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List ZArZĄDU 
iMpeXMetal S.a.

letteR FRoM tHe 
MAnAGeMent BoArD 
oF iMpeXMetal S.a.

1. 1.



1.  List zarządu Impexmetal S.A. 1.  Letter from the Management Board of Impexmetal S.A.
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z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce 
sprawozdanie z działalności spółki i Grupy Kapitałowej 
impexmetal za 2017 rok, które stanowi kompendium 
wiedzy o sytuacji finansowej i majątkowej w Grupie 
impexmetal oraz najważniejszych wydarzeniach, które 
miały miejsce w minionym roku

rok 2017 był dla nas szczególny, ponieważ osiągnęliśmy 
najwyższe w historii przychody ze sprzedaży. W bieżącej 
działalności skupiliśmy się w jeszcze większym stopniu 
na rozwoju innowacyjności i nowych kompetencjach 
produkcyjnych w naszych spółkach.

Przychody Grupy Kapitałowej impexmetal wyniosły 
3,35 mld złotych, tym samym wzrosły prawie 16% 
względem poprzedniego roku. eBitDA Grupy impexmetal 
przekroczyła 196 mln zł, zysk netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 77 mln zł. 

Przychody w segmencie Aluminium wzrosły o około 15 
proc.  Wzrost wolumenów sprzedaży to efekt realizacji 
planu inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie 
mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych na 
poziomie ok. 100 tys. ton rocznie. Ponad 200 mln zł 
inwestycji dokonanych w ostatnich latach umożliwiło 
zmiany technologiczne, które zaowocowały zwiększoną 
produktywnością. W sektorze aluminium nieustająco 
rozszerzamy również portfolio produktowe. W wyniku 
podpisania przez impexmetal w 2017 roku umowy 
o dofinansowanie zostanie opracowana nowa 
technologii produkcji ze stopu Aluminium eco-Alsi 
pochodzącego w całości z recyklingu aluminiowych 
części samochodowych, które uznawane są za trudno 
recyklingowe ze względu na charakter wytworzenia. W 
wyniku tego projektu powstanie linia demonstracyjna 
umożliwiająca wytwarzanie nowych produktów – 
kształtowników otwartych i zamkniętych. W ramach 
współpracy z ncBir powstanie również innowacyjny 

produkt – wielowarstwowa taśma aluminiowa ze stopu 
aluminum HsAA-P30 do nowej generacji samochodowych 
wymienników ciepła oraz innowacyjny produkt w postaci 
taśm i blach z trudnokształcalnych  stopów aluminium 
z ponadstandardową zawartością magnezu, także 
z przeznaczeniem dla przemysłu samochodowego.  
Wartość wspominanych projektów wynosi ponad 64 
miliony złotych, z czego 26 milionów złotych będzie 
pochodzić z dofinansowania.

W segmencie Miedzi zanotowaliśmy wzrost sprzedaży 
wartościowej o prawie 12 proc. nieznaczny spadek 
wolumenów sprzedaży ilościowej spowodowany był 
silną konkurencją i tym samy presją cenową w przypadku 
prętów i rur brązowych produkowanych przez Hutmen.

Bardzo dobre wyniki zanotował segmentu cynku i ołowiu. 
30 proc. wzrost przychodów to efekt wyższej sprzedaży 
główne w Baterpolu, niemniej wszystkie spółki w tym 
segmencie zanotowały wzrost sprzedaży ilościowej w 
porównaniu do 2016 roku. największy wzrost wolumenów 
sprzedaży w tym  segmencie, poprzez wzrost sprzedaży 
niemal wszystkich asortymentów oraz intensyfikacji 
sprzedaży nowego produktu – blachy cynkowo tytanowej 
oraz patyny carbonowej, osiągnęła ZM siLesiA (wzrost o 
13,3%).

rok 2017 to okres, w którym pracowaliśmy nad określeniem 
długofalowej strategii a ograniczenie zysków w stosunku 
do 2016 r. wynika głównie ze zdarzenia jednorazowego, 
tj. utworzenia rezerw na zobowiązania podatkowe za lata 
ubiegłe na kwotę 65 mln zł.

W styczniu 2018 r. zatwierdzono długofalowy plan rozwoju 
impexmetalu na lata 2018 – 2026, którego wdrożenie 
znacząco zwiększy moce produkcyjne poprzez rozbudowę 
zdolności produkcyjnych Wydziału odlewni do 300.000 
ton wlewków, rozbudowę zdolności produkcyjnych 

Szanowni 
państwo,

We are pleased to hand over a report on the operations 
of the impexmetal company and capital Group for 2017, 
which constitutes a knowledge compendium regarding 
the financial situation within the impexmetal Group as 
well as the most crucial events that occurred in the past 
year. 

the year 2017 was a special year for us, as we reached 
the highest sales revenues. in the current operations, 
we focused on developing innovation and new 
manufacturing competences in our companies to an 
even greater extent.

the revenues of impexmetal capital Group amounted to 
PLn 3.35 billion, thus increasing by almost 16% relative to 
the previous year. the eBitDA of the impexmetal Group 
exceeded PLn 196 million, the net profit attributable to 
the shareholders of the parent company amounted to 
PLn 77 million.

the revenues in the Aluminum segment increased 
by 15%. the increase in the sales volumes is a result 
of the execution of the investment plan, allowing 
to reach production capacity of rolled products at 
the level of approx. PLn 100,000 tons per year. over 
PLn 200 million of investments made in recent years 
has enabled technological changes that resulted in 
increased productivity. in the aluminum sector, we are 
constantly expanding our product portfolio. As a result 
of impexmetal signing the co-financing agreement in 
2017, a new production technology will be developed, 
from the eco-Aisi Aluminum Alloy, coming entirely from 
recycled aluminum car parts, which are considered to 
be difficult to recycle due to the nature of production. 
As a result of this project a demonstration line will 
be created enabling the production of new products - 
open and closed sections. as part of cooperation with 

ncB | r, an innovative product will also be created - a 
multilayer aluminum tape from the HsAA-P30 alloy for a 
new generation of automotive heat exchangers and an 
innovative product in the form of strips and sheets of 
difficult-to-shape aluminum alloys with above-standard 
magnesium content, also intended for the car industry. 
the value of the aforementioned projects is over PLn 
64 million, of which PLn 26 million will come from co-
financing.

in the copper segment we recorded an increase in the 
sales in terms of value by almost 12%. A slight fall in the 
sales volumes of the quantitative sales was caused by 
strong competition and therefore, price pressure in the 
case of bronze bars and tubes manufactured by Hutmen. 

the Zinc and Lead segment recorded very good results. 
A 30% increase in revenues is the result of higher 
main sales in Baterpol, nevertheless all companies in 
this segment recorded an increase in sales volumes 
in comparison to 2016. the largest increase in sales 
volumes in this segment, was archived by ZM siLesiA (an 
increase by 13.3%), due to the increase in the sales of 
almost all the product ranges and an intensified sales of 
the new product – zinc titanium sheep and carbonated 
patina. 

the year 2017 is the period, in which we worked on 
defining the long-term strategy, and limiting the profit in 
relation to 2016 is mainly the result of a one-off event, 
i.e. the creation of reserves for tax liabilities for previous 
years for the amount of PLn 65 million.

in January 2018, a long-term development plan for 
impexmetal was approved for the years 2018-2026, the 
implementation of which will significantly increase 
the production capacity by expanding the Foundry 

Dear  
Sir/Madam,
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Wydziału Walcowni do 200.000 ton. Pozwoli ona na 
zwiększenie wolumenu sprzedaży, wprowadzenie 
na rynek nowych wyrobów wysokowytrzymałych 
dla przemysłu motoryzacyjnego, a także na wzrost 
możliwości produkcji wyrobów cienkich i platerowanych. 
efektem strategii będzie również obniżenie kosztów 
produkcji i zmniejszenie energochłonności procesów  
produkcyjnych.

Wierzymy, że w 2018 roku Grupa Kapitałowa impexmetal 
będzie nadal dynamicznie się rozwijać i sprawnie 
realizować przyjęte cele strategiczne.

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za wiarę w naszą 
wizję rozwoju Grupy impexmetal. serdecznie dziękujemy 
wszystkim partnerom biznesowym i kooperantom za 
współpracę oraz naszym pracownikom za zaangażowanie 
i pracę, której rezultaty przedstawiamy w niniejszym 
sprawozdaniu finansowym.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Impexmetal S.A. 

Yours faithfully,

The Management Board of Impexmetal S.A.

Department’s production capacity up to 300.000 tons of 
casting bars, and expanding the production capacity of 
the Mill Department up to 200.00 tons.

it will allow us to increase the sales volume, launch 
new high-strength products for the automotive industry 
on the market as well as to increase the production 
capacity of thin and clad products. the effect of the 
strategy will also be the reduction of production costs 
and the reduction of energy consumption in production 
processes.

We believe that in 2018 the lmpexmetal capital Group 
will continue to develop dynamically and efficiently 
implement the adopted strategic goals.

We would like to thank all our business partners and co-
operators for the cooperation and thank our employees 
for their commitment and work, the results of which are 
included in these financial statements.



KLUcZoWe DAne o 
GrUPie KAPitAŁoWeJ 
iMpeXMetal

15,9%
więcej niż 
w 2016 r.

228,2
tys. ton
sprzedanych 
produktów

63,1
zysk netto

mln zł
196
eBitda

mln zł

135,7
zysk 
operacyjny

mln zł

3 353,4
mln zł

przychód

24
spółki

2 187
pracownicy

KeY inForMAtion 
ABoUt tHe iMPeXMetAL 
cAPitAL GroUP

15.9%
more than  
in 2016

228.2
thousand tons
of sold 
products

63.1
net profit

pln million
196
eBitda

pln million

135.7
operating 
profit

pln million

3,353.4
pln million

revenues

24
companies

2,187
employees
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KAPitAŁoWeJ 
iMpeXMetal

ABoUt tHe 
iMpeXMetal
GroUP

3. 3.



3.  O Grupie Kapitałowej Impexmetal 3.  About the Impexmetal Group
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impexmetal spółka Akcyjna, zwana dalej spółką, 
powstała 1 lipca 1995 roku w Warszawie z przekształcenia 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą centrala 
importowo – eksportowa impexmetal. Początkowo profil 
działalności spółki związany był z handlem metalami 
nieżelaznymi, ich półfabrykatami i stopami (aluminium, 
miedź, cynk, ołów) oraz dystrybucją łożysk o zasięgu 
światowym. od połowy lat 70 spółka przeprowadza 
transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LMe). od 2008 
roku (po połączeniu ze spółką zależną Aluminium Konin 
- impexmetal s.A.) podstawowym profilem działalności 
spółki jest produkcja wysoko przetworzonych wyrobów 
płaskich z aluminium i jego stopów.

obecnie impexmetal jest jedną z największych w 
Polsce organizacji o strukturze holdingu produkcyjno 
- handlowego. impexmetal prowadzi działalność na 
wszystkich kontynentach utrzymując kontakty z kilkuset 
partnerami zagranicznymi jak również z tysiącami 
polskich firm. impexmetal s.A. jest właścicielem lub 
głównym udziałowcem w ponad 30 spółkach, w tym w 5 
spółkach produkcyjnych. W 2017 roku Grupa Kapitałowa 
impexmetal zatrudniała ponad 2.000 pracowników.

spółka ma siedzibę w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 
76. spółka zarejestrowana jest w sądzie rejonowym dla 
Miasta stołecznego Warszawy, Xiii Wydział Gospodarczy 
Krajowego rejestru sądowego, pod numerem Krs 
0000003679. spółce nadano numer statystyczny reGon 
011135378 oraz niP 525-00-03-551. 

od 24 czerwca 1997 roku akcje impexmetal s.A. notowane 
są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
s.A. – sektor “Przemysł Metalowy”. W 2005 roku spółka 
impexmetal s.A. stała się częścią Grupy Kapitałowej 
boryszew.

spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i zagranicą 
spółek o każdym profilu działalności, przystępowania 
do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i 
przedstawicielstw. czas trwania spółki jest nieoznaczony.

spółka impexmetal s.A. jest jednostką dominującą Grupy 
Kapitałowej impexmetal.

podstawowymi przedmiotami działalności spółek grupy 
kapitałowej impexmetal objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym są:

1. produkcja wyrobów hutniczych z miedzi i jej stopów, 

2. produkcja wyrobów z miedzi i mosiądzu,

3. produkcja półwyrobów z miedzi i jej stopów,

4. produkcja wyrobów z cynku,

5. skup, przerób i handel złomem akumulatorowym 
oraz odpadami metali nieżelaznych, produkcja 
ołowiu,

6. działalność handlowa.

Jednostką dominującą w stosunku do impexmetal s.A. 
jest boryszew S.a.

impexmetal spółka Akcyjna, hereinafter the company, 
was established on 1 July 1995 in Warsaw as a result of 
transformation of a state-owned enterprise centrala 
importowo – eksportowa impexmetal. initially, the 
business profile of the company was associated with 
trading of non-ferrous metals, their semi-manufactures 
and alloys (aluminium, copper, zinc, lead) and the 
worldwide distribution of bearings. since the mid-
1970s, the company has carried out transactions on the 
London Metal exchange (LMe). since 2008 (after merging 
with Aluminum Konin - impexmetal s.A.), the production 
of highly processed flat products made of aluminium 
and its alloys has been the main business profile of the 
company.

currently, impexmetal is one of largest Polish 
organisations with the structure of a manufacturing and 
trading holding company. impexmetal operates on all 
continents while maintaining contacts with hundreds 
of foreign partners as well as the thousands of Polish 
companies. impexmetal S.a. is the owner or major 
shareholder in 30 companies, including 5 manufacturing 
plants.  in 2017, impexmetal capital Group was employing 
more than 2.000 employees.

the company’s registered seat is at Jagiellońska street 
no. 76. the company is registered with the District court 
for the capital city of Warsaw, 12th commercial Division 
of the national court register under Krs number 
0000003679. the company’s reGon (Business iD) is 
011135378, niP (tax iD) is 525-00-03-551. 

impexmetal s.A. shares have been listed since 24 June 
1997 on the Warsaw stock exchange - “Metal industries” 
Sector.  in 2005, impexmetal S.a. became part of boryszew 
capital Group.

the company may establish other companies with 
similar business profile in the country and overseas, 
join other companies as well as establish branches 
and representative establishments. the company was 
established for an indefinite period of time. 

impexmetal S.a. is the parent entity of impexmetal 
capital Group.

core business lines of individual companies within 
impexmetal capital group, included in the consolidated 
financial statements, include:

1. production of copper and copper alloy metallurgic 
articles, 

2. copper and brass goods production,

3. production of  intermediate products of copper and 
its alloys,

4. zinc goods production,

5. purchase, processing and trade in scrap 
accumulators and non-ferrous metals, lead 
production,

6. trade.

the parent for impexmetal S.a is boryszew S.a.

Impexmetal prowadzi działalność na wszystkich kontynentach 
utrzymując kontakty z kilkuset partnerami zagranicznymi jak 

również z tysiącami polskich firm.

Impexmetal operates on all continents while maintaining 
contacts with hundreds of foreign partners as well as the 

thousands of Polish companies.
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3.1  STrukTurA GruPy kAPITAłowej 
IMPexMeTAl nA dZIeń 31 GrudnIA 
2017  roku

3.1  STrucTure of The IMPexMeTAl 
cAPITAl GrouP AS AT 31 deceMBer 
2017

grupa kapitałowa impexmetal według segmentów działalności impexmetal capital group By Business segments

impexmetal s.A. /jednostka dominująca/
symonvit Ltd. w likwidacji
SpV impexmetal Sp. z o.o.
Remal Sp. z o.o.

baterpol S.a.
ZM Silesia S.a.
Polski cynk sp. z o.o.
baterpol Recycler Sp. z o.o

Hutmen s.A.
WM Dziedzice s.A.

S&i S.a. w likwidacji
SpV lakme
investment  sp. z o.o.
impex-invest sp. z o.o.
eastside capital investments sp. z o.o.
eastside biS Sp. z o.o.
Metal Zinc sp. z o.o.
Zakład Utylizacji odpadów sp. z o.o.
MBo-Hutmen jv sp. z o.o.

FŁt Polska sp. z o.o.
FLt Bearings Ltd.
Flt France SaS
Flt Metals ltd.
FLt Wälzlager GmbH
Flt & Metals s.r.l.
FLt (Wuxi) trading co. Ltd.

aluminium

cynk i ołów

miedź

pozostałe nieprzypisane

handel

impexmetal S.a. /parent company/
symonvit Ltd.  in liquidation
SpV impexmetal Sp. z o.o.
Remal Sp. z o.o.

baterpol S.a.
ZM Silesia S.a.
Polski cynk sp. z o.o.
baterpol Recykler Sp. z o.o.

Hutmen s.A.
WM Dziedzice s.A.

s&i s.A. in liquidation
SpV lakme 
investment sp. z o.o.
impex-invest sp. z o.o.
eastside capital investments sp. z o.o.
eAstsiDe -Bis sp. z o.o.
Metal Zinc sp. z o.o.
Zakład Utylizacji odpadów sp. z o.o.
MBo-Hutmen jv sp. z o.o.

FŁt Polska sp. z o.o.
FLt Bearings Ltd.
Flt France SaS
Flt Metals ltd.
FLt Wälzlager GmbH
Flt & Metals s.r.l.
FLt (Wuxi) trading co. Ltd.

aluminium

zink and lead

copper

other non-allocated

trade

Począwszy od listopada 2005 roku podmiotem dominującym wobec 
impexmetal S.a. jest boryszew S.a.

since november 2005 the parent for impexmetal s.A is Boryszew s.A.

impexmetal spółka Akcyjna jest jednostką dominującą 
Grupy Kapitałowej impexmetal. Posiada krajowe i 
zagraniczne spółki zależne, współzależne, stowarzyszone 
i pozostałe, jako spółka matka pełni funkcje zarządcze 
i nadzorcze w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej 
impexmetal.

impexmetal s.A. is the Parent entity of impexmetal capital 
Group. it owns domestic and overseas subsidiaries, 
jointly controlled entities, associates and others, as the 
parent company it fulfils management and supervisory 
functions in relation to the impexmetal capital Group 
companies.
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3.2  jednoSTkI STowArZySZone 3.2  ASSocIATeS

Grupa Kapitałowa impexmetal posiadała na dzień 31.12.2017 roku jedną jednostkę stowarzyszoną, której jest udziałowcem. As at 31 December 2017, the impexmetal capital Group had one associate of which it was a shareholder.

(*) impexmetal s.A. posiada 30,10% udziału w kapitale zakładowym, eastside Bis sp. z o.o. posiada 2,625% akcji Alchemia s.A., dodatkowo Alchemia s.A. 
posiada 9,81% akcji własnych.

(*) impexmetal s.A. holds  30.10%  shares in the initial capital, eastside Bis sp. z o.o. holds 2.625 shares of Alchemia s.A.and Alchemia s.A. holds 9.81% 
treasury shares.

jednostki objęte konsolidacją: consolidated entities:

30,10% 30.10%30,10% 30.10%

spółka directly 
affiliated 
companies

udział w 
ogólnej liczBie 
głosów (%)

share 
in total 
votes (%)

efektywny 
udział jedn. 
dominującej w 
spółce (%)

effective share 
of the parent in 
the company (%) 

przedmiot 
działalności

scope of 
Business

alchemia S.a.*
alchemia S.a.*Produkcja 

wyrobów ze 
stali

Manufacture
of steel 
products



PrZeDMiot 
DZiAŁALności 

scoPe  
oF BUsiness

4. 4.
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Grupa Kapitałowa impexmetal zajmuje się głównie 
przetwórstwem metali kolorowych. Jest producentem 
wyrobów z aluminium, miedzi, cynku i ołowiu. tworzy 
największy krajowy holding, zajmujący się produkcją 
wyrobów z metali kolorowych. Ponadto prowadzi 
działalność handlową w zakresie łożysk i pozostałych 
metali. 

zgodnie z mssf nr 8 wyodrębniono 4 główne segmenty 
działalności:

1. aluminium

2. miedź

3. cynk i ołów

4. handel

4.1 SeGMenT AluMInIuM
W skład segmentu Aluminium wchodzą podmioty: zakład 
aluminium konin (impexmetal sa), spv impexmetal sp. 
z o.o., remal sp. z o.o.

Zakład Aluminium Konin jest producentem szerokiej 
gamy wyrobów aluminiowych, mających zastosowanie 

w wielu gałęziach gospodarki i jest liderem w Polsce i 
jednym z kilkunastu w europie producentów wyrobów 
walcowanych. Podstawowymi grupami asortymentowymi, 
które znajdują się w ofercie Zakładu Aluminium Konin są:

• blachy i taśmy cienkie: przemysł motoryzacyjny, 
opakowaniowy, budowlany i elektrotechniczny,

• blachy i taśmy zimnowalcowane: przemysł 
motoryzacyjny, opakowaniowy, budowlany, 
elektrotechniczny i ogólne zastosowania.

spółki sPV impexmetal sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem 
własnością intelektualną.

Przedsiębiorstwo remal sp. z o.o. koncentruje się 
na usługach szeroko rozumianego utrzymania ruchu 
instalacji przemysłowych, w tym specjalizuje się w 
remontach i modernizacjach urządzeń przemysłowych, 
obróbce mechanicznej metali, wykonywaniu konstrukcji 
stalowych i aluminiowych.

sprzedaż ilościową oraz przychody ze sprzedaży 
segmentu Aluminium w roku 2017 i 2016 przedstawia 
poniższe zestawienie:

impexmetal capital Group is mainly involved in 
processing non-ferrous metals.  it is a manufacturer 
of aluminium, copper, zinc and lead.  the Group is the 
largest holding company in Poland, engaged in the 
manufacture of non-ferrous metals.  in addition, it 
carries out trading activity of bearings and other metals. 

pursuant to ifrs no. 8, the following 5 business 
segments have been defined:

1. aluminium

2. copper

3. zinc and lead

4. trade

4.1 AluMInIuM SeGMenT
the Aluminium segment consists of the following 
entities: zakład aluminium konin (impexmetal s.a.), 
spv impexmetal sp. z o.o., remal sp. z o.o.

Zakład Aluminium Konin is a producer of a wide range of 
aluminium products, applicable in a number of branches 
of the economy, and is the market leader in poland, and 

one of a dozen in europe producers of rolled products. 
the basic product range groups are offered by Zakład 
Aluminium Konin are:

• thin steel sheets and tapes: (automotive, packaging, 
construction, electrical engineering industries),

• cold rolled steel sheets and tapes: (automotive, 
packaging, construction, electrical engineering 
industries, general application).

sPV impexmetal sp. z o.o. is engaged in the intellectual 
property management.

remal sp. z o.o. focuses on the services of widely 
understood maintenance of industrial installations, 
including specializing in the refurbishment and 
modernization of industrial equipment, mechanical 
metalworking, and the execution of steel and aluminum 
constructions

the quantity sale and revenues from the sale of the 
Aluminium segment in 2017 and 2016 are presented 
below:

Wpływ na wzrost wolumenów sprzedaży miał głównie 
zrealizowany plan inwestycyjny umożliwiający 
osiągnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych 
na poziomie ok. 100 tys. ton/ rocznie.

Kierunki sprzedaży w 2017 roku w Zakład Aluminium 
Konin nie uległy znacznej zmianie. nadal prawie 50% 
sprzedaży kierowana jest na rynek krajowy. największym 
rynkiem sprzedaży eksportowej jest rynek czeski, drugie 
miejsce zajmują niemcy.

the increase in sales volumes occurred mainly due 
to the executed investment plan, allowing for the 
production capacity of rolled products at the level of 
approx. 100,000. tonnes / year.

the sale directions in 2017 in Zakład Aluminium Konin 
did not significantly change. still almost 50% of the sales 
is directed to the domestic market. the czech market 
is the largest market of export sales; the second place 
belongs to Germany.

rok 2017 zakończył się dla Zakładu Aluminium konin wyższym 
poziomem sprzedaży w ujęciu ilościowym o 8,1%.

2017 ended for Zakład Aluminium konin with higher 
quantitative sales of 8.1%. 

Podmiot Asortyment Ilość	[T] Wartość		[TPLN]

2017 2016 2017 2016

Impexmetal	(Zakład	Aluminium	Konin)            

Wyroby	cienkie 37	813 30	938 452	146 368	817

Wyroby	zimnowalcowane 57	841 57	573 634	847 583	472

Towary	i	materiały   36	866 34	840

 Usługi	+	pozostałe   16	576 17	776

Razem	Impexmetal  95	653 88	511 1	140	435 1	004	905

remal    15 010 0

spv impexmetal    20 233 17 646

korekty intercompany      

razem segment aluminium 95 653 88 511 1 175 678 1 022 551

Company Product	range Quantity	[t] value	[thousand	PLN]	

2017 2016 2017 2016

Impexmetal	(Zakład	Aluminium	Konin)    

Thin	products 37,813 30,938 452,146 368,817

Cold	rolled	products 57,841 57,573 634,847 583,472

Goods	and	materials   36,866 34,840

Services	+	other	   16,576 17,776

Total	Impexmetal  95,653 88,511 1,140,435 1,004,905

remal   15,010 0

spv impexmetal   20,233 17,646

consolidation adjustments      

total aluminium segment  95,653 88,511 1,175,678 1,022,551
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4.2 SeGMenT MIedZI 
W segmencie Miedzi Grupa posiada dwóch kluczowych 
producentów: hutmen s.a. oraz wm dziedzice s.a., 
którzy działają na częściowo pokrywających się rynkach.

najważniejszymi wyrobami tego segmentu są:

• pręty i druty z miedzi i stopów miedzi – dla 
budownictwa, przemysłu elektronicznego i 
elektrotechnicznego,

• rury miedziane instalacyjne – na potrzeby 
budownictwa oraz rury ogólnego przeznaczenia,

• rury ze stopów miedzi (w tym kondensatorowe) 
dla przemysłu energetycznego, stoczniowego i 
ciepłownictwa,

• taśmy z mosiądzów i brązów – dla budownictwa, 
przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego,

• krążki na potrzeby przemysłu monetarnego.

najważniejszymi rynkami zbytu dla wyrobów segmentu 
miedziowego jest budownictwo, przemysł elektroniczny, 
elektrotechniczny, metalurgiczny oraz mennice.

sprzedaż ilościową oraz przychody ze sprzedaży 
segmentu Miedź w latach  2017 – 2016 przedstawia 
poniższe zestawienie:

4.2 coPPer SeGMenT 
in the copper segment, the Group has two key 
manufacturers: hutmen s.a. and wm dziedzice s.a., who 
operate on partially overlapping markets.

the most important products in the segment are:

• bars and wires of copper and copper alloys – for 
construction industry, electronics and electrical 
engineering,

• plumbing copper pipes – for use in construction 
industry as well as general purpose pipes,

• copper alloy pipes (including capacitor pipes) for 
the power engineering industry, shipbuilding and 
heat engineering

• brass and bronze strips – for construction industry, 
electronics and electrical engineering,

• coin blanks for coin-making industry.

the most important markets for the copper segment 
products are construction industry, electronics, electrical 
engineering, metal-forming and coin-making industry. 

the sales volumes and revenues from sales of the 
copper segment in 2017 and 2016 are presented in the 
table below:

Główne kierunki sprzedaży w 2017 roku w segmencie Miedzi nie uległy zmianie.  rynek eksportowy pozostał rynkiem 
dominującym. nastąpiło nieznaczne zmniejszenia sprzedaży na rynku niemieckim, kosztem wzrostów na rynkach 
hiszpańskim i włoskim.

the main sale directions in 2017 in the copper segment did not significantly change. the export market remained the 
dominant market. there has been a slight decrease in sales on the German market, at the expense of increases in the 
Spanish and italian markets.

rok 2017 zakończył się dla Segmentu Miedzi niższym poziomem 
sprzedaży ilościowej o 0,1% oraz większym poziomem 

sprzedaży wartościowej o 11,9%. 

2017 ended for the copper segment with a lower level of sales 
by 0.1% and the bigger level value by 11.9%. 

Podmiot Asortyment Ilość	[T] Wartość		[TPLN]

2017 2016 2017 2016

Hutmen            

Stopy odlewnicze 1 633 2 747 33 599 49 688

Pręty, druty, pręty i profile z miedzi 4 924 4 822 129 856 110 523

Rury z miedzi (w tym instalacyjne) 5 136 4 618 144 757 108 936

Pręty i rury z brązu 391 412 12 104 11 310

Materiały   10 199 13 984

Pozostałe   5 256 5 241

Razem	 12	084 12	600 335	770 299	681

WM	Dziedzice

Pręty mosiężne 20 861 20 481 402 503 334 657

Rury mosiężne (w tym kondensatorowe) 3 777 4 089 89 846 83 929

Taśmy mosiężne 1 320 1 105 21 883 16 066

Krążki i klucze 2 871 3 828 68 906 98 697

Pozostałe 6 400 5 267 31 364 23 026

Razem 35	229 34	770 614	503 556	376

korekty wewnątrzgrupowe (ic)     -6 826

razem segment miedź  47 313 47 370 950 273 849 231

Company Product	range Quantity	[t] value	[thousand	PLN]	

2017 2016 2017 2016

Hutmen            

Casting alloys 1,633 2,747 33,599 49,688

Copper wire, bars and profiles 4,924 4,822 129,856 110,523

Copper pipes (including plumbing pipes) 5,136 4,618 144,757 108,936

Bronze bars and pipes 391 412 12,104 11,310

Materials   10,199 13,984

other   5,256 5,241

Total 12,084 12,600 335,770 299,681

WM	Dziedzice

Brass bars 20,861 20,481 402,503 334,657

Brass pipes (including capacitor pipes) 3,777 4,089 89,846 83,929

Brass strips 1,320 1,105 21,883 16,066

Coin blanks and keys 2,871 3,828 68,906 98,697

Other 6,400 5,267 31,364 23,026

Total 35,229 34,770 614,503 556,376

consolidation adjustments     -6,826

total for the copper segment  47,313 47,370 950,273 849,231
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4.3 SeGMenT cynku I ołowIu
segment cynk i ołów składa się z producentów: Baterpol 
s.a., zm silesia s.a. oraz dwóch podmiotów o charakterze 
nieprodukcyjnym: polski cynk sp. z o.o. oraz Baterpol 
recycler sp. z o.o.

Każda ze spółek produkcyjnych działa na różnych rynkach 
produktowych. Baterpol s.A. zajmuje się recyklingiem 
akumulatorów oraz przetwórstwem ołowiu, a ZM silesia 
s.A. zajmuje się przetwórstwem cynku i ołowiu. 

Podstawowymi produktami tego segmentu są:

• ołów rafinowany i stopowy – służący głównie do 
produkcji akumulatorów,

• blacha cynkowo – tytanowa na pokrycia dachowe i 
obróbki blacharskie,

• drut cynkowy i cynkowo – aluminiowy stosowany w 
metalizacji natryskowej, 

• anody cynkowe stosowane w galwanotechnice,

• stopy odlewnicze dla hutnictwa,

• tlenki cynku – zastosowanie w przemyśle 
oponiarskim, farmaceutycznym i paszowym,

• tlenki ołowiu – zastosowanie w akumulatorach.

Produkty tego segmentu znajdują zastosowanie głównie 
w produkcji akumulatorów, w budownictwie, przemyśle 
gumowym, galwanotechnice i hutnictwie.

sprzedaż ilościową oraz przychody ze sprzedaży 
segmentu cynk i ołów w latach  2017 – 2016 przedstawia 
poniższe zestawienie

4.3 ZInc And leAd SeGMenT
the Zinc and Lead segment includes manufacturers: 
Baterpol s.a., zm silesia s.a. and two other non-
manufacturing units: polski cynk sp. z o.o. and Baterpol 
recycler sp. z o.o.

each of the manufacturing companies operates on 
different product markets. Baterpol s.A. deals in recycling 
of batteries and lead processing. ZM silesia s.A. deals in 
zinc and lead processing. 

the main products in this segment are:

• refined and alloyed lead – mainly used in batteries 
production,

• zinc and zinc-and-titanium sheets for roof coverings 
and flashing,

• zinc and zinc-and-aluminium wire used in cold 
spray coating, 

• zinc anodes used in galvanotechnics,

• casting alloys for metal-forming,

• zinc oxides – used in tyre manufacturing, 
pharmaceutical production and animal feed 
production,

• lead oxides – used in batteries.

the products of this segment are used mainly for 
manufacturing of batteries, in construction industry, 
galvanotechnics and metal-forming.

the sales volumes and revenues from sales of the Zinc 
and Lead segment in 2015 and 2014 are presented in the 
table below:

Podmiot Asortyment Ilość	[T] Wartość		[TPLN]

2017 2016 2017 2016

baterpol            

Ołów i stopy 38 751 37 464 364 470 296 917

Wyroby z ołowiu   7 118 12 548

Produkty uboczne   6 164 4 801

Usługi przerobu   0 2 585

Pozostałe   23 046 666

Razem 38	751 37	464 400	798 317	518

ZM	Silesia	(Katowice)

 Blachy 11 775 9 728 160 290 108 215

 Anody 2 318 2 232 28 565 21 123

 Drut 2 741 2 296 39 450 27 049

 Stopy odlewnicze 19 620 243 5 962

Pozostałe 0 0 3 951 4 306

Razem 16	853 14	877 232	500 166	655

ZM	Silesia	(Oddział	Oława)

Tlenki cynku i ołowiu 29 631 27 765 296 912 219 829

Pozostałe 1 26 17 532 30 357

Razem 29	632 27	791 314	444 250	186

polski cynk    690

baterpol	Recycler    47	378 0

korekty wewnątrzgrupowe (ic)    -19 006 13 089

razem segment cynk i ołów 85 236 80 131 976 114 748 137 849 231

Company Product	range Quantity	[t] value	[thousand	PLN]	

2017 2016 2017 2016

baterpol            

Lead and alloys 38,751 37,464 364,470 296,917

Lead products   7,118 12,548

By-products   6,164 4,801

Processing services   0 2,585

Other   23,046 666

Total 38,751 37,464 400,798 317,518

ZM	Silesia	(Katowice)  

Metal sheets 11,775 9,728 160,290 108,215

Anodes 2,318 2,232 28,565 21,123

Wire 2,741 2,296 39,450 27,049

Casting alloys 19 620 243 5,962

Other 0 0 3,951 4,306

Total 16,853 14,877 232,500 166,655

ZM	Silesia	(Oława	branch)  
Zinc oxides and lead oxides 29,631 27,765 296,912 219,829

Other 1 26 17,532 30,357

Total 29,632 27,791 314,444 250,186

polski cynk    690

baterpol	Recycler    47,378 0

consolidation adjustments    -19,006 13,089

total for the zinc and lead segment 85,236 80,131 976,114 748,137 849,231

W 2017 roku rynek krajowy pozostał nadal rynkiem dominującym z udziałem 60% w całości sprzedaży. Wynika to z 
dominacji odbiorców krajowych dla spółki Baterpol s.A. Wzrosty wolumenów sprzedaży wystąpiły głównie w kierunkach 
sprzedaży: niemcy, Hiszpania.

in 2017 the domestic market is still dominating with its share in all sales amounting to 60%. this results from the 
dominance of domestic recipients for Baterpol sA. increases in sales volumes occurred mainly in sales directed towards 
domestic markets of: Germany, spain.
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5.1 IMPexMeTAl S.A. ZAkłAd 
AluMInIuM konIn
W 2017 roku rozpoczęto realizację projektów 
dofinansowanych przez narodowe centrum Badań i 
rozwoju:

A. „opracowanie wysoko zaawansowanej technologii 
produkcji wielowarstwowych taśm aluminiowych 
HsAA-P30 przeznaczonych do nowej generacji 
samochodowych wymienników ciepła” – w wyniku 
realizacji projektu do oferty wprowadzone zostaną 
nowe wyroby platerowane składające się z 4 lub 5 
warstw,

B. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji 
blach i taśm ze stopu AlMg – VHs do tłoczenia 
części karoserii samochodowych i elementów 
konstrukcyjnych – w wyniku realizacji projektu do 
oferty wprowadzone zostaną nowe stopy aluminium-
magnez o ponadstandardowej zawartości Mg 
powyżej 5,5%.

W 2017 roku rozpoczęto również realizację projektu 
„opracowanie technologii produkcji kształtowników 
otwartych i zamkniętych ze stopu Aluminium eco-Alsi 
pochodzącego w całości z recyklingu aluminiowych części 
samochodowych”. Projekt jest realizowany w ramach 
Wielkopolskiego regionalnego Programu operacyjnego 
na lata 2014 – 2020. 

Ponadto, w roku 2017 prowadzone były prace badawczo-
rozwojowe w szczególności dla branży motoryzacyjnej 
oraz opakowaniowej – wdrożone zostały nowe 
wyroby ze stopu LH435 dedykowanego do produkcji 
samochodowych wymienników ciepła (materiał znajduje 
się w fazie badań walidacyjnych u klientów ostatecznych).

Dla branży opakowaniowej prowadzone są prace 
badawczo-rozwojowe nad rozwojem nowych stopów 
z przeznaczeniem na zakrętki. Pierwszy stop tj. Hsc812 
aktualnie jest testowany przez producentów zakrętek. 
Pozostałe stopy są na etapie prac rozwojowych w iAK.

5.2 wM dZIedZIce S.A. 

W 2017 roku spółka prowadziła w dalszym ciągu 
prace dotyczące projektu „BrAss cAst&DrAW® tech 
- innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów 
ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości 
geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na 
szybkoobrotowych automatach skrawających”. Wniosek 
opracowany i złożony przez Walcownię Metali „Dziedzice” 
s.A. , który został pozytywnie oceniony przez ncBir w 
2016 roku nabrał swojego rozmachu, którego efekty są 
widoczne na halach produkcyjnych.

W ramach tego projektu na oddziale odlewni została 
zmodernizowana studnia odlewnicza na zespole 
topielno-odlewniczym nr 1, w sposób umożliwiający 
odlanie wlewków wg wytycznych jakie zostały wskazane 
we wniosku. efekt tych prac, to odlane wybrane gatunki 
mosiądzów bezołowiowych i z dodatkiem ołowiu,. 
Fragmenty wytopów zostały przekazane na Wydział Metali 
nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 
celu kompleksowego badania własności chemicznych, 
fizycznych i elektrycznych.

W tym samym projekcie, ale na Wydziale Prasowni 
ciągarni rozpoczęła się kompleksowa modernizacja 
systemu nagrzewania wlewków podawanych 
na hydrauliczną prasę przebijakową „G” wraz 
z zainstalowaniem i uruchomieniem urządzeń 
prototypowych przystosowanych do pracy na wybiegu 
prasy. Planowane testy, próby i badania planowane są 
na i połowę 2018 roku.

W grudniu 2017 roku Walcownia Metali „Dziedzice” s.A. 
poczyniła starania o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu operacyjnego inteligentny rozwój. W wyniku 
tego na koniec 2017 roku do ncBir został zgłoszony 
projekt pt. „eXAP – innowacyjna technologia produkcji 
specjalistycznych profili wyciskanych ze stopów 
aluminium do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym”.

5.1 IMPexMeTAl S.A. ZAkłAd 
AluMInIuM konIn
in 2017, the implementation of projects co-financed 
by the national center for research and Development 
started:

A. “the development of a highly-advanced technology 
for the production of HsAA-P30 multilayer 
aluminum strips for a new generation of automotive 
heat exchangers” - as a result of the project, new 
clad products consisting of 4 or 5 layers will be 
introduced to the offer,

B. “the implementation of an innovative technology 
for the production of AlMg - VHs alloy sheets 
and strips for stamping car chassis parts and 
construction elements - as a result of the project 
execution, new aluminum-magnesium alloys with 
above-standard Mg content above 5.5% will be 
introduced to the offer.

in 2017, the project “the development of production 
technology for open and closed sections made of eco-
Alsi aluminum ,originating entirely from the recycling 
of aluminum car parts” was also launched. the project 
is implemented as part of the Wielkopolska regional 
operational Program for the years 2014-2020.

in addition, in 2017, research and development works 
were carried out, in particular for the automotive and 
packaging industries - new products were introduced 
made of the LH435 alloy dedicated to the production 
of automotive heat exchangers (the material is in 
the validation testing phase executed by the final 
customers).

For the packaging industry, research and development 
works are being carried out on the development of new 
alloys intended for caps. the first alloy, i.e. Hsc812, is 
currently tested by cap manufacturers. other alloys are 
currently at the stage of development works at the iAK.

5.2 wM dZIedZIce S.A. 

in 2017, the company continued to work on the project 
“BrAss cAst & DrAW® tech – an innovative technology 
of manufacturing products from copper alloys with 
a new standard of geometric quality intended for 
removal machining on high speed cutting machines”. 
the application developed and submitted by Walcinia 
Metali “Dziedzice” s.A. , which was positively evaluated 
by ncBir in 2016, has gained its momentum, the effects 
of which are visible in production halls.

As part of this project, the Foundry Department has 
modernized the foundry well on the melting-casting 
unit no. 1, in a manner allowing the casting bars to be 
cast in accordance with the guidelines indicated in the 
application. the effect of these works is selected types 
of unleaded brass and brass with the addition of lead 
cast. Fragments of casts were transferred to the non-
Ferrous Metals Division of the AGH University of science 
and technology in Krakow for comprehensive testing of 
chemical, physical and electrical properties.

in the same project, but at the Department of the Press 
shop, a comprehensive modernization began of the 
casting bars heating system fed to the hydraulic punch 
press “G” with the installation and commissioning 
of prototype devices adapted to work on the press 
rundown. Planned tests and trials are planned for the 
first half of 2018.

in December 2017, Walcownia Metali “Dziedzice” s.A. 
made efforts to obtain co-funding of the project under 
the intelligent Development operational Program. As a 
result, at the end of 2017, a project was submitted to 
ncBir entitled “eXAP – an innovative technology for 
the production of specialized profiles extruded from 
aluminum alloys for applications in the automotive 
industry”.
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5.3 ZM SIleSIA S.A.
W 2017 roku w oddziale Huta oława zakończono realizację 
pracy badawczo-rozwojowej współfinansowanej przez 
ncBir w ramach programu GeKon ii polegającej na 
opracowaniu nowej energooszczędnej technologii 
produkcji bieli cynkowej. Wartość programu wyniosła 3 
176 tys. zł przy uzyskanej dotacji 2 177 tys. zł. W wyniku 
przeprowadzonych prób przygotowano założenia do 
budowy nowego pieca tyglowego w Zakładzie Feniks w 
Będzinie o wydajności 15t Zno/dobę, który docelowo 
zastąpi obecnie tam eksploatowany piec obrotowy. 
Zakład jest obecnie na etapie przygotowywania 
koniecznych do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego. oddział Huta oława planuje rozpoczęcie 
inwestycji w bieżącym roku.

W 2017 roku ZM siLesiA sA podpisała znacząca dla 
działalności spółki umowę z ncBir na dofinansowanie 
projektu badawczego pt: „opracowanie technologii i 
wdrożenie do produkcji pełnej gamy asortymentowej 
drutów ze stopów Zn-Al przeznaczonych do ochrony 
korozyjnej metodą metalizacji natryskowej” 
realizowanego w ramach Programu  operacyjnego 
inteligentny rozwój.

okres realizacji:  01.01.2018r. – 31.12.2020r.

Projekt dotyczy opracowania i walidacji w warunkach 
przemysłowych ZM siLesiA sA technologii produkcji 
drutów ze stopów Zn-Al. wykorzystywanych do ochrony 
antykorozyjnej konstrukcji stalowych metodą metalizacji 
natryskowej przeznaczonych dla producentów turbin 
wiatrowych , rur stalowych, konstrukcji stalowych, części 
dla motoryzacji i kondensatorów oraz metalizowanych 
folii .

w styczniu 2018 roku 
zainstalowano w Zakładzie 

Silesia nowy piec do 
produkcji drutu o pojemności 

15-17 ton. Pozwoli to na 
zwiększenie produkcji drutu 

cynkowego o ok. 35%.

In january 2018, a new wire 
furnace with a capacity of 
15-17 tons was installed in 
the Silesia plant. This will 
increase the production of 
zinc wire by approx. 35%.

Pozostałe podmioty Grupy nie realizowały znaczących 
projektów w dziedzinie badań i rozwoju. 

other entities of the Group did not execute significant 
projects in the field of research and development.

Wdrożenie nowej technologii pozwoli dokonać skokowej 
zmiany w zakresie produkcji drutów Zn-Al i poszerzyć 
ofertę o 77 pozycji asortymentowych. 

5.3 ZM SIleSIA S.A.
in 2017, the branch of Huta oława completed the 
research and development work co-financed by the 
national center for research and Development under 
the GeKon ii program consisting in the development of 
a new energy-saving technology for the production of 
zinc oxide. the value of the program amounted to 3,176 
thousand. PLn with a subsidy of PLn 2,177 thousand PLn. 
As a result of the tests conducted, assumptions were 
made for the construction of a new crucible furnace 
at the Feniks Plant in Będzin with a capacity of 15 tons 
Zno / day, which will eventually replace the currently 
operated rotary kiln. the plant is currently at the 
preparation stage necessary to submit an application to 
change the integrated permit. the Huta oława branch is 
planning to start the investment this year.

in 2017, ZM siLesiA sA signed an agreement with ncBir, 
significant for the operations of the company, for the 
co-financing of the research project entitled “the 
development of technology and implementation for 
production of a full range of wires from Zn-Al alloys 
intended for corrosion protection using the spray 
metallization method”, which is being executed as part 
of the intelligent Development operational Program.

execution period: 01/01/2018 - 31/12/20/20

the project concerns the development and validation 
of the ZM siLesiA sA production technology for Zn-
Al alloy wire used for corrosion protection of steel 
structures, using the the spray metallization method for 
producers of wind turbines, steel pipes, steel structures, 
automotive parts and capacitors as well as metallized 
films in industrial conditions.

the implementation of the new technology will allow 
for a rapid change in the production of Zn-Al wires and 
expand the offer by 77 assortment items.
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6.  Skrócone Sprawozdanie Finansowe Impexmetal S.A 6.  Condensed financial statements of Impexmetal S.A
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okres	zakończony	
31/12/2017	

okres	zakończony	
31/12/2016

Działalność	kontynuowana

Przychody	ze	sprzedaży	produktów 1 103	569 970	067

Przychody	ze	sprzedaży	towarów	i	materiałów 36	866 34	840

Przychody	ze	sprzedaży	ogółem 1 140	435 1 004	907

Koszt	wytworzenia	sprzedanych	produktów 962	797 834	110

Wartość	sprzedanych	towarów	i	materiałów 41	104 31	367

Koszt	sprzedanych	produktów,	towarów	i	materiałów 1 003	901 865	477

Zysk	(strata)	brutto	na	sprzedaży 136	534 139	430

Koszty	sprzedaży 34	713 31	475

Koszty	ogólnego	zarządu 27	008 25	336

Pozostałe	przychody	operacyjne 33	887 34	909

Pozostałe	koszty	operacyjne 1	193 5	471

Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej 107	507 112	057

Przychody	finansowe 126	275 57	479

Koszty	finansowe 148	876 59	739

Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem 84	906 109	797

Podatek	dochodowy 11	022 14	606

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	kontynuowanej 73	884 95	191

Działalność	zaniechana

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	zaniechanej - -

Zysk	(strata)	netto 73	884 95	191

Podstawowy	/	Rozwodniony	zysk	netto	przypadający	na	jedną	akcję	zwykłą	(w	zł)	/średnioważona	
liczba	akcji/

	0,39 	0,49

6.1  rAchunek ZySków I STrAT ZA okreS  
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok

6.2  ZeSTAwIenIe cAłkowITych dochodów ZA okreS  
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok

31/12/2017	 31/12/2016

Zysk	(strata)	netto	 73	884 95	191

Dochody	ujęte	w	kapitale,	które	zostaną	przeklasyfikowane	na	wynik	finansowy 24	391 33	821

Instrumenty	zabezpieczające	przepływy	pieniężne 13	777 	780

Aktualizacja	aktywów	dostępnych	do	sprzedaży	i	pozostałych	aktywów 16	149 40	927

Podatek	dochodowy	odroczony	dotyczący	dochodów	ujętych	w	kapitale	 (5 535) (7	886)

Dochody	ujęte	w	kapitale,	które	nie	zostaną	przeklasyfikowane	na	wynik	finansowy (	266)  112

Wycena	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych (	328) 	138

Podatek	dochodowy	odroczony	dotyczący	dochodów	ujętych	w	kapitale	 	62 (	26)

Dochody	ujęte	w	kapitale	netto 24	125 33	933

Całkowite	dochody	ogółem 98	009 129	124

period	ended	
31/12/2017

period	ended	
31/12/2016

Continuing	operations

Revenues	from	sales	 1,103,569 970,067

Revenues	from	sales	of	goods	and	materials 36,866 34,840

Revenues	from	sales	total	 1,140,435 1,004,907

Production	cost	of	the	products	sold 962,797 834,110

Value	of	goods	and	materials	sold 41,104 31,367

Expenses	of	products,	goods	and	materials	sold 1 003	901 865,477

Profit	(loss)	from	sales 136,534 139,430

Sales	expenses 34,713 31,475

General	administrative	expenses 27,008 25,336

Other	operating	revenues 33,887 34,909

Other	operating	expenses 1,193 5,471

Profit	(loss)	from	operating	activity 107,507 112,057

Financial	revenues 126,275 57,479

Financial	expenses 148,876 59,739

Profit	(loss)	before	income	tax 84,906 109,797

Income	tax 11,022 14,606

Net	profit	(loss)	on	continuing	operations 73,884 95,191

Discontinued	operations

Net	profit	(loss)	from	discontinued	operations - -

Net	profit	(loss) 73,884 95,191

basic	/	Diluted	profit	per	ordinary	share	(in	PLN)	/	weighted	average	of	shares	(in	PLN/EUR) 	0.39 	0.49

6.1  ProfIT And loSS AccounT for The PerIod  
froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

6.2  STATeMenT of coMPrehenSIve IncoMe for The PerIod  
froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

31/12/2017	 31/12/2016

Net	profit	(loss)	 73,884 95,191

Income	in	capital	to	be	reclassified	to	financial	result 24,391 33,821

Hedging	instruments	of	cash	flows		 13,777 780

Valuation	of	assets	available	for	sale	and	other	assets 16,149 40,927

Deferred	income	tax	regarding	income	recognised	in	capital	 (5,535) (7,886)

Income	in	capital	not	to	be	reclassified	to	financial	result	 (266) 112

Valuation	of	pension	and	similar	benefits (328) 138

Deferred	income	tax	regarding	income	recognised	in	capital	 62 (26)

Income	recognized	in	net	capital	 24,125 33,933

Total	comprehensive	income 98,009 129,124
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6.3  SPrAwoZdAnIe Z SyTuAcjI fInAnSowej SPorZądZone  
nA dZIeń 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo nA dZIeń 31 GrudnIA 2016 roku

31/12/2017	 31/12/2016

AKTyWA

Aktywa	trwałe   

Rzeczowe	aktywa	trwałe 341 111 340	259

Nieruchomości	inwestycyjne 5	062 5	062

Wartości	niematerialne 2	297 2	055

Wartość	firmy 2	122 2	122

Inwestycje	w	jednostkach	podporządkowanych 602	681 628	609

Aktywa	finansowe	dostępne	do	sprzedaży	 124	870 106	910

Pożyczki	udzielone 106	756 96	756

Należności	i	pozostałe	aktywa	długoterminowe	 	72 	740

Aktywa	trwałe	razem 1 184	971 1 182	513

 

Aktywa	obrotowe   

Zapasy 218	108 231	857

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	oraz	pozostałe	należności 107	339 100	213

Pożyczki	udzielone	 41	464 43	685

Pochodne	instrumenty	finansowe 32 167 19	191

Aktywa	finansowe	dostępne	do	sprzedaży	 - -

Należności	z	tytułu	podatku	dochodowego	 - -

Pozostałe	aktywa 1	931 1	885

Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty 2	231 3	561

Aktywa	obrotowe	razem 403	240 400	392

AKTyWA	RAZEM 1 588	211 1 582	905

6.3 STATeMenT of fInAncIAl PoSITIon coMPIled  
AS AT 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely AS AT 31 deceMBer 2016

31/12/2017	 31/12/2016

ASSETS

Non-current	assets   

Tangible	fixed	assets 341,111 340,259

Investment	property 5,062 5,062

Intangible	assets 2,297 2,055

Goodwill 2,122 2,122

Investments	in	controlled	entities 602,681 628,609

Financial	assets	available	for	sale	 124,870 106,910

Loans	granted 106,756 96,756

Receivables	and	other	long-term	assets	 72 740

Total	fixed	assets 1 184	971 1 182	513

Current	assets

Inventory 218,108 231,857

Trade	and	other	receivables	 107,339 100,213

Loans	granted	 41,464 43,685

Derivative	financial	instruments 32 167 19,191

Financial	assets	available	for	sale	 - -

Income	tax	receivables	 - -

Other	assets 1,931 1,885

Cash	and	cash	equivalents 2,231 3,561

Total	current	assets 403,240 400,392

TOTAL	ASSETS 1 588	211 1 582	905
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31/12/2017	 31/12/2016

PASyWA

Kapitał	własny   

Kapitał	zakładowy	(akcyjny) 94	661 94	661

Akcje	własne	(wielkość	ujemna) (34	690) (25	960)

Kapitał	zapasowy	z	tytułu	emisji	akcji	powyżej	ich	wartości		nominalnej 28	576 28	576

Kapitał	z	tytułu	stosowania	rachunkowości	zabezpieczeń 8	718 (2	592)

Kapitał	z	tytułu	aktualizacji	aktywów	dostępnych	do	sprzedaży 19	989 6	908

Kapitał	z	tytułu	wyceny	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych 	30 	296

Zyski	zatrzymane,	w	tym: 1 035	084 961	200

Kapitał	rezerwowy 125	867 125	867

Zysk	netto	roku	bieżącego	 73	884 95	191

Kapitał	własny	razem 1 152	368 1063	089

Zobowiązania	długoterminowe	i	rezerwy	na	zobowiązania

Pożyczki	i	kredyty	bankowe 135	889 99	724

Dłużne	papiery	wartościowe 16	000 16	000

Rezerwy	na	zobowiązania	z	tytułu	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych 2	092 1	673

Zobowiązania	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego 53	223 52	028

Pozostałe	zobowiązania	  315 	538

Pozostałe	pasywa 	227 	292

Zobowiązania	i	rezerwy	długoterminowe	razem 207	746 170	255

Zobowiązania	krótkoterminowe	i	rezerwy	na	zobowiązania

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług	oraz	pozostałe	zobowiązania 145	648 151	986

Pożyczki	i	kredyty	bankowe 38	659 140	791

Dłużne	papiery	wartościowe 7	000 20	236

Pochodne	instrumenty	finansowe 20	978 23	863

Zobowiązania	z	tytułu	podatku	dochodowego 11	582 8	725

Rezerwy	na	zobowiązania	z	tytułu	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych 1	369 1	366

Pozostałe	rezerwy	krótkoterminowe 2	796 2	522

Pozostałe	pasywa 	65 	72

Zobowiązania	i	rezerwy	krótkoterminowe	razem 228	097 349	561

Zobowiązania	razem 435	843 519	816

PASyWA	RAZEM 1 588	211 1 582	905

31/12/2017	 31/12/2016

LIAbILITIES	AND	EQUITy

Equity   

Initial	(share)	capital 94,661 94,661

Own	shares	(negative	value) (34,690) (25,960)

Supplementary	capital	due	to	share	premium 28,576 28,576

Capital	due	to	hedge	accounting 8,718 (2,592)

Capital	due	to	revaluation	of	assets	available	to	sell		 19,989 6,908

Capital	due	to	valuation	of	pension	and	similar	benefits 30 296

Retained	earnings,	including: 1,035,	084 961,200

Reserve	capital	 125,867 125,867

Net	result	of	the	current	year	 73,884 95,191

Total	equity 1,152,368 1,063,089

Long-term	liabilities	and	provisions	for	liabilities	

Bank	loans	and	borrowings	 135,889 99,724

Debt	securities 16,000 16,000

Provisions	for	liabilities	on	pension	and	similar	benefits 2,092 1,673

Deferred	income	tax	liabilities 53,223 52,028

Other	Liabilities	 315 538

Other	equity	and	liabilities 227 292

Total	long-term	liabilities	and	provisions		 207,746 170,255

Short-term	liabilities	and	provisions	for	liabilities

Trade	and	other	liabilities 145,648 151,986

Bank	loans	and	borrowings	 38,659 140,791

Debt	securities 7,000 20,236

Derivative	financial	instruments 20,978 23,863

Income	tax	liabilities 11,582 8,725

Provisions	for	liabilities	on	pension	and	similar	benefits 1,369 1,366

Other	short-term	provisions 2,796 2,522

Other	equity	and	liabilities 65 72

Total	short-term	liabilities	and	provisions		 228,097 349,561

Total	liabilities	 435,843 519,816

TOTAL	LIAbILITIES	AND	EQUITy 1 588	211 1 582	905

SPrAwoZdAnIA Z SyTuAcjI fInAnSowej (c.d.) STATeMenT of fInAncIAl PoSITIon, conTInued
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6.4  ZeSTAwIenIe ZMIAn w kAPITAle włASnyM ZA okreS 
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok

(*)  Akcje własne w cenie nabycia, nabyte w celu umorzenia lub odsprzedaży w ilości 10 060 000 sztuk na dzień 31.12.2017  r.  i 7 737 800 sztuk na dzień 
31.12.2016 r.

kapitał	
akcyjny

akcje	własne	
(*)

kapitał	zapa-
sowy	z	tytułu	
emisji	akcji	
powyżej	ich	
wartości	

nominalnej

kapitał	z	
tytułu	sto-
sowania	ra-
chunkowości	
zabezpieczeń

kapitał	z	tytułu	
aktualizac-
ji	wyceny	
aktywów	

dostępnych	do	
sprzedaży

kapitał	z	
tytułu	wyce-
ny	świadczeń	
emerytal-
nych	i	

podobnych

zyski	zatrzy-
mane

razem	kapi-
tał	własny

Stan	na	1	stycznia	
2017		r.

94	661 (25	960) 28 576 (2	592) 6	908 	296 961	200 1 063	089

Całkowite	dochody	za	
12	miesięcy	2017r.

-            - - 11	310 13	081 (266) 73	884 98	009

Skup	akcji	własnych - (8 730) - - - - - (8	730)

Stan	na	31	grudnia	
2017		r.

94	661 (34	690) 28 576 8	718 19	989 	30 1 035	084 1 152	368

kapitał	
akcyjny

akcje	własne	
(*)

kapitał	zapa-
sowy	z	tytułu	
emisji	akcji	
powyżej	ich	
wartości	

nominalnej

kapitał	z	
tytułu	sto-
sowania	ra-
chunkowości	
zabezpieczeń

kapitał	z	tytułu	
aktualizac-
ji	wyceny	
aktywów	

dostępnych	do	
sprzedaży

kapitał	z	
tytułu	wyce-
ny	świadczeń	
emerytal-
nych	i	

podobnych

zyski	zatrzy-
mane

razem	kapi-
tał	własny

Stan	na	1	stycznia	
2016	r.

94	661 (24 441) 28 576 (3 263) (26	242) 	184 866	009 935	484

Całkowite	dochody	za	
12	miesięcy	2016r.

-            - - 	671 33	150 	112 95	191 129	124

Skup	akcji	własnych - (1 519) - - - - - (1 519)

Stan	na	31	grudnia	
2016	r.

94	661 (25	960) 28 576 -2	592 6	908 	296 961	200 1 063	089

6.4  STATeMenT on chAnGeS In equITy for The PerIod  
froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

(*) Treasure shares at acquisition price, purchased for redemption or resale, 10 060 000 shares as at 31.12.2017 and 7 737 800 shares as at 31.12.2016

share	capital treasury	
shares	

supplemen-
tary	capital	
due	to	share	
premium

capital	due	
to	hedge	
accounting

capital	due	to	
revaluation	of	
assets	availa-
ble	to	sell		

capital	due	
to	valuation	
of	pension	
and	similar	
benefits

retained	
earnings

total	equity

As	at	1	January	2017 94,661 (25,960) 28,576 (2,592) 6,908 296 961,200 1,063,089

Comprehensive	income	
for	12	months	of	2017	

-            - - 11,310 13,081 (266) 73,884 98,009

Share	buy-back - (8,730) - - - - - (8,730)

As	of	31	December	
2017

94,661 (34,690) 28,576 8,718 19,989 30 1,035,084 1,152,368

share	capital treasury	
shares	

supplemen-
tary	capital	
due	to	share	
premium

capital	due	
to	hedge	
accounting

capital	due	to	
revaluation	of	
assets	availa-
ble	to	sell		

capital	due	
to	valuation	
of	pension	
and	similar	
benefits

retained	
earnings

total	equity

As	at	1	January	2016 94,661 (24,441) 28,576 (3,263) (26,242) 184 866,009 935,484

Comprehensive	income	
for	12	months	of	2016	

-            - - 671 33,150 112 95,191 129,124

Share	buy-back - (1,519) - - - - - (1,519)

As	of	31	December	
2016

94,661 (25,960) 28,576 (2,592) 6,908 296 961,200 1,063,089
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6.5  SPrAwoZdAnIe Z PrZePływów PIenIężnych ZA okreS  
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok

okres	zakończony	
31/12/2017	

okres	zakończony	
31/12/2016

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej

Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem 84	906 109	797

Amortyzacja 35	118 30	822

Różnice	kursowe	netto	(dodatnie)/ujemne (8	489) (3	761)

Odsetki	od	zobowiązań	finansowych 6	915 6	550

Odsetki	i	dywidendy	 (34	138) (37	434)

Zysk/Strata	na	działalności	inwestycyjnej 18	334 	298

Zmiany	kapitału	obrotowego:

Należności	(zwiększenie)/zmniejszenie (14	066) (2 938)

Zapasy	(zwiększenie)/zmniejszenie 13	749 (22	624)

Zobowiązania	zwiększenie/(zmniejszenie) 3	888 34	296

Rezerwy	i	rozliczenia	międzyokresowe 	878 1	761

Pozostałe	pozycje (2 084) 	212

środki	pieniężne	wygenerowane	na	działalności	operacyjnej 105	011 116	979

Podatek	dochodowy	(zapłacony)/otrzymany (12	443) (	796)

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	operacyjnej 92	568 116	183

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie	składników	rzeczowych	aktywów	trwałych 1	183  131

Zbycie	aktywów	finansowych 8	876 2	438

Dywidendy	otrzymane 37	475 26	810

Odsetki	otrzymane	i	spłata	udzielonych	pożyczek 14	476 57	984

Zbycie	obligacji	 - 11	500

Wydatki

Nabycie	składników	rzeczowych	aktywów	trwałych	 (48	142) (82	121)

Nabycie	aktywów	finansowych (3	752) (89	603)

Objęcie	udziałów	jednostki	zależnej - -

Udzielone	pożyczki (21	100) (42	200)

Nabycie	obligacji - (46	000)

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	inwestycyjnej (10	984) (161	061)

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej

Wpływy

Kredyty	i	pożyczki 47	134 152	984

Emisja	dłużnych	papierów	wartościowych - 15	000

Dotacje	otrzymane 1	653 -

Wydatki

Nabycie	akcji	własnych (8 730) (1 519)

Spłata	kredytów	i	pożyczek (102	784) (106	517)

Wykup	dłużnych	papierów	wartościowych (13	000) (7 000)

Płatności	zobowiązań	z	umów	leasingu	finansowego (	213) (	136)

Odsetki	zapłacone (6	974) (6	254)

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej (82 914) 46	558

Przepływy	pieniężne	netto	razem (1 330) 1	680

Wpływ	zmian	kursów	walut	na	saldo	środków	pieniężnych	w	walutach	obcych -  115

Zmiana	stanu	środków	pieniężnych	i	ich	ekwiwalentów (1 330) 1	795

środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	początek	okresu 3	561 1	766

środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	koniec	okresu 2 231 3	561

6.5  cASh flow STATeMenT  for The PerIod  
BeTween 1 jAnuAry And 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

period	ended	
31/12/2017

period	ended	
31/12/2016

Cash	flows	from	operating	activities

Profit	(loss)	before	income	tax 84,906 109,797

Amortisation	and	depreciation 35,118 30,822

Net	foreign	exchange	(gains)/losses (8,489) (3,761)

Interest	on	financial	liabilities 6,915 6,550

Interest	and	dividends	 (34,138) (37,434)

Profit/loss	on	investing	activities 18,334 298

Changes	in	working	capital:

Accounts	receivable	(increase)/reduction (14,066) (2,938)

Inventories	(increase)/reduction 13,749 (22,624)

Liabilities	increase/(reduction) 3,888 34,296

Provisions	and	accruals 878 1,761

Others (2,084) 212

Cash	generated	on	operating	profit 105,011 116,979

Income	tax	(received)/paid (12,443) (796)

Net	cash	flow	from	operating	activity 92,568 116,183

Cash	flows	from	investment	activities

Inflows

Components	of	tangible	fixed	assets 1,183 131

Disposal	of	financial	assets 8,876 2,438

Dividends	received 37,475 26,810

Interest	received	and	repayment	of	loans	granted 14,476 57,984

Disposal	of	bonds	 - 11,500

Expenditures

Acquisition	of	tangible	fixed	assets	 (48,142) (82,121)

Purchase	of	financial	assets (3,752) (89,603)

Subscription	to	subsidiary	shares - -

Loans	granted (21,100) (42,200)

Acquisition	of	bonds - (46,000)

Net	cash	flow	from	investment	activity (10,984) (161,061)

Cash	flows	from	financial	activities

Inflows

Borrowings	and	loans 47,134 152,984

Issue	of	debt	securities - 15,000

Subsidies	received 1,653 -

Expenditures

Share	buy-back (8,730) (1,519)

Repayment	of	loans	and	borrowings (102,784) (106,517)

Redemption	of	debt	securities (13,000) (7,000)

Payment	of	liabilities	arising	from	financial	leases (213) (136)

Interest	paid (6,974) (6,254)

Net	cash	flow	from	financial	activity (82,914) 46,558

Total	cash	flow (1,330) 1,680

Impact	of	exchange	rate	changes	on	balance	sheet	measurement	of	foreign	cash - 115

Movement	in	cash	and	cash	equivalents (1,330) 1,795

Opening	balance	of	cash	and	cash	equivalents 3,561 1,766

Closing	balance	of	cash	and	cash	equivalents 2,231 3,561
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7.  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal 7.  Condensed consolidated financial statements of the Impexmetal Capital Group
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7.1  SkonSolIdowAny rAchunek ZySków I STrAT ZA okreS  
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok 

okres	zakończony	
31/12/2017

okres	zakończony	
31/12/2016	(dane	
przekształcone)

Działalność	kontynuowana

Przychody	ze	sprzedaży	produktów 2 941	493 2 453	730

Przychody	ze	sprzedaży	towarów	i	materiałów 411	894 439	488

Przychody	ze	sprzedaży	ogółem 3 353	387 2 893	218

Koszt	wytworzenia	sprzedanych	produktów 2 669	949 2 219	213

Wartość	sprzedanych	towarów	i	materiałów 355	573 352	530

Koszt	sprzedanych	produktów,	towarów	i	materiałów 3 025	522 2 571	743

Zysk	(strata)	brutto	na	sprzedaży 327	865 321	475

Koszty	sprzedaży 78	283 72	092

Koszty	ogólnego	zarządu 80	128 75	562

Pozostałe	przychody	operacyjne 23	485 27	206

Pozostałe	koszty	operacyjne 57	270 15	456

Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej 135	669 185	571

Przychody	finansowe 46	823 29	673

Koszty	finansowe 98	740 50	259

Udział	wyniku	jednostki	stowarzyszonej	Alchemia	S.A. 2	699 -159

Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem 86	451 164	826

Podatek	dochodowy 25	594 27	733

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	kontynuowanej 60	857 137	093

Przypadający:

Akcjonariuszom	jednostki	dominującej 74	031 130	296

Na	udziały	niekontrolujące (13 174) 6	797

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	zaniechanej 2	293 693

Zysk	(strata)	netto 63	150 137	786

Przypadający:

Akcjonariuszom	jednostki	dominującej 76	949 132	282

Na	udziały	niekontrolujące (13 799) 5	504

Zysk	(strata)	netto	na	jedną	akcję	przypadający	akcjonariuszom	jednostki	dominującej	(w	zł) 0,4 0,69

Rozwodniony	zysk	(strata)	na	jedną	akcję	zwykłą	(w	zł) 0,4 0,69

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	kontynuowanej	na	jedną	akcję	przypadający	akcjonariuszom	
jednostki	dominującej	(w	zł)

0,39 0,68

Rozwodniony	zysk	(strata)	z	działalności	kontynuowanej	na	jedną	akcję	zwykłą	(w	zł) 0,39 0,68

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	zaniechanej	na	jedną	akcję	przypadający	akcjonariuszom	jednost-
ki	dominującej	(w	zł)

0,01 0,01

Rozwodniony	zysk	(strata)	z	działalności	zaniechanej	na	jedną	akcję	zwykłą	(w	zał) 0,01 0,01

7.1  conSolIdATed IncoMe STATeMenT for The PerIod  
froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

period	ended	
31/12/2017

period	ended	
31/12/2016	

(transformed	data)

Continuing	operations

Revenues	from	sales	sale	of	products 2,941,493 2,453,730

Revenues	from	the	sale	of	goods	and	materials 411,894 439,488

Total	revenues	from	sales 3,353,387 2,893,218

Manufacturing	cost	of	products	sold 2,669,949 2,219,213

Value	of	goods	and	materials	sold	 355,573 352,530

Costs	of	products,	goods	and	materials	sold 3,025,522 2,571,743

Gross	profit	(loss)	from	sales	 327,865 321,475

Selling	costs 78,283 72,092

General	and	administrative	costs 80,128 75,562

Other	operating	revenue 23,485 27,206

Other	operating	expenses 57,270 15,456

Profit	(loss)	from	operating	activity 135,669 185,571

Financial	revenues 46,823 29,673

Financial	expenses 98,740 50,259

Share	in	profit	of	affiliated	entity	Alchemia	S.A.	 2,699 -159

Profit	(loss)	before	income	tax 86,451 164,826

Income	tax 25,594 27,733

Net	profit	(loss)	on	continuing	operations 60,857 137,093

Attributable	to:

Equity	holders	of	the	parent		 74,031 130,296

Minority	shareholders (13 174) 6,797

Net	profit	(loss)	from	discontinued	operations 2,293 693

Net	profit	(loss) 63,150 137,786

Attributable	to:

Equity	holders	of	the	parent		 76,949 132,282

Minority	shareholders (13 799) 5,504

Net	profit	(loss)	per	share	attributable	to	equity	holders	of	the	parent	(in	PLN) 0.4 0.69

Diluted	earnings	(loss)	per	ordinary	share	(in	PLN)		 0.4 0.69

Net	profit	(loss)	from	continued	operations	attributable	to	equity	holders	of	the	parent	(in	PLN) 0.39 0.68

Diluted	earnings	(loss)	from	continued	operations	per	ordinary	share	(in	PLN) 0.39 0.68

Net	profit	(loss)	from	discontinued	operations	attributable	to	equity	holders	of	the	parent	(in	PLN) 0.01 0.01

Diluted	earnings	(loss)	from	discontinued	operations		per	ordinary	share	(in	PLN) 0.01 0.01
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7.2 SkonSolIdowAne ZeSTAwIenIe cAłkowITych dochodów ZA okreS  
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok 

7.3 SkonSolIdowAny rAchunek ZySków I STrAT – dZIAłAlność ZAnIechAnA 
ZA okreS od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok 

okres	zakończony	
31/12/2017	

okres	zakończony	
31/12/2016	(dane	
przekształcone)

Zysk	(strata)	netto 63	150 137	786

Dochody	ujęte	w	kapitale,	które	zostaną	przeklasyfikowane	na	wynik	finansowy 21	607 31	657

Różnice	kursowe	z	przeliczenia	jednostek	zagranicznych (8	994) 1	356

Instrumenty	zabezpieczające	przepływy	pieniężne 20	915 (3	056)

Aktualizacja	aktywów	dostępnych	do	sprzedaży 16	149 40	947

Podatek	dochodowy	odroczony	dotyczący	dochodów	ujętych	w	kapitale (6	463) (7 590)

Dochody	ujęte	w	kapitale,	które	nie	zostaną	przeklasyfikowane	na	wynik	finansowy (	573) (	14)

Wycena	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych (	686) (	18)

Podatek	dochodowy	odroczony	dotyczący	dochodów	ujętych	w	kapitale  113  4

Dochody	ujęte	w	kapitale	netto 21	034 31	643

Całkowite	dochody	ogółem 84	184 169	429

Przypadające:

Akcjonariuszom	jednostki	dominującej 96	671 165	725

Na	udziały	niekontrolujące (12 487) 3	704

okres	zakończony	
31/12/2017

okres	zakończony	
31/12/2016

Działalność	zaniechana   

Przychody	ze	sprzedaży	produktów 	120 	175

Przychody	ze	sprzedaży	towarów	i	materiałów - 	2

Przychody	ze	sprzedaży	ogółem 	120  177

Koszt	wytworzenia	sprzedanych	produktów 	132 	188

Wartość	sprzedanych	towarów	i	materiałów - -

Koszt	sprzedanych	produktów,	towarów	i	materiałów  132 	188

Zysk	(strata)	brutto	na	sprzedaży (	12) (	11)

Pozostałe	przychody	operacyjne 4	584 5	743

Pozostałe	koszty	operacyjne 2	098 5	233

Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej 2	474 	499

Przychody	finansowe 	96 	119

Koszty	finansowe 	277 	362

Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem 2	293 	256

Podatek	dochodowy - (	437)

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	zaniechanej 2	293 	693

Przypadający:

Akcjonariuszom	jednostki	dominującej 2	918 1	986

Na	udziały	niekontrolujące (	625) (1 293)

7.2  conSolIdATed STATeMenT of coMPrehenSIve IncoMe for The PerIod  
froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

7.3  conSolIdATed IncoMe STATeMenT – dISconTInued oPerATIonS for The 
PerIod froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

period	ended	
31/12/2017

period	ended	
31/12/2016

Discontinued	operations   

Revenues	from	sales	sale	of	products 120 175

Revenues	from	the	sale	of	goods	and	materials - 2

Total	revenues	from	sales 120 177

Manufacturing	cost	of	products	sold 132 188

Value	of	goods	and	materials	sold - -

Costs	of	products,	goods	and	materials	sold 132 188

Gross	profit	(loss)	from	sales	 (12) (11)

Other	operating	revenue 4,584 5,743

Other	operating	expenses 2,098 5,233

Profit	(loss)	from	operating	activity 2,474 499

Financial	revenues 96 119

Financial	expenses 277 362

Profit	(loss)	before	income	tax 2,293 256

Income	tax - (437)

Net	profit	(loss)	from	discontinued	operations 2,293 693

Attributable	to:

Equity	holders	of	the	parent		 2,918 1,986

Minority	shareholders (625) (1 293)

period	ended	
31/12/2017

period	ended	
31/12/2016	

(transformed	data)

Net	profit	(loss) 63,150 137,786

Income	in	capital	to	be	reclassified	to	financial	result 21,607 31,657

Exchange	differences	on	translating	foreign	entities (8,994) 1,356

Hedging	instruments	of	cash	flows		 20,915 (3,056)

Revaluation	of	assets	available	to	sell			 16,149 40,947

Deferred	income	tax	regarding	income	recognised	in	capital	 (6,463) (7 590)

Income	in	capital	not	to	be	reclassified	to	financial	result (573) (14)

Valuation	of	pension	and	similar	benefits (686) (18)

Deferred	income	tax	regarding	income	recognised	in	capital 113 4

Income	recognized	in	net	capital	 21,034 31,643

Total	comprehensive	income 84,184 169,429

Attributable	to:

Equity	holders	of	the	parent		 96,671 165,725

Minority	shareholders (12,487) 3,704
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7.4 SkonSolIdowAne SPrAwoZdAnIe Z SyTuAcjI fInAnSowej SPorZądZone 
nA dZIeń 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo nA dZIeń 31 GrudnIA 2016 roku 

31/12/2017 31/12/2016
(dane	 

przekształcone)

01/01/2016	 
(dane	 

przekształcone)

Aktywa	trwałe   

Rzeczowe	aktywa	trwałe 644	153 635	288 585	937

Nieruchomości	inwestycyjne 189	597 158	925 255	983

Wartości	niematerialne 15	064 15	438 15	831

Wartość	firmy 48	579 49	106 49	632

Inwestycje	w	jednostkach	podporządkowanych 279	674 303	761 229	069

Aktywa	finansowe	dostępne	do	sprzedaży 381	606 288	677 181	646

Pożyczki	udzielone 106	756 96	756 92	711

Aktywa	z	tytułu	podatku	odroczonego 2	739 2	128 2	327

Należności	oraz	pozostałe	aktywa	długoterminowe 1	275 1	640 	769

Aktywa	trwałe	razem 1 669	443 1 551	719 1 413	905

Aktywa	obrotowe

Zapasy 598	685 552	398 454	599

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	oraz	pozostałe	należności 343	062 330	394 306	170

Pożyczki	udzielone 41	169 44	485 54	944

Pochodne	instrumenty	finansowe 33	750 16	622 10	866

Aktywa	finansowe	dostępne	do	sprzedaży 2	579 57	406 32	842

Należności	z	tytułu	podatku	dochodowego 	963 2	454 3	682

Pozostałe	aktywa 3	990 6	886 4	589

Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty 107	507 93	534 75	678

Aktywa	obrotowe	razem 1 131	705 1 104	179 943	370

Aktywa	przeznaczone	do	sprzedaży	(HMN	Szopienice	S.A.	w	likwidacji) 1	622 1	653 4	610

Aktywa	razem 2 802	770 2 657	551 2 361	885

7.4  conSolIdATed BAlAnce SheeT coMPIled  
AS AT 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely AS AT 31 deceMBer 2016

31/12/2017 31/12/2016	
(transformed	data)

01/01/2016	
(transformed	data)

Non-current	assets   

Tangible	fixed	assets 644,153 635,288 585,937

Investment	property	 189,597 158,925 255,983

Intangible	assets 15,064 15,438 15,831

Goodwill	 48,579 49,106 49,632

Investments	in	controlled	entities 279,674 303,761 229,069

Financial	assets	available	for	sale	 381,606 288,677 181,646

Loans	granted 106,756 96,756 92,711

Deferred	income	tax	assets 2,739 2,128 2,327

Receivables	and	other	non-current	assets 1,275 1,640 769

Total	fixed	assets 1,669,443 1,551,719 1,413,905

Current	assets

Inventory 598,685 552,398 454,599

Trade	and	other	receivables	 343,062 330,394 306,170

Loans	granted 41,169 44,485 54,944

Derivative	financial	instruments 33,750 16,622 10,866

Financial	assets	available	for	sale	 2,579 57,406 32,842

Income	tax	receivables	 963 2,454 3,682

Other	assets 3,990 6,886 4,589

Cash	and	cash	equivalents 107,507 93,534 75,678

Total	current	assets 1,131,705 1,104,179 943,370

Assets	held	for	sale	(HMN	Szopienice	S.A.	w	likwidacji) 1,622 1,653 4,610

Total	assets 2,802,770 2,657,551 2,361,885
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31/12/2017
31/12/2016
(dane	 

przekształcone)

01/01/2016	 
(dane	 

przekształcone)

PASyWA   

Kapitał	własny    

Kapitał	zakładowy	(akcyjny) 94	661 94	661 94	661

Akcje	własne	(wielkość	ujemna) (34	690) (25	960) (24	441)

Kapitał	zapasowy	z	tytułu	emisji	akcji	powyżej	ich	wartości	nominalnej 28	867 28	867 28	867

Kapitał	z	tytułu	stosowania	rachunkowości	zabezpieczeń 11	949 (4	180) (3 057)

Kapitał	z	tytułu	wyceny	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych (	584) (	80) ( 114)

Kapitał	z	tytułu	aktualizacji	wyceny	aktywów 20	613 7	532 (25	628)

Różnice	kursowe	z	przeliczenia	jednostek	podporządkowanych 8	002 16	986 15	629

Zyski	zatrzymane,	w	tym: 1 365	456 1 290	637 1 155	585

Kapitał	rezerwowy 125	867 125	867 78	222

Zysk	akcjonariuszy	jednostki	dominującej	roku	bieżącego 76	949 132	282 141	348

Kapitał	własny	przypadający	akcjonariuszom	jednostki	dominującej 1 494	274 1 408	463 1 241	502

Kapitały	przypadające	na	udziały	niekontrolujące	 285	939 292	107 293	087

Razem	kapitał	własny 1780	213 1 700	570 1 534	589

Zobowiązania	długoterminowe	i	rezerwy	na	zobowiązania

Pożyczki	i	kredyty	bankowe 174	764 100	301 43	904

Rezerwy	na	zobowiązania	z	tytułu	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych 6	176 4	924 5	375

Zobowiązania	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego 76	802 74	333 60	009

Pozostałe	rezerwy	długoterminowe 3	421 3	188 2	894

Pozostałe	zobowiązania	 8	745 9	569 22	467

Pozostałe	pasywa 8	313 9	119 10	177

Zobowiązania	i	rezerwy	długoterminowe	razem 278	221 201	434 144	826

Zobowiązania	krótkoterminowe	i	rezerwy	na	zobowiązania

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług	oraz	pozostałe	zobowiązania	 318	651 299	991 268	974

Pożyczki	i	kredyty	bankowe	 288	870 385	799 355	683

Pochodne	instrumenty	finansowe 20	716 27	775 18	442

Zobowiązania	z	tytułu	podatku	dochodowego	 17	338 9	033 3	944

Rezerwy	na	zobowiązania	z	tytułu	świadczeń	emerytalnych	i	podobnych 9	412 8	600 4	330

Pozostałe	rezerwy	krótkoterminowe 65	864 1	187 3	476

Pozostałe	pasywa 3	462 	997 	898

Zobowiązania	i	rezerwy	krótkoterminowe	razem 724	313 733	382 655	747

Zobowiązania	razem 1 002	534 934	816 800	573

Zobowiązania	związane	z	aktywami	przeznaczonymi	do	sprzedaży	(HMN	
Szopienice	S.A.	w	likwidacji)

20	023 22	165 26	723

Pasywa	razem 2 802	770 2 657	551 2 361	885

31/12/2017
31/12/2016
(dane	 

przekształcone)

01/01/2016	 
(dane	 

przekształcone)

LIAbILITIES	AND	EQUITy   

Equity    

Initial	(share)	capital 94,661 94,661 94,661

Own	shares	(negative	value) (34,690) (25,960) (24,441)

Supplementary	capital	due	to	share	premium 28,867 28,867 28,867

Capital	due	to	hedge	accounting	 11,949 (4,180) (3 057)

Capital	due	to	valuation	of	pension	and	similar	benefits (584) (80) (114)

Capital	due	to	revaluation	of	assets	available	to	sell 20,613 7,532 (25,628)

Exchange	differences	on	recalculation	of	controlled	entities	 8,002 16,986 15,629

Retained	earnings,	including: 1 365	456 1 290	637 1 155	585

Reserve	capital	 125,867 125,867 78,222

Profit	of	the	equity	holders	of	the	parent	in	the	current	year	 76,949 132,282 141,348

Equity	attributable	to	equity	holders	of	the	parent 1,494,274 1,408,463 1,241,502

Equity	attributable	to	minority	shareholders	(*) 285,939 292,107 293,087

Total	equity 1,780,213 1,700,570 1,534,589

Long-term	liabilities	and	provisions	for	liabilities	

Bank	loans	and	borrowings	 174,764 100,301 43,904

Provisions	for	liabilities	on	pension	and	similar	benefits 6,176 4,924 5,375

Deferred	income	tax	liabilities 76,802 74,333 60,009

Other	long-term	provisions 3,421 3,188 2,894

Other	Liabilities	 8,745 9,569 22,467

Other	equity	and	liabilities 8,313 9,119 10,177

Total	long-term	liabilities	and	provisions		 278,221 201,434 144,826

Short-term	liabilities	and	provisions	for	liabilities

Trade	and	other	liabilities	 318,651 299,991 268,974

Bank	loans	and	borrowings	 288,870 385,799 355,683

Derivative	financial	instruments 20,716 27,775 18,442

Income	tax	liabilities	 17,338 9,033 3,944

Provisions	for	liabilities	on	pension	and	similar	benefits 9,412 8,600 4,330

Other	short-term	provisions 65,864 1,187 3,476

Other	equity	and	liabilities 3,462 997 898

Total	short-term	liabilities	and	provisions		 724,313 733,382 655,747

Total	liabilities	 1,002,534 934,816 800,573

Liabilities	related	to	assets	held	for	sale 20,023 22,165 26,723

Total	equity	and	liabilities 2,802,770 2,657,551 2,361,885

SkonSolIdowAne SPrAwoZdAnIA Z SyTuAcjI fInAnSowej (c.d.) conSolIdATed BAlAnce SheeT, conTInued
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(*) Akcje własne w cenie nabycia, nabyte w celu umorzenia lub odsprzedaży w ilości 10 060 000 sztuk na dzień 31.12.2017  r.  
i odpowiednio 7 737 800 sztuk na dzień 31.12.2016 r.

Na kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej miały wpływ zmiany w posiadaniu udziałów jednostek zależnych, które nie skut-
kowały utratą kontroli. Zmiany opisane zostały w nocie 1 w punkcie “Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2017 roku)   
       

7.5  SkonSolIdowAne ZeSTAwIenIe ZMIAn w kAPITAle włASnyM ZA okreS  
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok 

kapitał	przypadający	akcjonariuszom	jednostki	dominującej

kapitał	
zakładowy	
(akcyjny)

akcje		
własne	(*)

kapitał	
zapasowy	z	
tytułu	emisji	
akcji	poniżej	
ich	wartości	
nominalnej

kapitał	
z	tytułu	

stosowania	
rachunkow-
ości	zabez-
pieczeń

kapitał	
z	tytułu	

aktualizacji	
wyceny	
aktywów

kapitał	
z	tytułu	

wyceny	świ-
adczeń	em-
erytalnych	i	
podobnych

różnice	
kursowe	z	
przeliczenia	
jednostek	
zagran-
icznych

zyski	zatrzy-
mane	

kapitały	
przypada-
jące	na	
udziały	

niekontrolu-
jące

razem

Stan	na	1	
stycznia	
2017	r.

94	661 (25	960) 28 867 (4	180) 7 532 (80) 16	986 1 290	637 292	107 1 700	570

Całkowite	
dochody	
2017	r.

- - - 16	129 13	081 (504) (8 984) 76	949 -12	487 84	184

Skup	akcji	
własnych - -8	730 - - - - - - - (8	730)

Kapitał		z	
konsolidacji		
(zmiana	
struktury	
udziałów)

- - - - - - - (2	130) 6	588 4	458

Wypłata	
dywidendy - - - - - - - - (269) (269)

Stan	na	31	
grudnia	
2017	r.

94	661 (34	690) 28 867 11	949 20	613 (584) 8	002 1365	456 285	939 1 780	213

kapitał	przypadający	akcjonariuszom	jednostki	dominującej

kapitał	
zakładowy	
(akcyjny)

akcje		
własne	(*)

kapitał	
zapasowy	z	
tytułu	emisji	
akcji	poniżej	
ich	wartości	
nominalnej

kapitał	
z	tytułu	

stosowania	
rachunkow-
ości	zabez-
pieczeń

kapitał	
z	tytułu	

aktualizacji	
wyceny	
aktywów

kapitał	
z	tytułu	

wyceny	świ-
adczeń	em-
erytalnych	i	
podobnych

różnice	
kursowe	z	
przeliczenia	
jednostek	
zagran-
icznych

zyski	zatrzy-
mane	

kapitały	
przypada-
jące	na	
udziały	

niekontrolu-
jące

razem

Stan	na	1	
stycznia	
2016	r.

94	661 (24	441) 28 867 (3 057) (25	628) (114) 15	629 1 155	585 293	087 1 534	589

Całkowite	
dochody	
2016	r.

- - - (1	110) 33	160 	36 1	357 132	282 3	704 169	429

Skup	akcji	
własnych - (1 519) - - - - - - - (1 519)

Kapitał		z	
konsolidacji		
(zmiana	
struktury	
udziałów)

- - - (13) - (2) - 2	904 (4 449) (1 560)

Wypłata	
dywidendy - - - - - - - (134) (235) (369)

Stan	na	31	
grudnia	
2016	r.

94	661 (25	960) 28 867 (4	180) 7 532 (80) 16	986 1 290	637 292	107 1 700	570

(*) Treasure shares at acquisition price, purchase for redemption or resale, 10 060 000 shares as at 31.12.2017 
and respectively 7 737 800 shares as at 31.12.2016.

Equity attributable to shareholders of the Parent was affected by changes in holdings of the parent in subsidiaries which did not result in loss of control. 
The changes are detailed in note 1, point “Changes in the structure of Impexmetal Capital Group in 2017”

7.5  conSolIdATed STATeMenT on chAnGeS In equITy for The PerIod froM  
1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely TrAnSforMed dATA for 2016

equity	attributable	to	shareholders	of	the	parent

initial	
(share)	
capital

treasury	
shares	(**)

supplemen-
tary	capital	
due	to	share	
premium

capital	due	
to	hedge	
accounting

capital	
due	to	

revaluation	
of	assets	

available	to	
sell

exchange	
differences	
on	translat-
ing	foreign	
entities

capital	due	
to	valuation	
of	pension	
and	similar	
benefits

retained	
earnings	

equity	
attributable	
to	non-con-
trolling	
interest	

total

As	at	1	Jan-
uary	2017 94,661 (25,960) 28,867 (4,180) 7,532 (80) 16,986 1,290,637 292,107 1,700,570

Compre-
hensive	
income	for	
2017

- - - 16,129 13,081 (504) (8,984) 76,949 (12,487) 84,184

Share	 
buy-back - (8,730) - - - - - - - (8,730)

Hedge	
accounting	
capital	
(change	
of	holding	
structure)

- - - - - - - (2,130) 6,588 4,458

Dividend	
distribution - - - - - - - - (269) (269)

As	of	31	
December	
2017

94,661 (34,690) 28,867 11,949 20,613 (584) 8,002 1,365,456 285,939 1,780,213

equity	attributable	to	shareholders	of	the	parent

initial	
(share)	
capital

treasury	
shares	

supplemen-
tary	capital	
due	to	share	
premium

capital	due	
to	hedge	
accounting

capital	
due	to	

revaluation	
of	assets	

available	to	
sell

exchange	
differences	
on	translat-
ing	foreign	
entities

capital	due	
to	valuation	
of	pension	
and	similar	
benefits

retained	
earnings	

equity	
attributable	
to	non-con-
trolling	
interest	

total

As	at	1	Jan-
uary	2016 94,661 (24,441) 28,867 (3,057) (25,628) (114) 15,629 1,155,585 293,087 1,534,589

Compre-
hensive	
income	for	
2016

- - - (1,110) 33,160 36 1,357 132,282 3,704 169,429

Share	buy-
back - (1,519) - - - - - - - (1,519)

Hedge	
accounting	
capital	
(change	
of	holding	
structure)

- - - (13) - (2) - 2,904 (4,449) (1,560)

Dividend	
distribution - - - - - - - (134) (235) (369)

As	of	31	
December	
2016

94,661 (25,960) 28,867 (4,180) 7,532 (80) 16,986 1,290,637 292,107 1,700,570
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7.6 SkonSolIdowAne SPrAwoZdAnIe Z PrZePływów PIenIężnych ZA okreS  
od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I odPowIednIo ZA 2016 rok 

okres	zakończony	
31/12/2017

okres	zakończony	31/12/2016	
(dane	przekształcone)

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej   
Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem 88	744 165	082

Amortyzacja 60	282 55	275
Zysk/strata	z	działalności	finansowej 1	873 8	376
Dywidendy	z	udziałów	w	zyskach - -
Zysk/strata	na	działalności	inwestycyjnej (2	155) (27	291)

Zmiany	kapitału	obrotowego:
Należności	(zwiększenie)/zmniejszenie (5	970) (47	074)
Zapasy	(zwiększenie)/zmniejszenie (46	308) (96	452)
Zobowiązania	zwiększenie/(zmniejszenie) 23	076 69	367
Rezerwy	i	rozliczenia	międzyokresowe 65	648 (	871)
Pozostałe	pozycje	 (3 966) 11	577

środki	pieniężne	wygenerowane	na	działalności	operacyjnej 181	224 137	989
Podatek	dochodowy	otrzymany/(zapłacony) (20	760) (13	267)
Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	operacyjnej 160	464 124	722
Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej
Wpływy

Zbycie	składników	rzeczowych	aktywów	trwałych 24	835 24	307
Sprzedaż	aktywów	finansowych 	500 	94
Otrzymane	dywidendy - -
Otrzymane	odsetki	i	spłata	udzielonych	pożyczek 10	050 56	360
Zbycie	obligacji	 3	000 44	300
Inne	wpływy	inwestycyjne - 95	712

Wydatki
Nabycie	składników	rzeczowych	aktywów	trwałych (113	365) (102	510)
Nabycie	aktywów	finansowych - -
Nabycie	jednostek	zależnych	i	stowarzyszonych (1	423) (111 513)
Udzielone	pożyczki (10	000) (42	000)
Nabycie	obligacji (25	800) (141	000)
Inne	wydatki	inwestycyjne - (3	548)

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	inwestycyjnej (112	203) (179	798)
Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej
Wpływy

Kredyty	i	pożyczki 143	855 223	248
Inne	wpływy	finansowe	 4	507 2	594

Wydatki
Wykup	akcji	(udziałów)	własnych	 (8	730) (1	519)
Dywidendy	i	inne	wypłaty	na	rzecz	właścicieli	 (	269) (	369)
Spłata	kredytów	i	pożyczek (155	839) (137	443)
Płatności	z	tytułu	umów	leasingu	finansowego (1	437) (	392)
Odsetki	zapłacone	 (15 144) (12	951)
Inne	wydatki	finansowe	 (	216) (	612)

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej (33 273) 72	556
Przepływy	pieniężne	netto	razem 14	988 17	480
Wpływ	zmian	kursów	walut	na	saldo	środków	pieniężnych	w	walutach	obcych	 (2	727)  334
Zmiana	stanu	środków	pieniężnych	i	ich	ekwiwalentów 12	261 17	814
środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	początek	okresu,	z	tego: 93	542 75	728

z	działalności	kontynuowanej 93	534 75	678
z	działalności	zaniechanej 	8 	50

środki	pieniężne	nabytych/zbytych	jednostek	na	początek	okresu 2	297 -
środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	koniec	okresu,	z	tego: 108	100 93	542

z	działalności	kontynuowanej 107	507 93	534
z	działalności	zaniechanej 	593 	8

7.6  conSolIdATed cASh flow STATeMenT for The PerIod  
froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

period	ended	
31/12/2017

period	ended	31/12/2016	 
(transformed	data)

Cash	flows	from	operating	activities   
Profit	(loss)	before	income	tax 88,744 165,082

Amortisation	and	depreciation 60,282 55,275
Profit/loss	on	financial	activity 1,873 8,376
Dividends	from	share	in	profit - -
Profit/loss	on	investing	activities (2,155) (27,291)

Changes	in	working	capital:
Accounts	receivable	(increase)/reduction (5,970) (47,074)
Inventories	(increase)/reduction (46,308) (96,452)
Liabilities	increase/(reduction) 23,076 69,367
Provisions	and	accruals 65,648 (871)
Other	items	 (3,966) 11,577

Cash	generated	on	operating	profit 181,224 137,989
Income	tax	received/(paid) (20,760) (13,267)
Net	cash	flow	from	operating	activity 160,464 124,722
Cash	flows	from	investment	activities
Inflows

Components	of	tangible	fixed	assets 24,835 24,307
Disposal	of	financial	assets 500 94
Dividends	received - -
Interest	received	and	repayment	of	loans	granted 10,050 56,360
Disposal	of	bonds	 3,000 44,300
Other	investment	inflows - 95,712

Expenditures
Acquisition	of	tangible	fixed	assets (113,365) (102,510)
Purchase	of	financial	assets - -
Acquisition	of	subsidiaries	and	associated	entities (1,423) (111,513)
Loans	granted (10,000) (42,000)
Acquisition	of	bonds (25,800) (141,000)
Other	investment	expenditure - (3,548)

Net	cash	flow	from	investment	activity (112,203) (179,798)
Cash	flows	from	financial	activities
Inflows

Borrowings	and	loans 143,855 223,248
Other	financial	inflows	 4,507 2,594

Expenditures
Redemption	of	shares	(own	shares) (8,730) (1,519)
Dividends	and	other	payments	to	owners	 (269) (369)
Repayment	of	loans	and	borrowings (155,839) (137,443)
Payments	under	finance	lease	agreements (1,437) (392)
Interest	paid	 (15,144) (12,951)
Other	financial	expenditure	 (216) (612)

Net	cash	flow	from	financial	activity (33,273) 72,556
Total	cash	flow 14,988 17,480
Impact	of	exchange	rate	changes	on	balance	sheet	measurement	of	foreign	cash	 (2,727) 334
Movement	in	cash	and	cash	equivalents 12,261 17,814
Opening	balance	of	cash	and	cash	equivalents,	of	which: 93,542 75,728

from	continuing	operations 93,534 75,678
from	discontinued	operations 8 50

Opening	balance	of	cash	and	cash	equivalents	in	acquired/disposed	of	entities 2,297 -
Closing	balance	of	cash	and	cash	equivalents,	of	which: 108,100 93,542

from	continuing	operations 107,507 93,534
from	discontinued	operations 593 8
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7.7  SkonSolIdowAne SPrAwoZdAnIe Z PrZePływów PIenIężnych – 
dZIAłAlność ZAnIechAnA ZA okreS od 1 STycZnIA do 31 GrudnIA 2017 roku I 
odPowIednIo ZA 2016 rok

Działalność	zaniechana okres	zakończony	
31/12/2017

okres	zakończony	
31/12/2016

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej   

Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem 2	293 	256

Korekty (4	783) (8	320)

Zapłacone	odsetki - -

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	operacyjnej (2	490) (8	064)

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej

Wpływy 3	275 5 135

Wydatki - -

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	inwestycyjnej 3 275 5 135

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej

Wpływy - 3	087

Wydatki (200) (200)

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej (200) 2	887

Zmiana	stanu	środków	pieniężnych	i	ich	ekwiwalentów 	585 (42)

środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	początek	okresu 	8 	50

środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	koniec	okresu	 	593 	8

7.7  conSolIdATed cASh flow STATeMenT – dISconTInued oPerATIonS for 
The PerIod froM 1 jAnuAry To 31 deceMBer 2017 And reSPecTIvely for 2016

Discontinued	operations period	ended	
31/12/2017

period	ended	
31/12/2016

Cash	flows	from	operating	activities

Profit	(loss)	before	income	tax 2,293 256

Adjustments (4,783) (8,320)

Interest	paid - -

Net	cash	flow	from	operating	activity (2,490) (8,064)

Cash	flows	from	investment	activities

Inflows 3,275 5,135

Expenditures - -

Net	cash	flow	from	investment	activity 3,275 5,135

Cash	flows	from	financial	activities

Inflows - 3,087

Expenditures (200) (200)

Net	cash	flow	from	financial	activity (200) 2,887

Movement	in	cash	and	cash	equivalents 585 (42)

Opening	balance	of	cash	and	cash	equivalents 8 50

Closing	balance	of	cash	and	cash	equivalents	 593 8
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8.  Analiza finansowa wyników Grupy Kapitałowej 8.  Financial analysis of the Capital Group’s results
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8.1 AnAlIZA wyBrAnych PoZycjI 
rAchunku wynIków 
Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy Kapitałowej 
impexmetal za 2017 rok w porównaniu do 2016 roku 
przedstawia tabela:

Wysokość przychodów była wypadkową kilku 
podstawowych czynników: 

• wzrostu wolumenów sprzedaży Grupy o 5,6% do 
poziomu 228,2 tys. ton, 

• wzrostu w polskich złotych od 18% do 32% cen 
wszystkich metali nieżelaznych stanowiącym 
podstawowy składnik cen produktów największych 
segmentów Grupy jako pochodna wzrostu metali na 
rynkach światowych.

w mln zł 2017 2016

przychody ze sprzedaży 3 353,4 2 893,2

produktów 2 941,5 2 453,7

towarów i materiałów 411,9 439,5

Zysk brutto na sprzedaży 327,9 321,5

Zysk na sprzedaży 169,5 173,8

EBITDA 196,0 240,8

zysk operacyjny 135,7 185,6

Zysk brutto 86,5 164,8

Zysk netto na działalności 
kontynuowanej 60,9 137,1

Zysk netto na działalności 
zaniechanej 2,3 0,7

zysk netto ogółem 63,2 137,8

przychody w rozBiciu na segmenty 
w 2017 roku

przychody w rozBiciu na segmenty 
w 2016 roku

35%

29%26%

10%
aluminium

miedź
cynk i ołów

pozostałe

35%

28%
29%

8%
aluminium

miedź

cynk i ołów

pozostałe

Przychody Grupy kapitałowej 
Impexmetal w 2017 roku 
wyniosły 3 353,4 mln zł i 

były o 15,9% wyższe niż w 
analogicznym okresie roku 

ubiegłego. 

8.1 AnAlySIS of SelecTed ITeMS of 
The IncoMe STATeMenT 
the selected items of the results account of capital 
Group impexmetal for 2017 compared to 2016 are 
presented in the table below:

the revenues were the result of several key factors: 

• the increase of the Group’s sales volumes by 5.6% 
to 228.2 thousand tonnes, 

• the increase in Polish zloty from 18% to 32% of the 
price of non-ferrous metals, as a consequence of 
metal growth in global markets.

w mln zł 2017 2016

revenues from sale 3,353.4 2,893.2

products 2,941.5 2,453.7

goods and materials 411.9 439.5

Gross profit from sales 327.9 321.5

Profit from sales 169.5 173.8

EBITDA 240.8

operating profit 135.7 185.6

Gross profit 164.8

Net profit from continuing 
operations 60.9 137.1

Net profit from discontinued 
operations 2.3 0.7

total net profit 63.2 137.8

revenues By segments in 2017

revenues By segments in 2016

35%

29%26%

10%
aluminum

copper
zinc and lead

others

35%

28%
29%

8%
aluminum

copper

zinc and lead

others

The revenues of capital Group 
Impexmetal in 2017 amounted 

to 3,353.4 million Pln, and were 
higher by 15.9% than in the 
corresponding period of the 

previous year. 
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8.2 TowAry I MATerIAły 
spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów 
wynikał z ograniczenia sprzedaży towarów i materiałów 
przez spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej, zakończenia 
działalności operacyjnej przez FLt & Metals Ltd. (Londyn) 
oraz likwidacji oddziału Handlowego impexmetal s.A.

8.3 woluMeny SPrZedAży 
czynnikiem, który miał wpływ na poziom przychodów w 
2017 roku był poziom wolumenów sprzedaży w spółkach 
Grupy Kapitałowej impexmetal. spółki produkcyjne 
sprzedały w ramach działalności kontynuowanej w 2017 
roku 228,2 tys. ton, tj. o 5,6%  ton więcej produktów niż w 
analogicznym okresie roku ubiegłego. 

największe wzrosty wolumenów sprzedaży dotyczyły 
wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej oprócz 
Hutmen s.A. w tym największe odnotowano w: ZM silesia 
o/silesia ze wzrostem o 2,0 tys. ton (13,3%), Zakładzie 
Aluminium Konin (impexmetal s.A.) ze wzrostem o 7,1 tys. 
ton (8,1%) oraz ZM silesia o/oława ze wzrostem o 1,8 tys. 
ton (6,6%).

Wzrost wolumenów sprzedaży w ZM silesia o/silesia 
był pochodną wzrostu sprzedaży praktycznie wszystkich 
asortymentów (oprócz stopów odlewniczych), w tym 
intensyfikacji sprzedaży nowego produktu, tj. blachy 
cynkowo-tytanowej oraz patyna carbon (tzw. blacha 
czarna).

W Zakładzie Aluminium Konin w efekcie prowadzonej 
inwestycji w zakresie podniesienia zdolności 
produkcyjnych, które umożliwiły zwiększonej sprzedaży 
wyrobów wysoko przetworzonych.

Wzrost wolumenów sprzedaży w ZM silesia oddziału 
Huta oława dotyczył zwiększenia wolumenów sprzedaży 
tlenków cynku do continental (fabryk w niemczech i na 
Węgrzech) oraz do firmy Michelin we Francji i Hiszpanii. 
Ponadto osiągnięto znaczny wzrost sprzedaży na rynku 
krajowym do fabryk Goodyear (Dębica).

wolumen sprzedaży gk impexmetal 
4Q 2016 vs 4Q 2017 działalność 
kontynuowana (tys. t)

sprzedaż od 01.01.2015 w układzie 
ciągnionym (tys. t) gki dz. 
kontynuowana
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8.2 GoodS And MATerIAlS 
the decrease in revenues from the sale of goods and 
materials resulted from the restriction of sales of 
goods and materials by the capital Group’s production 
companies, the closure of operations by FLt & Metals 
Ltd. (London) and the liquidation of the trade Division 
of impexmetal S.a.

8.3 SAleS voluMe 
the level of sales volumes of capital Groupimpexmetal 
was the factor that affected the level of the revenues 
in 2017. the production companies sold 228.2 thousand 
tonnes of products in 2017, i.e. 5.6% more than in the 
corresponding period of the previous year. 

the largest increases in sales volumes concerned all 
entities of the capital Group except Hutmen s.A., the 
largest ones were recorded in: ZM silesia o / silesia 
with an increase of 2.0 thousand tonnes (13.3%), Zakład 
Aluminum Konin (impexmetal s.A.) with an increase of 
7.1 thousand tonnes (8.1%) and ZM silesia o / oława with 
an increase of 1.8 thousand tonnes (6.6%).

the increase in sales volumes in ZM silesia o / silesia 
resulted from the increase in the sales of virtually all 
product ranges (except foundry alloys), including the 
intensification of sales of a new product, i.e. the zinc-
titanium sheet and carbon patina (the so-called black 
metal sheet).

At Zakład Aluminum Konin as a result of the investment 
being conducted in the scope of increasing production 
capacity, which enabled increased sales of highly 
processed products.

the increase in sales volumes at ZM silesia of the Huta 
oława Branch concerned the increase of sales volumes 
of zinc oxides to continental (factories in Germany 
and Hungary) and to Michelin in France and spain. 
in addition, a significant increase in the sales on the 
domestic market was reached, selling to Goodyear 
factories (Dębica).

volume of sales of the impexmetal 
capital group in 4Q 2017 vs 4Q 2017 
– continuing operations  
(thousand of tonnes)

sales from 01.01.2015 on a rolling 
Basis (thousand of tonnes) impexmetal 
capital group, continuing operations
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8.4 SyTuAcjA MAkroekonoMIcZnA  
W krajach Unii europejskiej ogólna sytuacja makroekonomiczna w 2017 roku była korzystniejsza niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego. W przypadku rynku krajowego po lekkim pogorszeniu  nastrojów w gospodarce w i połowie 
roku, począwszy od  iii kwartału  obserwujemy poprawę nastrojów. 

sytuacja na rynku aluminiowych wyrobów walcowanych jest bardzo dobra. 

Aluminium znajduje coraz szersze zastosowanie w 
wielu segmentach gospodarki. Dla Zakładu Aluminium 
Konin szczególnie ważne są rynki motoryzacyjny i 
opakowaniowy. trwająca obecnie rewolucja w branży 
motoryzacyjnej wymuszona poprzez restrykcyjne normy 
środowiskowe powoduje coraz szersze zastosowanie 
lekkich materiałów, w tym aluminium. również w 
segmencie zakrętek do napoi można zaobserwować 
ciągły kilkuprocentowy wzrost popytu.

średnie wartości wskaźnika PMi, określający poziom 
aktywności w przemyśle najważniejszych gospodarek 
dla Grupy Kapitałowej (strefa euro, niemcy) były po iV 
kwartałach 2017 roku na znacznie wyższym poziomie w 
porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. 
W przypadku Polski wskaźnik ten nieznacznie przekraczał 
odczyty z analogicznego okresu roku poprzedniego. 

i tak PMi dla niemiec i dla Ue, poprawił swoje 6-letnie 
maksima, tj. na koniec grudnia 2017 osiągnął poziom 60,6 
pkt dla Ue, oraz 63,3 pkt dla niemiec (w analogicznym 
okresie roku poprzedniego odczyty były na poziomach 
odpowiednio: 54,9 pkt dla Ue i 55,6 pkt dla niemiec).

Prognozuje się dwukrotny wzrost zapotrzebowania na blachy i taśmy 
aluminiowe w ciągu najbliższych 10 lat.

W przypadku Polski odczyt wskaźnika PMi jest na poziomie 
nieznacznie wyższym niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego, tj. 55,0 pkt (przy odczycie 54,3 pkt. po iV 
kwartałach 2016 roku). tendencja spadkowa wskaźnika 
od stycznia 2017 została przełamana w sierpniu i jego 
wzrost kontynuowany był do końca 2017 roku.

najnowsze prognozy Banku światowego ze stycznia 
2018 roku podwyższają wzrost PKB Polski w 2017, 2018 
i 2019 roku w stosunku do opublikowanych wcześniej 
w październiku 2017 roku. Według Banku światowego 
prognoza wzrostu poziomu PKB w Polsce w 2017 roku 
została podwyższona do poziomu 4,5% (z 4,0% zgodnie 
z prognozą z października 2017 roku), natomiast dla 2018 
roku do poziomu 4,0% (z 3,6% zgodnie z poprzednią 
prognozą) i jest nieznacznie bardziej optymistyczna niż 
prezentowana przez nBP, które prognozuje wzrost PKB 
dla Polski na poziomie 4,2% w 2017 roku i 3,6% w 2018 
roku.

8.4 MAcroeconoMIc SITuATIon  
in the countries of the european Union, the general macroeconomic situation in 2017 was more favorable than in 
the corresponding period of the previous year. in the case of the domestic market, after a slight deterioration in the 
economic sentiment in the first half of the year, starting from the third quarter of 2017, we are seeing an improvement 
in sentiment.

the situation on the market of rolled, aluminum products is very good. 

Aluminum is increasingly used in many segments of 
the economy. For Konin Aluminum, automotive and 
packaging markets are of particular importance. the 
ongoing revolution in the automotive industry forced, 
among others by restrictive environmental standards, 
causes the fact that the use of light materials, including 
aluminum, is increasingly widespread. We can also 
observe a continuous increase in demand of several 
percent in the segment of beverage caps.

the average values of the PMi index, which determines 
the level of activity of economies of the most importance 
for the capital Group in the industry, namely the euro 
area and Germany were at a significantly higher level 
after the fourth quarter of 2017 compared to the same 
period last year. in the case of poland, this indicator 
slightly exceeded the readings from the same period of 
the previous year.

thus, the PMi for Germany and the eU improved its 
6-year maximums, ie at the end of December 2017 
it reached 60.6 points for the eU and 63.3 points for 
Germany (in the corresponding period of the previous 
year the readings were at the level of 54.9 for the eU and 
55.6 for Germany respectively).

The demand for aluminum sheets and strips is expected 
to double over the next 10 years.

in the case of Poland, the PMi reading is slightly higher 
than in the corresponding period of the previous year, i.e. 
55.0 pts (with a 54.3 pts reading after the fourth quarter 
of 2016). the downward trend of the index since January 
2017 was broken in August and its increase continued 
until the end of 2017.

the latest forecasts of the World Bank from January 
2018 increase the GDP growth in Poland for 2017-2019 
in relation to those published earlier in october 2017. 
According to the World Bank, the GDP growth in Poland 
in 2017 will amount to 4.5% (compared to 4.0% forecasted 
a few months ago), while for 2018 we have a level of 4.0% 
(previously 3.6%) and it is slightly more optimistic than 
the one presented in the nBP forecast, which provides 
the GDP growth for Poland in 2017 at the level of 4.2% 
and 3.6% in 2018.
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8.5 AkTywA I PASywA 
Wybrane pozycje bilansu skonsolidowanego impexmetal s.A. przedstawia poniższa tabela:

w	mln	zł 	2017 2016

aktywa trwałe 1 185,0 1 182,5

w tym:

rzeczowe aktywa trwałe 341,1 340,3

wartości niematerialne 2,3 2,1

Inwestycje w jednostkach powiązanych 602,7 628,6	

udziały i akcje 124,9 106,9

aktywa finansowe długoterminowe 106,8 96,8

pozostałe 7,3 7,9

aktywa obrotowe 403,2 400,4

w tym:

zapasy 218,1 231,9

należności handlowe 107,3 100,2

pożyczki udzielone 41,5 43,7

środki pieniężne i ekwiwalenty 2,2 3,6

pozostałe 34,1 21,1

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0,0 0,0

suma Bilansowa 1 588,2 1 582,9

kapitał własny 1 152,4 1 063,1

w tym kapitały przypad. akcjonariuszom jednostki domin. 1	152,4 1	063,1

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 207,7 170,3

w tym: kredyty, pożyczki, leasing 135,9 99,7

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 228,1 349,6

kredyty, pożyczki, leasing 38,9 141,0

zobowiązania handlowe 145,4 151,8

Zobowiązania z aktywów przeznaczonym do sprzedaży 0,0 0,0

Wzrost poziomu aktywów wyniósł 5,3 mln zł i dotyczył:

• wzrostu o 2,5 mln zł poziomu aktywów trwałych,

• wzrostu o 2,8 mln zł poziomu aktywów obrotowych.

Wzrost poziomu aktywów trwałych był spowodowany 
zwiększeniem poziomu aktywów finansowych przede 
wszystkim udziałów i akcji w Boryszew s.A. oraz z tytułu 
pożyczek udzielonych do Boryszew s.A., których wzrost 
był częściowo skompensowany ujemną wyceną udziałów 
i akcji w jednostkach stowarzyszonych tj. w alchemia S.a.

Wzrost poziomu aktywów obrotowych był głównie 
związany ze wzrostem wyceny instrumentów pochodnych, 
oraz należności handlowych powiązanych ze wzrostem 
wolumenów sprzedaży, których wzrost został częściowo 
skompensowany poprzez spadek poziomu zapasów.

W strukturze pasywów największe zmiany wystąpiły 
w kapitałach własnych, które wzrosły w wyniku 
wypracowanych wyników bieżących. Wzrost kapitałów 
własnych w dużej części został wyeliminowany spadkiem 
zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych odnawialnych, 
które zostały spłacone.

Dług netto na koniec 2017 roku wyniósł 195,9 mln zł i 
był niższy o 78,1 mln zł od długu netto na koniec okresu 
analogicznego roku poprzedniego.

8.5 ASSeTS, equITy And lIABIlITIeS 
the selected balance sheet items of impexmetal s.A. are presented in the table below:

in	PLN	million 	2017 2016

fixed assets 1,185.0 1,182.5

including:

tangible fixed assets 341.1 340.3

intangible fixed assets 2.3 2.1

investments in related entities 602.7 628.6	

shares and interests 124.9 106.9

long-term financial assets 106.8 96.8

other 7.3 7.9

current assets 403.2 400.4

including:

inventories 218.1 231.9

trade receivables 107.3 100.2

loans granted 41,5 43.7

cash and cash equivalents 2.2 3,6

other 34.1 21.1

Assets intended for sale 0.0 0.0

Balance sheet total 1,588.2 1,582.9

equity 1,152.4 1,063.1

including capital attributable to shareholders of the parent 1,152.4 1,063.1

Long-term liabilities, including: 207.7 170.3

including: loans, borrowings, leases 135.9 99.7

Short-term liabilities, including: 228.1 349.6

loans, borrowings, leases 38.9 141.0

trade payables 145.4 151.8

Liabilities from assets to sale 0.0 0.0

the increase of the level of assets by PLn 5.3 million 
resulted from:

• increase of the fixed assets level by PLn 2.5 million,

• increase of the current assets level by PLn 2.8 
million,

the increase in the level of fixed assets was caused by 
the increase in the level of financial assets, primarily 
shares and stocks in Boryszew s.A. and loans granted 
to boryszew S.a., whose increase was partially offset by 
a negative valuation of shares and stocks in affiliated 
companies, i.e. at alchemia S.a.

the increase in the level of current assets was mainly 
related to the increase in the valuation of derivatives, 
and trade receivables related to the increase in sales 
volumes, whose growth was partially offset by a decrease 
in the level of stock.

in the structure of liabilities, the largest changes 
occurred in equity, which increased as a result of the 
current results earned. the increase in equity in a large 
part was eliminated by the decrease in short-term 
liabilities due to revolving solutions, which have been 
repaid.

At the end of 2017, the net debt amounted to 195.9 
million PLn, and was lower by 78.1 million PLn than the 
net debt at the end of the corresponding period of the 
previous year.
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