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OPINIA NIEZALE%NEGO BIEG!EGO REWIDENTA 
 

 

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. 

 

Przeprowadzili$my badanie za"!czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapita"owej Impexmetal, dla której Impexmetal S.A. z siedzib! w Warszawie, przy ulicy (uckiej 

7/9 jest Spó"k! Dominuj!c!, na które sk"ada si# skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 

finansowej sporz!dzone na dzie& 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat 

oraz skonsolidowane zestawienie ca"kowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian  

w kapitale w"asnym, skonsolidowane sprawozdanie z przep"ywów pieni#'nych za rok obrotowy  

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz informacje dodatkowe, obejmuj!ce 

informacje o przyj#tej polityce rachunkowo$ci i inne informacje obja$niaj!ce. 

 

Za sporz!dzenie zgodnego z obowi!zuj!cymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z dzia"alno$ci Grupy Kapita"owej odpowiedzialny jest Zarz!d 

Spó"ki Dominuj!cej. 

 

Zarz!d Spó"ki Dominuj!cej oraz cz"onkowie jej Rady Nadzorczej s! zobowi!zani do zapewnienia, 

aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia"alno$ci Grupy Kapita"owej 

spe"nia"y wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrze$nia 1994 roku o rachunkowo$ci  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pó)n. zm.), zwanej dalej �ustaw! o rachunkowo$ci�.  

 

Naszym zadaniem by"o zbadanie i wyra'enie opinii o zgodno$ci skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego z przyj#tymi przez Grup# Kapita"ow! zasadami *polityk!+ rachunkowo$ci oraz czy 

rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj# maj!tkow!  

i finansow!, jak te' wynik finansowy Grupy Kapita"owej. 

 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali$my i przeprowadzili$my stosownie 

do postanowie&: 

- rozdzia"u 7 ustawy o rachunkowo$ci, 

- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow! Rad# Bieg"ych 

Rewidentów w Polsce. 

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowali$my i przeprowadzili$my 

w taki sposób, aby uzyska% racjonaln! pewno$% pozwalaj!c! na wyra'enie opinii o sprawozdaniu. 

W szczególno$ci badanie obejmowa"o sprawdzenie poprawno$ci zastosowanych przez Spó"k# 

Dominuj!c! oraz jednostki zale'ne zasad *polityki+ rachunkowo$ci i sprawdzenie � 

w przewa'aj!cej mierze w sposób wyrywkowy � podstaw, z których wynikaj! liczby i informacje 

zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i ca"o$ciow! ocen# skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. Uwa'amy, 'e badanie dostarczy"o wystarczaj!cej podstawy  

do wyra'enia opinii.  
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Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych 

aspektach: 

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj!tkowej i finansowej 

Grupy Kapita"owej na dzie& 31 grudnia 2013 roku, jak te' jej wyniku finansowego za rok 

obrotowy 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

- zosta"o sporz!dzone zgodnie z Mi#dzynarodowymi Standardami Rachunkowo$ci, 

Mi#dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo$ci Finansowej oraz zwi!zanymi z nimi 

interpretacjami og"oszonymi w formie rozporz!dze& Komisji Europejskiej, a w zakresie 

nieuregulowanym w tych standardach � stosownie do wymogów ustawy o rachunkowo$ci 

i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

- jest zgodne z wp"ywaj!cymi na tre$% skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami 

prawa obowi!zuj!cymi Grup# Kapita"ow!. 

 

Nie zg"aszaj!c zastrze'e& do prawid"owo$ci i rzetelno$ci zbadanego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, zwracamy uwag# na dodatkow! not# obja$niaj!c! nr 2  

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zatytu"owan! �Sytuacja w spó"kach Grupy 

Kapita"owej�, w której Zarz!d Jednostki Dominuj!cej poinformowa" o mo'liwo$ci ograniczenia 

kontynuowania dzia"alno$ci przez Hutmen S.A. do okresu, wynikaj!cego z terminu obowi!zywania 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie dzia"alno$ci w obecnym zakresie i lokalizacji. 

  

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Grupy Kapita"owej za rok obrotowy 2013 jest kompletne  

w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo$ci oraz rozporz!dzenia Ministra Finansów  

z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie'!cych i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów warto$ciowych oraz warunków uznawania za równowa'ne informacji 

wymaganych przepisami prawa pa&stwa nieb#d!cego pa&stwem cz"onkowskim (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodz!ce ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, s! z nim zgodne. 

 

 
............................................................ 

Piotr Niedziela 
Kluczowy bieg"y rewident  

przeprowadzaj!cy badanie 

nr ewid. 12523 

 

 

W imieniu Deloitte Polska Spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno$ci! Sp. k. � podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozda& finansowych wpisanego na list# podmiotów uprawnionych 

prowadzon! przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: 

 

 
............................................................ 

Jacek Mateja � Wiceprezes Zarz!du Deloitte Polska Sp. z o.o.  

- komplementariusza Deloitte Polska Spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno$ci! Sp. k.  

 

Warszawa, 16 kwietnia 2014 roku 
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RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO GRUPY KAPITA!OWEJ IMPEXMETAL  

ZA ROK OBROTOWY 2013 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

1. Dane identyfikuj'ce badan' Spó#k) Dominuj'c' 

 

Spó"ka Dominuj!ca Grupy Kapita"owej dzia"a pod firm! Impexmetal S.A. Siedzib! Spó"ki jest 

Warszawa, ul. (ucka 7/9. 

 

Spó"ka dominuj!ca powsta"a na podstawie aktu przekszta"cenia przedsi#biorstwa pa&stwowego 

�Centrala Importowo-Eksportowa Impexmetal� w Jednoosobow! Spó"k# Akcyjn! Skarbu Pa&stwa 

z dnia 29 maja 1995 roku, dokonanego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 7389/95 

w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed notariuszem Paw"em B"aszczakiem.  

 

Spó"ka zosta"a zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez S!d Rejonowy  

XVI Wydzia" Gospodarczy w Warszawie, w dziale B pod numerem 44181, na podstawie 

postanowienia z dnia 1 lipca 1995 roku. Aktualnie Spó"ka jest wpisana do rejestru przedsi#biorców 

prowadzonego przez S!d Rejonowy XII Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego 

w Warszawie pod numerem KRS 0000003679. 

 

Spó"ka dominuj!ca posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 525-00-03-51 nadany przez Urz!d 

Skarbowy Warszawa Wola w dniu 26 lipca 1995 roku.  

 

Urz!d statystyczny nada" Spó"ce w dniu 3 lipca 1995 roku REGON o numerze 011135378. 

 

Spó"ka dzia"a na podstawie przepisów Kodeksu spó"ek handlowych. 

 

Wed"ug statutu Spó"ki Dominuj!cej przedmiotem jej dzia"alno$ci jest: 

- sprzeda' hurtowa metali i rud metali, 

- produkcja aluminium hutniczego, 

- produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium, 

- pozosta"e drukowanie, 

- introligatorstwo i podobne us"ugi, 

- przesy"anie energii elektrycznej,  

- dystrybucja energii elektrycznej, 

- handel energi! elektryczn!, 

- dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 

- wytwarzanie i zaopatrywanie w par# wodn!, gor!c! wod# i powietrze do uk"adów 

klimatyzacyjnych, 

- odzysk surowców z materia"ów segregowanych, 

- dzia"alno$% agentów zajmuj!cych si# sprzeda'! paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemys"owych, 

- dzia"alno$% agentów zajmuj!cych si# sprzeda'! maszyn, urz!dze& przemys"owych, statków  

i samolotów, 

- dzia"alno$% agentów zajmuj!cych si# sprzeda'! towarów ró'nego rodzaju, 
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- sprzeda' hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz $rodków 

czyszcz!cych, 

- sprzeda' hurtowa pozosta"ych maszyn i urz!dze&, 

- sprzeda' hurtowa wyrobów chemicznych, 

- sprzeda' hurtowa pozosta"ych pó"produktów, 

- sprzeda' hurtowa odpadów i z"omu, 

- sprzeda' hurtowa niewyspecjalizowana, 

- pozosta"a sprzeda' detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

- sprzeda' detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szk"a prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach, 

- sprzeda' detaliczna pozosta"ych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

- pozosta"a sprzeda' detaliczna prowadzona poza sieci! sklepow!, straganami i targowiskami 

- transport drogowy towarów, 

- dzia"alno$% pozosta"ych agencji transportowych, 

- dzia"alno$% zwi!zana z doradztwem w zakresie informatyki, 

- dzia"alno$% zwi!zana z zarz!dzaniem urz!dzeniami informatycznymi, 

- przetwarzanie danych, zarz!dzanie stronami internetowymi *Hosting+ i podobna dzia"alno$%, 

- pozosta"e po$rednictwo pieni#'ne,  

- dzia"alno$% holdingów finansowych, 

- pozosta"e formy udzielania kredytów, 

- pozosta"a finansowa dzia"alno$% us"ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy"!czeniem 

ubezpiecze& i funduszów emerytalnych, 

- kupno i sprzeda' nieruchomo$ci na w"asny rachunek, 

- wynajem i zarz!dzanie nieruchomo$ciami w"asnymi lub dzier'awionymi, 

- dzia"alno$% rachunkowo � ksi#gowa; doradztwo podatkowe, 

- dzia"alno$% firm centralnych *Head Office+ i holdingów z wy"!czeniem holdingów 

finansowych, 

- stosunki mi#dzyludzkie *public relations+ i komunikacja, 

- pozosta"e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia"alno$ci gospodarczej i zarz!dzania, 

- pozosta"a dzia"alno$% profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

- wynajem i dzier'awa samochodów osobowych i furgonetek, 

- pozosta"a dzia"alno$% zwi!zana z udost#pnianiem pracowników, 

- dzia"alno$% zwi!zana z organizacj! targów i wystaw i kongresów, 

- realizacja projektów budowlanych zwi!zanych ze wznoszeniem budynków, 

- pozosta"e badania i analizy techniczne. 

  

W badanym okresie Spó"ka prowadzi"a dzia"alno$% g"ównie w zakresie produkcji wyrobów  

z aluminium i stopów aluminium oraz sprzeda'y metali i rud metali. 

 

Kapita" zak"adowy Spó"ki wed"ug stanu na dzie& 31 grudnia 2013 roku wynosi" 94.661 tys. z",  

w tym 80.000 tys. z" podzielone na 200.000.000 akcji zwyk"ych o warto$ci nominalnej 0,40 z" 

ka'da oraz przeszacowanie hiperinflacyjne w kwocie 14.661 tys. z".  
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Wed"ug stanu na dzie& 31 grudnia 2013 roku w$ród akcjonariuszy Spó"ki znajdowali si#:  

- Boryszew S.A.      � 49,53% akcji, 

- ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.   � 8,05% akcji, 

- Pozostali akcjonariusze      � 38,82% akcji, 

- Impexmetal S.A.      � 3,60% akcji. 

 

W roku obrotowym ani po dniu bilansowym nie wyst!pi"y zmiany w kapitale zak"adowym Spó"ki. 

 

Kapita" w"asny Grupy Kapita"owej wed"ug stanu na dzie& 31 grudnia 2013 roku wynosi 

1.071.153 tys. z". 

 

Rokiem obrotowym Grupy Kapita"owej jest rok kalendarzowy. 

 

W sk"ad Zarz!du Spó"ki na dzie& wydania opinii wchodzili: 

- Ma"gorzata Iwanejko � Prezes Zarz!du. 

 

W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii nie wyst!pi"y zmiany w sk"adzie Zarz!du Spó"ki. 

 

Na dzie& 31 grudnia 2013 roku w sk"ad Grupy Kapita"owej Impexmetal wchodz!: 

- Podmiot Dominuj!cy � Impexmetal S.A. oraz 

 

- spó"ki zale'ne bezpo$rednio: 

- Zak"ady Metalurgiczne Silesia S.A,  

- FLT & Metals Ltd., 

- S & I S.A., 

- F(T Polska Sp. z o.o., 

- Polski Cynk Sp. z o.o., 

- SPV Lakme Investment Sp. z o.o., 

- Impex-Invest Sp. z o.o., 

- Eastside Capital Investments Sp. z o.o., 

- Symonvit Limited, 

- Brassco Inc., 

- Zak"ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

 

- spó"ki zale'ne po$rednio: 

- Hutmen S.A., 

- Baterpol S.A., 

- Huta Metali Nie'elaznych Szopienice S.A. w likwidacji, 

- Walcownia Metali Dziedzice S.A., 

- FLT Bearings Ltd., 

- FLT France SAS,  

- Metalexfrance S.A., 

- Susmed Sp. z o.o., 

- Hutnik Sp. z o.o. w likwidacji, 

- Surowce Hutmen S.A. Spó"ka Komandytowa, 

- FLT Wälzlager GmbH, 

- FLT & Metals s.r.l. 

- FLT (Wuxi) Trading Co. Ltd. 

 

- spó"ki wspó"zale'ne: 

- MBO Hutmen Sp. z o.o., 
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- Katech-Hutmen Sp. z o.o. w likwidacji, 

 

- spó"ki stowarzyszone: 

- FLT Metal Ltd., Kazachstan w likwidacji, 

- Remal Sp. z o.o., 

- Przedsi#biorstwo Automatyzacji i Pomiarów Altech Sp. z o.o. 

 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzie& 31 grudnia 2013 roku obj#te zosta"y 

nast#puj!ce spó"ki: 

 

a) Spó"ka Dominuj!ca � Impexmetal S.A. 

 

Przeprowadzili$my badanie sprawozdania finansowego Spó"ki Dominuj!cej Impexmetal S.A.  

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydali$my 

w dniu 16 kwietnia 2014 roku opini# bez zastrze'e&. 

 

b) Spó"ki obj#te konsolidacj! metod! pe"n!: 

 

Nazwa i siedziba 

Spó#ki 

Udzia# w 
kapitale  

(w %) 

Podmiot przeprowadzaj'cy 
badanie sprawozdania 

finansowego i rodzaj wydanej 

opinii 

Dzie* 
bilansowy 

konsolidowanej 

jednostki 

Data opinii 

ZM Silesia S.A. 97,03 

PRO AUDIT  

Kancelaria Bieg"ych 

Rewidentów Spó"ka z o.o. 

opinia bez zastrze'e& 

31 grudnia 

2013 
 

14 marca 

2014 

FLT & Metals 

Ltd. 
100,00 

HB Accountants Amwell House 

19 Amwell Street 

Hoddesdon Herts.EN11 8TS   

opinia bez zastrze'e& 

31 grudnia 

2013 
 

29 marca 

2014 

Metalexfrance 

S.A. 
97,03 

Jaques Andrès - Poiré Associés 

1, Place d�Estienne d�Orves 

75009 Paris 

opinia ze zwróceniem uwagi 

 

31 grudnia 

2013 
 

31 marca 

2014 

F(T Polska  

Sp. z o.o. 
98,35 

PRO AUDIT  

Kancelaria Bieg"ych 

Rewidentów Spó"ka Z o.o. 

opinia bez zastrze'e& 

 

31 grudnia 

2013 

13 marca 

2014 

Baterpol S.A. 99,66 

PRO AUDIT  

Kancelaria Bieg"ych 

Rewidentów Spó"ka z o.o. 

opinia bez zastrze'e& 

 

31 grudnia 

2013 

17 lutego 

2014 

Baterpol S.A. Sp. 

Komandytowa 
100,00 

Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 

nie 

dotyczy 

Baterpol Recycler 

Sp. z o.o. 
99,66 

Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 

nie 

dotyczy 

Baterpol Recycler 

Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa 

100,00 
Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 
nie 

dotyczy 

Baterpol S.A. i 

Wspólnicy Sp. 

Komandytowa 

100,00 
Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 
nie 

dotyczy 
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Surowce Hutmen 

S.A. Sp. 

Komandytowa 

100,00 
Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 
nie 

dotyczy 

Polski Cynk Sp. z 

o.o. 
99,66 

Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 

nie 

dotyczy 

HMN Szopienice 

S.A. 

w likwidacji 

61,77 
Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

 

31 grudnia 

2013 

nie 

dotyczy 

Hutmen S.A. 65,23 

Deloitte Polska Spó"ka z 

ograniczon! 

odpowiedzialno$ci! Sp. k.  

opina bez zastrze'e&, ze 

zwróceniem uwagi 

 

31 grudnia 

2013 

14 

kwietnia 

2014 

WM Dziedzice 

S.A. 

 

73,29 

 

 

 

Deloitte Polska Spó"ka z 

ograniczon! 

odpowiedzialno$ci! Sp. k. 

opina bez zastrze'e& 

 

31 grudnia 

2013 
28 marca 

2014 

S & I S.A. 100,00 

Yves Bachelier;  

Ch, de Belle-Source 1 

1007 Lausanne 

31 grudnia 

2013 

opinia 

niewydana 

do dnia 

niniejszej 

opinii 

FLT Bearings 

Ltd. 
98,35 

HB Accountants; Amwell 

House 19 Amwell Street 

Hoddesdon Herts.EN11 8TS   

opinia bez zastrze'e& 

 

31 grudnia 

2013 

11 marca 

2014 

SPV Lakme 

Investment  

Sp. z o.o., 

100,00 
Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

 

31 grudnia 

2013 

nie 

dotyczy 

Impex-invest  

Sp. z o.o., 
100,00 

Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 

nie 

dotyczy 

Eastside Capital 

Investments  

Sp. z o.o. 

100,00 
Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

 

31 grudnia 

2013 

nie 

dotyczy 

Symonvit Limited 100,00 

Consulco Audit Limited  

25 Delfon Street, 2407 Engomi, 

Nicosia, Cyprus 

 

31 grudnia 

2013 

opinia 

niewydana 

do dnia 

niniejszej 

opinii 

FLT France SAS 98,35 

Jaques Andrès - Poiré Associés 

1, Place d�Estienne d�Orves 

75009 Paris 

opinia z zastrze'eniem 

31 grudnia 

2013 

31 marca 

2014 

SPV Impexmetal 

Sp. z o.o. 
63,16 

Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 

Nie 

dotyczy 

Baterpol Recycler 

Sp. z o.o. 

komandytowo-

akcyjna 

100 
Nie podlega"o obowi!zkowi 

badania 

31 grudnia 

2013 

Nie 

dotyczy 

 

Spó"ka Dominuj!ca sporz!dzaj!ca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowa"a istotnych 

uproszcze& i odst#pstw od przyj#tych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek. 
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W badanym roku obrotowym spó"ka w"!czy"a do konsolidacji nast#puj!ce nowo utworzone 

jednostki:  

- SPV Impexmetal Sp. z o.o., 

- Baterpol Recycler Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna. 

 

 

2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 

 

Dzia"alno$% Grupy Kapita"owej w 2012 roku zamkn#"a si# zyskiem netto w wysoko$ci 50.631 tys. 

z". Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita"owej za rok obrotowy 2012 podlega"o 

badaniu przez bieg"ego rewidenta. Badanie zosta"o przeprowadzone przez podmiot uprawniony 

Deloitte Polska Spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno$ci! sp. k.. Bieg"y rewident w dniu  

18 kwietnia 2013 roku wyda" o tym sprawozdaniu opini# bez zastrze'e& ze zwróceniem uwagi  

o nast#puj!cej tre$ci: 

 

�Nie zg"aszaj!c zastrze'e& do prawid"owo$ci i rzetelno$ci zbadanego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, zwracamy uwag# na dodatkow! not# obja$niaj!c! nr 2  

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zatytu"owan! �Sytuacja Grupy Kapita"owej 

Hutmen�, w której Zarz!d Jednostki Dominuj!cej poinformowa" o mo'liwo$ci ograniczenia 

kontynuowania dzia"alno$ci przez Hutmen S.A. do okresu, wynikaj!cego z terminu obowi!zywania 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie dzia"alno$ci w obecnym zakresie i lokalizacji.� 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzaj!ce skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

za rok obrotowy 2012 odby"o si# w dniu 4 czerwca 2013 roku.  

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zosta"o zgodnie z przepisami 

prawa z"o'one w Krajowym Rejestrze S!dowym w dniu 14 czerwca 2013 roku. 

 

 

3. Dane identyfikuj'ce podmiot uprawniony oraz kluczowego bieg#ego rewidenta 
przeprowadzaj'cego w jego imieniu badanie 

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta"o przeprowadzone na podstawie 

umowy z dnia 22 lipca 2013 roku, zawartej pomi#dzy Impexmetal S.A. a Deloitte Polska Spó"ka  

z ograniczon! odpowiedzialno$ci! Sp. k.+ z siedzib! w Warszawie, al. Jana Paw"a II 19, wpisan! na 

prowadzon! przez Krajow! Rad# Bieg"ych Rewidentów list# podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozda& finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta"o przeprowadzone pod nadzorem kluczowego 

bieg"ego rewidenta Piotra Niedzieli (nr ewidencyjny 12523) w siedzibie Spó"ki Dominuj!cej  

w dniach od 25 listopada do 29 listopada 2013 roku, od 24 lutego do 28 lutego oraz od 3 marca  

do 7 marca 2014 roku oraz poza siedzib! Spó"ki do dnia wydania niniejszej opinii. 

 

Wyboru podmiotu uprawnionego dokona"a Rada Nadzorcza uchwa"! z dnia 18 lipca 2013 roku  

na podstawie upowa'nienia zawartego w par. 18 pkt. 2 statutu Spó"ki Dominuj!cej. 

 

Deloitte Polska Spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno$ci! Sp. k. oraz kluczowy bieg"y rewident 

Piotr Niedziela potwierdzaj!, i' s! uprawnieni do badania sprawozda& finansowych oraz spe"niaj! 

warunki okre$lone w art. 56 ustawy o bieg"ych rewidentach i ich samorz!dzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozda& finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 

77, poz. 649 z pó)n. zm.) do wyra'enia bezstronnej i niezale'nej opinii o skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita"owej Impexmetal. 
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4. Dost)pno(+ danych i o(wiadczenia kierownictwa Spó#ki 
 

Nie wyst!pi"y ograniczenia zakresu naszego badania. 

 

Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu bieg"emu rewidentowi w trakcie badania udost#pniono 

wszystkie '!dane dokumenty i dane, jak równie' udzielono wyczerpuj!cych informacji  

i wyja$nie&, co mi#dzy innymi zosta"o potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem Zarz!du Spó"ki 

Dominuj!cej z dnia 16 kwietnia 2014 roku. 
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II. SYTUACJA MAJ"TKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITA!OWEJ 
 

Poni'ej zaprezentowane s! podstawowe wielko$ci ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat 

oraz wska)niki finansowe opisuj!ce wynik finansowy Grupy Kapita"owej, jej sytuacj# finansow!  

i maj!tkow! w porównaniu do analogicznych wielko$ci za rok ubieg"y.  

 

Podstawowe wielko$ci z rachunku zysków i strat *w tys. z"+ 2013 2012 

   

Dzia"alno$% kontynuowana   

Przychody ze sprzeda'y 2.728.681  2.596.293  

Koszty dzia"alno$ci operacyjnej (2.648.738) (2.526.270) 

Pozosta"e przychody operacyjne 25.039  28.689  

Pozosta"e koszty operacyjne 32.163  19.600  

Przychody finansowe 31.756  39.583  

Koszty finansowe 29.984  39.204  

Podatek dochodowy 9.388  6.408  

Zysk netto z dzia"alno$ci kontynuowanej 65.203 73.083 

Zysk *strata+ netto z dzia"alno$ci zaniechanej 20.931 (22.452) 

Zysk (strata) netto 86.134  50.631  

 

Wska)niki rentowno$ci 2013 2012 

   

- rentowno$% sprzeda'y 3% 3% 

- rentowno$% sprzeda'y netto 2% 3% 

- rentowno$% netto kapita"u w"asnego 9% 5% 

   

Wska)niki efektywno$ci   

   

- wska)nik rotacji maj!tku 1,5 1,5 

- wska)nik rotacji nale'no$ci w dniach 47 52 

- wska)nik rotacji zobowi!za& w dniach 24 27 

- wska)nik rotacji zapasów w dniach 53 53 

   

P"ynno$%/Kapita" obrotowy netto   

   

- stopa zad"u'enia 42% 42% 

- stopie& pokrycia maj!tku kapita"em w"asnym 58% 58% 

- kapita" obrotowy netto *w tys. z"+ 298.254  293.575  

- wska)nik p"ynno$ci 1,5 1,5 

- wska)nik podwy'szonej p"ynno$ci 0,8 0,8 

 

Analiza powy'szych wielko$ci i wska)ników wskazuje na wyst!pienie w roku 2013 nast#puj!cych 

tendencji:  

- utrzymanie wska)nika rentowno$ci sprzeda'y na tym samym poziomie, spadek wska)nika 

rentowno$ci sprzeda'y netto, wzrost wska)nika rentowno$ci kapita"u w"asnego, 

- utrzymanie rotacji maj!tku na poziomie zesz"ego roku, 

- skrócenie rotacji nale'no$ci i zobowi!za& przy braku zmiany rotacji zapasów, 

- utrzymanie stopy zad"u'enia na poziomie z zesz"ego roku, 

- wzrost kapita"u obrotowego netto, 

- utrzymanie wska)ników p"ynno$ci na tym samym poziomie. 
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III. INFORMACJE SZCZEGÓ!OWE 
 

1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta"o sporz!dzone na dzie& 31 grudnia  

2013 roku i obejmuje: 

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz!dzone na dzie& 31 grudnia  

2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum# 1.834.028 tys. z", 

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia  

2013 roku wykazuj!cy zysk netto w kwocie  86.134 tys. z", 

- skonsolidowane zestawienie ca"kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku  

do 31 grudnia 2013 roku wykazuj!ce ca"kowity dochód w kwocie 82.089 tys. z", 

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w"asnym za okres od 1 stycznia 2013 roku  

do 31 grudnia 2013 roku wykazuj!ce zwi#kszenie kapita"u w"asnego o kwot# 84.827 tys. z", 

- skonsolidowane sprawozdanie z przep"ywów pieni#'nych za okres od 1 stycznia 2013 roku  

do 31 grudnia 2013 roku wykazuj!ce zwi#kszenie stanu $rodków pieni#'nych  

o kwot# 98 tys. z", 

- informacje dodatkowe, obejmuj!ce informacje o przyj#tej polityce rachunkowo$ci i inne 

informacje obja$niaj!ce. 

 

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kszta"tuj!cych wynik finansowy zosta"a przedstawiona 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

  

Badanie obj#"o okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i polega"o g"ównie na: 

� badaniu prawid"owo$ci i rzetelno$ci przygotowanego przez Zarz!d Spó"ki Dominuj!cej 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

� badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, 

� ocenie prawid"owo$ci zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur 

konsolidacyjnych, 

� przegl!dzie sporz!dzonych przez innych bieg"ych rewidentów opinii i raportów z badania 

sprawozda& finansowych spó"ek zale'nych i stowarzyszonych, podlegaj!cych konsolidacji. 

 

 

2. Dokumentacja konsolidacyjna 

 

Spó"ka Dominuj!ca przedstawi"a dokumentacj# konsolidacyjn! obejmuj!c!: 

1) sprawozdania finansowe jednostek obj#tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

2) sprawozdania finansowe jednostek podporz!dkowanych dostosowane do zasad (polityki) 

rachunkowo$ci obowi!zuj!cych przy konsolidacji,  

3) sprawozdania finansowe jednostek podporz!dkowanych przeliczane na walut# polsk!, 

4) wszelkie korekty i wy"!czenia dokonywane w celu konsolidacji, niezb#dne do sporz!dzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

5) obliczenia warto$ci godziwej aktywów netto jednostek podporz!dkowanych, 

6) obliczenia kapita"ów mniejszo$ci, 

7) obliczenia ró'nic kursowych z przeliczenia sprawozda& finansowych jednostek 

podporz!dkowanych, wyra'onych w walutach obcych. 

 

Podstawy sporz!dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita"owej za rok obrotowy 2013 sporz!dzono 

zgodnie z MSSF. 
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Okre�lenie jednostek Grupy Kapita�owej 

Przy okre�laniu zakresu i metod konsolidacji, jak równie! stosunku zale!no�ci, stosowano kryteria 

okre�lone w MSSF. 

 

Okres obrotowy 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta�o sporz"dzone na ten sam dzie# bilansowy okresu 

sprawozdawczego i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe Spó�ki Dominuj"cej � 

Impexmetal S.A. Jednostki zale!ne obj$te konsolidacj" sporz"dzi�y sprawozdania finansowe na ten 

sam dzie# bilansowy co Spó�ka Dominuj"ca. Rok obrotowy wszystkich spó�ek zale!nych obj$tych 

konsolidacj" zosta� zako#czony 31 grudnia 2013 roku.  

 

Metoda konsolidacji 

Konsolidacja sprawozda# Grupy Kapita�owej, w odniesieniu do jednostek zale!nych, zosta�a 

przeprowadzona metod" pe�n" przez sumowanie w pe�nej wysoko�ci wszystkich odpowiednich 

pozycji sprawozda# finansowych Spó�ki Dominuj"cej i jednostek zale!nych obj$tych konsolidacj". 

 

Po dokonaniu sumowa# dokonano korekt i wy�"cze# konsolidacyjnych, które dotyczy�y: 

- warto�ci nabycia udzia�ów posiadanych przez Spó�k$ Dominuj"c" w jednostkach zale!nych 

oraz cz$�ci aktywów netto jednostek zale!nych odpowiadaj"cej udzia�owi Spó�ki Dominuj"cej 

we w�asno�ci tych jednostek, 

- wzajemnych nale!no�ci i zobowi"za# jednostek obj$tych konsolidacj", 

- istotnych przychodów i kosztów dotycz"cych operacji pomi$dzy jednostkami obj$tymi 

konsolidacj". 

 

 

3. Uzasadnienie wydanej opinii 

 

O zbadanym sprawozdaniu finansowym wydali�my opini$ bez zastrze!e#, ze zawróceniem uwagi 

na dodatkow" not$ obja�niaj"c" nr 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

zatytu�owan" �Sytuacja w spó�kach Grupy Kapita�owej�, w której Zarz"d Jednostki Dominuj"cej 

poinformowa� o mo!liwo�ci ograniczenia kontynuowania dzia�alno�ci przez Hutmen S.A. do 

okresu wynikaj"cego z terminu obowi"zywania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

dzia�alno�ci w obecnym zakresie i lokalizacji. 

 

 

4. Kompletno"# i poprawno"# sporz!dzenia dodatkowych informacji i obja"nie$ oraz 

sprawozdania z dzia�alno"ci Grupy Kapita�owej 

 

Spó�ka Dominuj"ca potwierdzi�a zasadno�% zastosowania zasady kontynuacji dzia�alno�ci przy 

sporz"dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, 

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zosta�y prawid�owo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach  

i obja�nieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Spó�ka Dominuj"ca sporz"dzi�a dodatkowe informacje i obja�nienia w postaci not tabelarycznych 

do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania  

z ca�kowitych dochodów oraz opisów s�ownych zgodnie z zasadami zawartymi  

w MSSF. 

 

Informacje obja�niaj"ce do pozycji: rzeczowe aktywa trwa�e, warto�ci niematerialne  

i prawne, inwestycje, zobowi"zania i rezerwy prawid�owo przedstawiaj" zwi$kszenia  

i zmniejszenia oraz tytu�y tych zmian w ci"gu roku obrotowego. 
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Dla poszczególnych aktywów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej przedstawiono mo!liwo"# dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione  

na rzecz wierzycieli. 

 

Spó$ka Dominuj%ca dokona$a prawid$owej prezentacji poszczególnych sk$adników aktywów  

i pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat, 

skonsolidowane zestawienie ca$kowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian  

w kapitale w$asnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przep$ywów pieni&!nych wraz  

z dodatkowymi informacjami i obja"nieniami, stanowi%cymi ich integraln% cz&"#, zawieraj% 

wszystkie pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest 

wymagane przepisami MSSF. 

 

Zarz%d sporz%dzi$ i za$%czy$ do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie  

z dzia$alno"ci Grupy Kapita$owej w roku obrotowym 2013. Sprawozdanie z dzia$alno"ci zawiera 

informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo"ci oraz rozporz%dzenie Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie!%cych i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów warto"ciowych oraz warunków uznawania  

za równowa!ne informacji wymaganych przepisami prawa pa'stwa nieb&d%cego pa'stwem 

cz$onkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Dokonali"my sprawdzenia tego sprawozdania  

w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezpo"rednim (ród$em jest zbadane 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
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IV. UWAGI KO#COWE 

 

O"wiadczenia Zarz%du 

Deloitte Polska Spó$ka z ograniczon% odpowiedzialno"ci% Sp. k. oraz kluczowy bieg$y rewident 

otrzymali od Zarz%du Spó$ki Dominuj%cej pisemne o"wiadczenie, w którym Zarz%d stwierdzi$, i! 

Grupa Kapita$owa przestrzega$a przepisów prawa. 

 

 

 

 
............................................................ 

Piotr Niedziela 
Kluczowy bieg$y rewident  

przeprowadzaj%cy badanie 

nr ewid. 12523 

 

 

W imieniu Deloitte Polska Spó$ka z ograniczon% odpowiedzialno"ci% Sp. k. � podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozda' finansowych wpisanego na list& podmiotów uprawnionych 

prowadzon% przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: 

 

 

 

 

 
............................................................ 

Jacek Mateja � Wiceprezes Zarz%du Deloitte Polska Sp. z o.o.  

- komplementariusza Deloitte Polska Spó$ka z ograniczon% odpowiedzialno"ci% Sp. k.  

 

 

Warszawa, 16 kwietnia 2014 roku 


