 

 
 
 

 
Osoby reprezentuj�ce Spółk� :  
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