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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015

Warto�ci niematerialne 6 39 13 130

Rzeczowe aktywa trwałe 7 485 48 051
Nieruchomo�ci inwestycyjne 0 0

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5 336 320 255 529

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 5 4 4

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 863 0

Aktywa trwałe razem 337 711 316 714

Zapasy 10 0 18 648

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 11 1 865 24 882

Nale�no�ci z tytułu bie��cego podatku dochodowego  732 0

Pochodne instrumenty finansowe 0 0

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 8 9 685 9 538

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 18 41 406

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 12 1 013 1 220

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y  0  0

Aktywa obrotowe razem 13 336 54 694

AKTYWA RAZEM  351 047 371 408

PASYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015

Kapitał podstawowy 13 1 335 1 335

Akcje własne (-) 0 0

Kapitał ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 164 211 164 211

Pozostałe kapitały  -318 94

Zyski zatrzymane: 128 371 125 282

- wynik roku bie��cego 3 089 33 857

- zysk (strata) z lat ubiegłych 125 282 91 425
Kapitał własny razem 0 290 923 

Kapitał własny razem 293 599 290 922

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 17 43 305 31 222

Leasing finansowy 0 91

Pochodne instrumenty finansowe 0 0

Pozostałe zobowi�zania 16 3 852 3 740

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 1 836

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 14 412 1 982

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe  0 0

Zobowi�zania długoterminowe razem 47 569 38 871

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 16 208 19 287

Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego 0 0

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 17 9 120 15 642

Leasing finansowy 0 153

Pochodne instrumenty finansowe 0 116

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 14 551 2 347

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 15 0 422

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 18 0 3 648

Zobowi�zania zwi�zane z aktywami przeznaczonymi do sprzeda�y  0 0

Zobowi�zania krótkoterminowe razem 9 879 41 615

Zobowi�zania razem 57 448 80 486

PASYWA RAZEM 351 047 371 408
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SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 

  Nota
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 

Działalno�� Kontynuowana 

Przychody ze sprzeda�y  4 162 0

Przychody ze sprzeda�y produktów  0 0

Przychody ze sprzeda�y usług  4 162 0

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów  0 0

Koszt własny sprzeda�y  0 0

Koszt sprzedanych produktów  0 0

Koszt sprzedanych usług 19 0 0

Koszt sprzedanych towarów i materiałów  0 0 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y  4 162 0

Koszty sprzeda�y  0 0

Koszty ogólnego zarz�du  4 208 2 570

Pozostałe przychody operacyjne 19 618 0

Pozostałe koszty operacyjne 19 738 0

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej -166 -2 570

Przychody finansowe 20 328 22 985

Koszty finansowe 20 5 280 203

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 118 20 212

Podatek dochodowy 21 -5 0 

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej  -5 113 20 212

Działalno�� zaniechana 

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej 8 202 13 645

Zysk (strata) netto 3 089 33 857
Zysk (str ata) netto przypadaj�cy:
- akcj onariuszom j ednostki  dominuj�cej 0 33 857
- akcj onariuszom niekontr oluj�cym 0 0

ZYSK NA AKCJ�

dane w PLN   
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 

Z działalno�ci kontynuowanej 

- podstawowy -0,77 3,89

- rozwodniony -0,77 3,89

Z działalno�ci zaniechanej 

- podstawowy 1,23 2,62

- rozwodniony 1,23 2,62
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

   
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 

Zysk (strata) netto  3 089 33 857

Inne całkowite dochody   
Inne całkowite dochody, które zostan� przeklasyfikowane na zyski lub straty 
po spełnieniu okre�lonych warunków 

 -409 -748

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych  0 0

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 0 0

- dochody (straty) uj�te w okresie w innych dochodach całkowitych 0 0

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy pieni��ne  -505 39

- dochody (straty) uj�te w okresie w innych dochodach całkowitych  -505 -305

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 344

- kwoty uj�te w warto�ci pocz�tkowej pozycji zabezpieczanych 0 0

Zyski (straty) aktuarialne  0 0

Inne  0 -1 042
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów, które mog� by�
przeniesione do wyniku 

 96 255

Inne całkowite dochody, które nie zostan� przeklasyfikowane na zyski lub 
straty 

 -3 -199

Przeszacowanie zobowi�za	 z tytułu �wiadcze	 pracowniczych  -4 -246
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów, które nie zostan�
przeniesione w pó
niejszych okresach 

 1 47

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu  -412 -947

Całkowite dochody 2 677 32 910
- akcjonariuszom jednostki dominuj�cej  0 33 295
- akcj onariuszom niekontr oluj�cym 0 0
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Zmiany w kapitale własnym w okresie  
od 01.01. do 31.12.2016 roku

  

    

  

Kapitał podstawowy Akcje własne (-) 

Kapitał ze 
sprzeda�y akcji 

powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 

Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Udział y 
niedaj�ce 
kontroli  

Kapitał własny 
razem 

Saldo na pocz�tek okresu 1 335 0 164 211 94 125 282 290 922

Zmiana polityki rachunkowo�ci 0 0 0 0 0 0

Korekty bł�dów lat poprzednich 0 0 0 0 0 0

Saldo na pocz�tek okresu 1 335 0 164 211 94 125 282 290 922

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0
Emisja akcji w zwi�zku z realizacj� opcji (program płatno�ci 
akcjami) 

0 0 0 0 0 0 0

Wycena opcji (program płatno�ci akcjami) 0 0 0 0 0 0 0

Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 0 0 0 0 0 0 0

Razem transakcje z wła�cicielami 0 0 0 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 0 0 0 0 3 089 3 089

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0 0 0 -412 0 0 0

Razem całkowite dochody 0 0 0 -412 3 089 2 677
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda�
przeszacowanych �rodków trwałych) 

0 0 0 0 0 0 0

Saldo na koniec okresu 1 335 0 164 211 -318 128 371 293 599
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Zmiany w kapitale własnym w okresie  
od 01.01. do 31.12.2015 roku�

  

    

  

Kapitał podstawowy Akcje własne (-) 

Kapitał ze 
sprzeda�y akcji 

powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 

Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Udział y 
niedaj�ce 
kontroli  

Kapitał własny 
razem 

Saldo na pocz�tek okresu 981 0 31 843 842 90 583 124 249

Zmiana polityki rachunkowo�ci 0 0 0 0 0 0

Korekty bł�dów lat poprzednich 0 0 0 0 0 0

Saldo na pocz�tek okresu 981 0 31 843 842 90 583 124 249

Emisja akcji 354 0 132 368 0 0 132 722
Emisja akcji w zwi�zku z realizacj� opcji (program płatno�ci 
akcjami) 

0 0 0 0 0 0 0

Wycena opcji (program płatno�ci akcjami) 0 0 0 0 0 0 0

Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 0 0 0 0 0 0 0

Razem transakcje z wła�cicielami 354 0 132 368 0 0 132 722

Zysk (strata) netto 0 0 0 0 33 857 33 857

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0 0 0 294 -200 0 94

Razem całkowite dochody 0 0 0 294 33 657 0 33 951
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda�
przeszacowanych �rodków trwałych) 

0 0 0 -1 042 1 042 0 0

Saldo na koniec okresu 1 335 0 164 211 94 125 282 290 922
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem – działalno�� kontynuowana -5 118 20 212

Korekty: 

Amortyzacja 186 195

Zmiana warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych 0 0

Zmiana warto�ci godziwej aktywów (zobowi�za	) finans. wycenianych przez wynik 0 0

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych przeniesione z kapitału 0 0

Odpisy aktualizuj�ce aktywa finansowe 3 500 0

Zysk (strata) ze sprzeda�y niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Zysk (strata) ze sprzeda�y aktywów finansowych (innych ni� instrumenty pochodne) 0 0

Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych 0 0

Koszty odsetek 1 632 203

Przychody z odsetek -438 -29

Przychody z dywidend 0 -22 882

Zyski (straty) z instrumentów pochodnych 0 0

Inne korekty 0 0

Korekty razem: 4 880 -22 513

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu nale�no�ci 3 272 0

Zmiana stanu zobowi�za	 -1 844 -721

Zmiana stanu rezerw i rozlicze	 mi�dzyokresowych -2 397 -506

Zmiana kapitału obrotowego -969 -1 227

Zapłacony podatek dochodowy -1 024 0

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej - kontynuowanej -2 231 -3 528

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej - zaniechanej 4 636 10 109

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz warto�ci niematerialnych -88 0

Wpływy ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych oraz warto�ci niematerialnych 0 0

Wydatki na nabycie nieruchomo�ci inwestycyjnych 0 0

Wpływy ze sprzeda�y nieruchomo�ci inwestycyjnych 0 0

Inne wpływy (wydatki) z działalno�ci inwestycyjnej 0 0

Wydatki na nabycie jednostek zale�nych -5 -16 239

Pozostałe wydatki inwestycyjne -2 242 0

Wpływy z po�yczek 1 150 0

Po�yczki udzielone -147 -5 980

Otrzymane odsetki i dywidendy 351 22 911

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej - kontynuowanej -981 692

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej - zaniechanej -4 364 -12 966

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 0 0

Nabycie akcji własnych 0 0

Wpływy z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0

Inne wpływy (wydatki) z działalno�ci finansowej 0 0

Wpływy z otrzymanych dotacji 0 0

Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia kredytów i po�yczek 7 267 0

Spłaty kredytów i po�yczek -290 0

Spłata zobowi�za	 z tytułu leasingu finansowego -244 -672

Odsetki zapłacone -372 -203

Dywidendy wypłacone 0 0

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej - kontynuowanej 6 361 -875

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej - zaniechanej -3 682 -6 313

Zmiana netto stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów bez ró�nic kursowych -261 -12 881

Zmiana stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów z tytułu ró�nic kursowych 54 0

Zmiana netto stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów -207 -12 881

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek okresu 1 220 14 101

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 013 1 220
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

a) Informacje o Spółce 

Mangata Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 grudnia 
1990 roku (Rep. A. 1453/90). Spółka jest wpisana do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego w 
S�dzie Rejonowym w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem: 
0000084847. Spółce nadano numer statystyczny REGON 890501767.  

Akcje Spółki s� notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto�ciowych. 

Siedziba Spółki mie�ci si� przy ul. Cechowej 6/8 w Bielsku-Białej. 

W dniu 25 sierpnia 2016 roku odbyło si� Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. (poprzednio: 
ZETKAMA S.A.). Walne Zgromadzenie podj�ło m.in. uchwały dotycz�ce zmiany statutu Emitenta, zmiany nazwy 
Spółki oraz zmiany siedziby Spółki, która została przeniesiona ze �cinawki �redniej do Bielska-Białej. 

Do dnia 26 wrze�nia 2016 Spółka funkcjonowała pod firm� ZETKAMA S.A. Z dniem 26 wrze�nia 2016 wła�ciwy 
s�d rejonowy zarejestrował zmian� nazwy Spółki na Mangata Holding S.A. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Spółka wraz z jej jednostkami zale�nymi tworzy Grup� Kapitałow� Mangata Holding S.A. 

b) Zarz�d Spółki  

W skład Zarz�du Spółki na dzie	 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wchodzili: 
• Leszek Jurasz – Prezes Zarz�du 
• Kazimierz Przełomski – Członek Zarz�du 

W dniu 30 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarz�du Spółki Pana Kazimierza Przełomskiego 
i powierzyła mu funkcj� Członka Zarz�du. 

W dniu 1 lipca 2016 roku Członek Zarz�du Pan Jerzy Ko�uch zło�ył rezygnacj� z pełnionej funkcji Wiceprezesa 
Zarz�du. 

c) Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzie	 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wchodzili: 

• Michał Zawisza – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

• Tomasz Jurczyk – Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

• Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej 

• Zbigniew Rogó� – Członek Rady Nadzorczej 

• Zygmunt Mro�ek – Członek Rady Nadzorczej 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku, na skutek wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pana Zbigniewa 
Rogó�a w skład Rady Nadzorczej, przedterminowo wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady 
Nadzorczej.  
W zwi�zku z powy�szym w dniu 21 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru 
członków Rady Nadzorczej nowej kadencji - Panów Michała Zawiszy, Tomasza Jurczyka, Jana Jurczyka, Zygmunta 
Mro�ka i Zbigniewa Rogó�a. 

d) Charakter działalno�ci Spółki 

Do dnia 30 czerwca 2016 roku podstawowym przedmiotem działalno�ci były produkcja armatury oraz produkcja 
odlewów. 

Z dniem 1 lipca 2016 roku działalno�� ta została przeniesiona do spółki zale�nej Emitenta – Zetkama sp. z o.o., 
która kontynuuje działalno�� w zakresie produkcji armatury oraz odlewów, natomiast podstawowym obszarem 
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działalno�� Mangata Holding S.A. stała si� szeroko rozumiana działalno�� holdingowa prowadzona na rzecz 
podmiotów wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. 

e) Okres obj�ty sprawozdaniem 

Niniejsze sprawozdanie jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym Mangata Holding S.A. Obejmuje okres  
12 miesi�cy zako	czony 31 grudnia 2016 roku oraz dane na ten dzie	. 

Sprawozdanie z dochodów oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuj� dane za okres 12 miesi�cy 
zako	czony 31 grudnia 2016 roku i dane porównawcze za okres 12 miesi�cy zako	czony 31 grudnia 2015 roku.   

Rachunek przepływów pieni��nych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym obejmuj� dane za okres  
12 miesi�cy zako	czony 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównawcze za okres 12 miesi�cy zako	czony  
31 grudnia 2015 roku.    

Sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmuje dane na 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównawcze na  
31 grudnia 2015 roku. 

Sprawozdanie z dochodów oraz rachunek przepływów pieni��nych za okres 12 miesi�cy zako	czony 31 grudnia 
2015 roku (dane porównawcze) zostały przekształcone w zwi�zku z zaniechaniem przez Spółk� prowadzenia 
działalno�ci w obszarze produkcji armatury oraz odlewnictwa, co zostało opisane w nocie 3 niniejszego 
sprawozdania finansowego. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, w zwi�zku z czym nie mo�e by� jedyn�
podstaw� do oceny sytuacji maj�tkowej oraz finansowej Spółki i nale�y analizowa� je ł�cznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za okres zako	czony 31 grudnia 2016 roku. 

2. Podstawa sporz�dzenia oraz zasady rachunkowo�ci 

a) Podstawa sporz�dzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe Spółki sporz�dzone zostało zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo�ci Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Uni� Europejsk�, obowi�zuj�cymi na dzie	
31 grudnia 2016 roku. 

Walut� funkcjonaln� Spółki oraz walut� prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski,  
a wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci gospodarczej przez 
Spółk� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. Na dzie	 zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do 
publikacji nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania działalno�ci przez Spółk�. 

Profesjonalny os�d  

Sporz�dzanie sprawozda	 finansowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, wymaga dokonywania 
szacunków ksi�gowych i przyjmowania zało�e	 w odniesieniu do przyszłych zdarze	 oraz 
ródeł niepewno�ci 
wyst�puj�cych na dzie	 bilansowy. Szacunki i zało�enia wpływaj� na ryzyko ewentualnej korekty warto�ci 
bilansowych aktywów i zobowi�za	 w kolejnych okresach sprawozdawczych.  

Przyj�te zało�enia zostały opisane w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki i obejmuj� w szczególno�ci 
nast�puj�ce kwestie: 
· utrata warto�ci aktywów (w tym nale�no�ci i inwestycji), 
· wysoko�� stosowanych stawek amortyzacyjnych �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych, 
· mo�liwo�� realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
· wycena rezerw. 

W roku 2016 nie miały miejsca istotne zmiany dotycz�ce obszarów i metod przyjmowanych zało�e	. Zało�enia 
biznesowe i makroekonomiczne b�d�ce podstaw� szacunków s� aktualizowane na bie��co, w zale�no�ci od zmian 
otoczenia jednostki oraz planów i prognoz biznesowych. 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowo�ci i zmian polityki rachunkowo�ci 
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Zasady (polityka) rachunkowo�ci zastosowane do sporz�dzenia niniejszego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy zako	czony 31 grudnia 2016 roku s� spójne z tymi, które zastosowano przy sporz�dzeniu sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy zako	czony 31 grudnia 2015 roku, z wyj�tkiem zmian opisanych poni�ej. 

Zastosowano takie same zasady dla okresu bie��cego i porównywalnego. 

Status zatwierdzenia Standardów w UE 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2016
Nast�puj�ce standardy, zmiany do istniej�cych standardów oraz interpretacje opublikowane przez Rad�
Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodz� w �ycie 
po raz pierwszy w roku 2016: 

Zmiany do ró�nych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane zmiany w ramach procedury 
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 
38) ukierunkowane głównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 17 
grudnia 2014 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lutego 2015 lub po 
tej dacie), opublikowane w dniu 12 grudnia 2013 roku. Dokonano zmian do ró�nych standardów i interpretacji w 
ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 
16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie słownictwa. 
Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane uj�cie ksi�gowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana 
była dowolno�� interpretacji. Najwa�niejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotycz�ce: (i) definicji „warunku 
nabycia uprawnie	”; (ii) rozliczania zapłaty warunkowej w poł�czeniu przedsi�wzi��; (iii) agregacji segmentów 
operacyjnych i uzgodnienia sumy aktywów segmentów sprawozdawczych do aktywów jednostki; (iv) wyceny 
krótkoterminowych nale�no�ci i zobowi�za	; (v) proporcjonalnego przekształcenia skumulowanego umorzenia  
w modelu przeszacowania oraz (vi) definicji kluczowych członków kierownictwa.

Zmiany do MSR 19 „�wiadczenia pracownicze” – Programy okre�lonych �wiadcze	: składki pracownicze - 
zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie), zostały opublikowane przez RMSR w dniu 21 listopada 
2013 roku. Pomniejsze zmiany dotycz� zakresu zastosowania standardu do składek od pracowników lub osób 
trzecich płaconych na rzecz programów okre�lonych �wiadcze	. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania 
składek, które s� niezale�ne od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych obliczanych jako 
stały procent wynagrodzenia). 

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – Rolnictwo: uprawy ro�linne – 
zatwierdzone w UE w dniu 23 listopada 2015 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), zostały opublikowane przez RMSR w dniu 30 czerwca 
2014 roku. Zmiany wł�czaj� uprawy ro�linne, które s� wykorzystywane wył�cznie w celu wzrostu produktów,  
w zakres MSR 16 i w zwi�zku z tym rozliczane one s� w taki sam sposób jak rzeczowe aktywa trwałe. 

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach – 
zatwierdzone w UE w dniu 24 listopada 2015 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), opublikowane przez RMSR w dniu 6 maja 2014 roku. 
Zmiany dostarczaj� nowe wskazówki w zakresie sposobu rozliczania nabycia udziałów we wspólnych operacjach 
maj�cego form� przedsi�wzi�cia. 

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – Wyja�nienia na temat 
akceptowalnych metod amortyzacyjnych – zatwierdzone w UE w dniu 2 grudnia 2015 roku (obowi�zuj�ce  
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), zostały 
opublikowane przez RMSR w dniu 12 maja 2014 roku. Zmiany precyzuj�, �e stosowanie metod opartych na 
przychodach do obliczania amortyzacji �rodka trwałego nie jest wła�ciwe, poniewa� przychody uzyskane  
z działalno�ci, która obejmuje wykorzystanie aktywów na ogół odzwierciedla czynniki inne ni� konsumowania 
korzy�ci ekonomicznych pochodz�cych z danego składnika aktywów. Zmiany precyzuj� równie�, �e przyj�cie 
przychodu jako podstawy pomiaru zu�ycia korzy�ci ekonomicznych pochodz�cych z danego składnika aktywów 
niematerialnych jest co do zasady uwa�ane za nieodpowiedne. Dopuszczalne s� jednak odst�pstwa od tej zasady 
w �ci�le okre�lonych okoliczno�ciach. 

Zmiany do ró�nych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – dokonane zmiany w ramach procedury 
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie 
na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 15 grudnia 2015 roku 
(obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 lub po tej dacie); 
opublikowane w dniu 25 wrze�nia 2014 roku. Dokonano zmian do ró�nych standardów i interpretacji w ramach 
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) 
ukierunkowane głównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie słownictwa. Wprowadzone zmiany 
doprecyzowały wymagane uj�cie ksi�gowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolno��
interpretacji. Poprawki zawieraj� nowe lub zmienione wymogi dotycz�ce: (i) zmiany w metodach zbycia; (ii) 
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kontraktów usługowych; (iii) zastosowania poprawek do MSSF 7 w skróconych �ródrocznych sprawozdaniach 
finansowych; (iv) Stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych; (v) ujawniania informacji „w innym miejscu 
�ródrocznego raportu finansowego”. 

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozda	 finansowych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnie	 – 
zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2015 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku. Zmiany 
do MSR 1 maj� na celu zach�canie jednostek do zastosowania profesjonalnego os�du w celu okre�lenia, jakie 
informacje podlegaj� ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki. Na przykład, zmiany okre�laj� jasno, �e 
istotno�� ma zastosowanie do cało�ci sprawozdania finansowego oraz �e wł�czanie nieistotnych informacji mo�e 
zmniejszy� przydatno�� ujawnie	 w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zmiany wyja�niaj�, �e jednostki powinny 
korzysta� z profesjonalnego os�du w celu ustalenia, gdzie i w jakiej kolejno�ci zaprezentowa� ujawnienia  
w sprawozdaniu finansowym. 

Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw własno�ci w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych – zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2015 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), opublikowane przez RMSR w dniu 
12 sierpnia 2014 roku. Zmiany maj� na celu przywrócenie metody praw własno�ci jako dodatkowej opcji rozliczania 
inwestycji w jednostkach zale�nych, wspólnych przedsi�wzi�ciach i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych jednostek. 

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów 
w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsi�wzi�ciach” – Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji, opublikowane w dniu 18 
grudnia 2014 roku, zatwierdzone w UE w dniu 22 wrze�nia 2016 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). Pomniejsze zmiany do MSSF 10, MSSF 12 
oraz MSR 28 wprowadzaj� wyja�nienia w odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych. Zmiany dostarczaj�
tak�e, w szczególnych okoliczno�ciach, pewne zwolnienia w tym aspekcie. 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowan� polityk�
rachunkowo�ci jednostki.

Standardy i interpretacje, jakie zostały ju� opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły  
w �ycie 

Zatwierdzaj�c niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała nast�puj�cych standardów, zmian 
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które 
nie weszły jeszcze w �ycie: 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku jest standardem zast�puj�cym MSR 
39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”. Standard został zatwierdzony przez UE 22 listopada 2016 roku 
i obowi�zuje dla lat obrotowych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. MSSF 9 okre�la wymogi 
w zakresie ujmowania i wyceny, utraty warto�ci, zaprzestania ujmowania oraz rachunkowo�ci zabezpiecze	.  

Klasyfikacja i wycena - MSSF 9 wprowadza nowe podej�cie do klasyfikacji aktywów finansowych, która 
uzale�niona jest od charakterystyki przepływów pieni��nych oraz modelu biznesowego zwi�zanymi z danymi 
aktywami. Takie jednolite podej�cie oparte na zasadach zast�puje istniej�ce wymagania oparte na regułach 
zgodnie z MSR 39. Nowy model skutkuje równie� ujednoliceniem modelu utraty warto�ci w stosunku do wszystkich 
instrumentów finansowych. 

Utrata warto�ci - MSSF 9 wprowadza nowy model utraty warto�ci ustalanej w oparciu o oczekiwane straty, który 
wymaga bie��cego uznawania oczekiwanych strat kredytowych. W szczególno�ci, nowy standard wymaga, aby 
jednostki ujmowały oczekiwane strat kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe s� ujmowane po raz 
pierwszy oraz ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu �ycia instrumentów w szybszy ni� dotychczas 
sposób. 

Rachunkowo�� zabezpiecze� - MSSF 9 wprowadza zreformowany model rachunkowo�ci zabezpiecze	,  
z rozszerzonymi wymaganiami ujawnie	 o działalno�ci zarz�dzania ryzykiem. Nowy model stanowi znacz�c�
zmian� rachunkowo�ci zabezpiecze	, która ma na celu dostosowanie zasad rachunkowo�ci do praktycznej 
działalno�ci zarz�dzania ryzykiem.  

Własne ryzyko kredytowe - MSSF 9 usuwa zmienno�� wyniku finansowego, powodowan� przez zmiany ryzyka 
kredytowego zobowi�za	 wyznaczonych do wyceny w warto�ci godziwej. Ta zmiana oznacza, �e zyski na 
zobowi�zaniach spowodowane pogorszeniem własnego ryzyka kredytowego jednostki nie s� ujmowane  
w rachunku zysków i strat. 
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MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, został opublikowany przez RMSR w dniu 28 maja 2014 roku, 
zatwierdzony przez UE 22 wrze�nia 2016 roku, obowi�zuj�cy dla lat obrotowych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 
2018 roku lub po tej dacie. Standard ten okre�la, w jaki sposób i kiedy ujmuje si� przychody, jak i wymaga 
dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnie	. Standard zast�puje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy  
o usług� budowlan�” oraz wiele interpretacji zwi�zanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie 
do prawie wszystkich umów z klientami (główne wyj�tki dotycz� umów leasingowych, instrumentów finansowych 
oraz umów ubezpieczeniowych). Fundamentaln� zasad� nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki 
sposób, aby odzwierciedli� transfer towarów lub usług na rzecz klientów oraz w takiej kwocie, które odzwierciedla 
wysoko�� wynagrodzenia (tj. płatno��), do którego spółka spodziewa si� uzyska� prawo w zamian za towary lub 
usługi. Standard dostarcza równie� wytyczne ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez 
dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacje umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyja�nienia 
na temat ujmowania umów wieloelementowych. 

Standardy i interpretacje przyj�te przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie ró�ni� si� obecnie w znacz�cy sposób od regulacji przyj�tych przez 
Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (RMSR), z wyj�tkiem poni�szych standardów, zmian do 
standardów i interpretacji, które według stanu na dzie	 zatwierdzenia do publikacji sprawozdania finansowego nie 
zostały jeszcze przyj�te do stosowania w UE (poni�sze daty wej�cia w �ycie odnosz� si� do standardów w wersji 
pełnej): 

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalno�ci”, został opublikowany przez RMSR w dniu 30 stycznia 
2014 roku. Standard ten ma na celu umo�liwienie podmiotom stosuj�cym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie 
ujmuj� odroczone salda z działalno�ci regulacyjnej zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyj�tymi zasad 
rachunkowo�ci, kontynuacj� ujmowania tych sald po przej�ciu na MSSF. 

MSSF 16 „Leasing” został wydany przez RMSR w dniu 13 stycznia 2016 roku. Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca 
ujmuje prawo do u�ytkowania składnika aktywów oraz zobowi�zanie z tytułu leasingu. Prawo do u�ytkowania 
składnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe i odpowiednio amortyzowane. 
Zobowi�zania z tytułu leasingu wycenia si� pocz�tkowo w warto�ci bie��cej opłat leasingowych płatnych w okresie 
leasingu, zdyskontowanej o stop� zawart� w leasingu, je�eli jej ustalenie nie jest trudne. Je�eli nie mo�na łatwo 
okre�li� tej stopy, leasingobiorca stosuje kra	cow� stop� procentow�. W odniesieniu do klasyfikacji leasingu  
u leasingodawców, przeprowadza si� j� tak samo jak zgodnie z MSR 17 – tj. jako leasing operacyjny lub finansowy. 
U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, je�eli nast�puje przeniesienie zasadniczo 
całego ryzyka i po�ytków z tytułu posiadania odno�nych aktywów. W przeciwnym przypadku leasing jest 
klasyfikowany jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingodawca rozpoznaje przychody finansowe 
przez okres leasingu, w oparciu o stał� okresow� stop� zwrotu na inwestycji netto. Leasingodawca ujmuje płatno�ci 
leasingu operacyjnego w przychody liniowo lub w inny systematyczny sposób, je�li lepiej odzwierciedla wzór 
otrzymywania korzy�ci z wykorzystania odno�nych aktywów. 

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsi�wzi�ciach” – Sprzeda� lub wniesienie aktywów pomi�dzy inwestorem  
a jego jednostk� stowarzyszon� lub wspólnym przedsi�wzi�ciem, opublikowane w dniu 11 wrze�nia 2014 roku. 
Zmiany maj� na celu usuni�cie sprzeczno�ci mi�dzy wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz wyja�niaj�, �e uj�cie 
zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsi�wzi�cia zale�y od tego 
czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowi� przedsi�wzi�cie. 

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego od niezrealizowanych strat zostały wydane przez RMSR w dniu 19 stycznia 2016 roku. Zmiany 
do MSR 12 wyja�niaj� sposób wykazywania aktywów z tytułu odroczonego podatku w zwi�zku z instrumentami 
dłu�nymi wycenianymi w warto�ci godziwej. 

Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieni��nych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnie	 zostały 
wydane przez RMSR w dniu 29 stycznia 2016 roku. Zmiany doprecyzowuj�ce MSR 7 maj� na celu popraw�
informacji przekazywanych na rzecz u�ytkowników sprawozda	 finansowych o działalno�ci finansowej jednostki. 
Zmiany wymagaj�, aby jednostka wystosowała ujawnienia umo�liwiaj�ce u�ytkownikom sprawozda	 finansowych 
ocen� zmian zobowi�za	 wynikaj�cych z działalno�ci finansowej, w tym zarówno zmian wynikaj�cych z przepływów 
pieni��nych jak i niepieni��nych. 

Zmiany do MSSF 2 „Płatno�ci na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatno�ci na bazie akcji zostały 
wydane przez RMSR w dniu 20 czerwca 2016 roku. Zmiany wprowadzaj� wymogi w zakresie ujmowania: (a) 
skutków warunków nabycia uprawnie	 i warunków innych ni� warunki nabycia uprawnie	 na wycen� płatno�ci na 
bazie akcji rozliczanymi w �rodkach pieni��nych; (b) płatno�ci na bazie akcji maj�ce funkcj� rozliczenia netto  
z zobowi�zaniami podatkowymi; oraz (c) modyfikacji warunków płatno�ci na bazie akcji, które powoduj� zmian�
klasyfikacj� transakcji z rozliczanych w �rodkach pieni��nych do rozliczanych w instrumentach kapitałowych. 
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Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 
4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” zostały wydane przez RMSR w dniu 12 wrze�nia 2016 roku. Zmiany zostały 
wprowadzone w celu rozwi�zania problemów wynikaj�cych z wdro�enia nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty 
finansowe” przed wprowadzeniem nowego standardu zast�puj�cego MSSF 4. 
Zmiany do ró�nych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” zostały wydane przez RMSR w dniu  
8 grudnia 2016 roku. Dokonano zmian do ró�nych standardów w ramach procedury wprowadzania dorocznych 
poprawek do Standardów (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci 
i u�ci�lenie słownictwa. Poprawki zawieraj�: (i) usuni�cie paragrafów E3-E7 z krótkoterminowych zwolnie	 w MSSF 
1 gdy� min�ł termin ich zastosowania, (ii) wyja�nienie zakresu MSSF 12, okre�laj�c, �e wymogi dotycz�ce ujawniania 
informacji w MSSF 12, z wyj�tkiem przypadków okre�lonych w paragrafach B10-B16, dotyczy udziałów 
wymienionych w paragrafie 5, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y, jako przeznaczone 
do dystrybucji lub jako działalno�� zaniechana zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y oraz 
działalno�� zaniechana”, (iii) wyja�nienie w zakresie wyboru wyceny w warto�ci godziwej przez wynik finansowy 
inwestycji w jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsi�wzi�cia, które znajduj� si� w posiadaniu organizacji typu 
venture-capital lub podobny podmiot. Zmiany wyja�niaj�, �e tego wyboru mo�na dokona� w momencie 
pocz�tkowego uj�cia w odniesieniu do ka�dej inwestycji w jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsi�wzi�cia 
(indywidualnie w odniesieniu do ka�dej inwestycji).

Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatno�ci zaliczkowe” została wydana przez RMSR 
w dniu 8 grudnia 2016 roku. Interpretacja okre�la, i� w celu ustalenia kursu wymiany dat� transakcji jest data 
pocz�tkowego uj�cia przedpłaty jako składnika aktywów niepieni��nych lub zobowi�zania z tytułu odroczonych 
dochodów. Je�li istnieje wiele płatno�ci lub wpływów zaliczkowych, ustala si� dat� transakcji w odniesieniu do 
ka�dej płatno�ci lub wpływów. 

Zmiany do MSR 40 „Nieruchomo�ci inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomo�ci inwestycyjnych zostały 
wydane przez RMSR w dniu 8 grudnia 2016 r. Zmiany okre�laj�, �e jednostka dokonuje przeniesienia 
poszczególnych nieruchomo�ci do lub z nieruchomo�ci inwestycyjnych tylko wówczas, gdy istniej� dowody na 
zmian� sposobu ich u�ytkowania. Zmiana sposobu u�ytkowania wyst�puje wtedy, gdy poszczególna nieruchomo��
spełnia lub przestała spełnia� definicj� nieruchomo�ci inwestycyjnych. Zmiana intencji kierownictwa co do sposobu 
u�ytkowania nieruchomo�ci sama w sobie nie stanowi przesłanki na zmian� sposobu u�ytkowania. Zmiany 
okre�laj� równie�, i� przykłady zawarte w paragrafie 57 nie stanowi� zamkni�tego katalogu przykładów (przed 
zmian� wykaz ten stanowi zamkni�ty katalog przykładów). 

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu 
na sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby zastosowane przez jednostk� na dzie	 bilansowy.  

Jednocze�nie nadal poza regulacjami przyj�tymi przez UE pozostaje rachunkowo�� zabezpiecze	 portfela aktywów 
i zobowi�za	 finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 

Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze	 portfela aktywów lub zobowi�za	
finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby przyj�te do stosowania na dzie	 bilansowy. 

c) Zasady rachunkowo�ci 

Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone zgodnie z zasad� kosztu z wyj�tkiem historycznego, z pochodnych 
instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y, które s� wyceniane według 
warto�ci godziwej.   

Prezentacja sprawozda	 finansowych 
sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spółka prezentuje odr�bnie sprawozdanie  
z dochodów, które zamieszczone jest bezpo�rednio przed sprawozdaniem z całkowitych dochodów. 

Rachunek przepływów pieni��nych sporz�dzany jest metod� po�redni�.  

Segmenty operacyjne 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikaj� z wewn�trznych raportów weryfikowanych okresowo 
przez Zarz�d Spółki. Zarz�d Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty)  
z działalno�ci operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarz�dczych 
zbie�ny jest z zasadami rachunkowo�ci zastosowanymi przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, za wyj�tkiem utraty warto�ci aktywów – przy ustalaniu wyniku segmentu nie uwzgl�dnia si� odpisów 
aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci aktywów trwałych, w tym równie� warto�ci firmy. Dla celów jednostkowego 
sprawozdania finansowego nie s� wyodr�bniane wewn�trzne segmenty operacyjne – działalno�� Spółki traktowana 
jest jako jeden segment. 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
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Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka nie sprawuje kontroli, ale na które wywiera znacz�cy 
wpływ, uczestnicz�c w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej.  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych s� ujmowane pocz�tkowo w cenie nabycia, a nast�pnie wyceniane  
z zastosowaniem metody praw własno�ci. Na moment powstania znacz�cego wpływu ustalana jest warto�� firmy 
zgodnie z zasadami wynikaj�cymi z MSSF 3, opisanymi powy�ej w punkcie dotycz�cym poł�czenia jednostek 
gospodarczych. Warto�� firmy ujmowana jest w warto�ci bilansowej inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. 

Warto�� bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest powi�kszana lub pomniejszana o: 
� udział Spółki w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej,  
� udział Spółki w innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej, wynikaj�cych m.in.  

z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych oraz z tytułu ró�nic kursowych z przeliczenia jednostek 
zagranicznych. Kwoty te wykazuje si� w korespondencji z odpowiedni� pozycj� sprawozdania  
z całkowitych dochodów, 

� zyski i straty wynikaj�ce z transakcji pomi�dzy spółkami Grupy a jednostk� stowarzyszon�, które 
podlegaj� wył�czeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału, 

� otrzymane wypłaty z zysku wypracowanego przez jednostk� stowarzyszon�, które obni�aj� warto��
bilansow� inwestycji.  

Transakcje w walutach obcych 
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotym polskim (PLN), który jest równie� walut� funkcjonaln� Spółki. 

Transakcje wyra�one w walutach innych ni� polski złoty s� przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowi�zuj�cego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).  

Na dzie	 bilansowy pozycje pieni��ne wyra�one w walutach innych ni� polski złoty s� przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu kursu zamkni�cia obowi�zuj�cego na koniec okresu sprawozdawczego tj. �redniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Niepieni��ne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyra�onego w walucie obcej, s�
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.  

Niepieni��ne pozycje bilansowe ewidencjonowane według warto�ci godziwej, wyra�onej w walucie obcej, 
wyceniane s� według kursu wymiany z dnia ustalenia warto�ci godziwej tj. �redniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Ró�nice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieni��nych innych ni� instrumenty 
pochodne, ujmowane s� odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, za wyj�tkiem 
ró�nic kursowych kapitalizowanych w warto�ci aktywów w przypadkach okre�lonych zasadami rachunkowo�ci 
(przedstawione w punkcie dotycz�cym kosztów finansowania zewn�trznego).  

Ró�nice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyra�onych w walucie obcej ujmowane s� w rachunku 
zysków i strat, o ile nie stanowi� zabezpieczenia przepływów pieni��nych. Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 
przepływy pieni��ne ujmowane s� zgodnie z zasadami rachunkowo�ci zabezpiecze	. 

Koszty finansowania zewn�trznego 
Koszty finansowania, które mo�na bezpo�rednio przyporz�dkowa� nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje si� jako cz��� ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika 
aktywów. Na koszty finansowania zewn�trznego składaj� si� odsetki oraz zyski lub straty z tytułu ró�nic kursowych 
do wysoko�ci, która koryguje koszty odsetek.  

Warto�� firmy 
Warto�� firmy ujmowana jest jako nadwy�ka ceny nabycia (kosztu poł�czenia) ponad warto�� godziw� mo�liwych 
do zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej (patrz podpunkt dotycz�cy poł�cze	 jednostek 
gospodarczych). Warto�ci firmy nie amortyzuje si�, zamiast tego corocznie przeprowadzany jest test na utrat�
warto�ci zgodnie z MSR 36 (patrz podpunkt dotycz�cy utraty warto�ci niefinansowych aktywów trwałych). 

Warto�ci niematerialne  
Warto�ci niematerialne obejmuj� znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac 
rozwojowych oraz pozostałe warto�ci niematerialne, które spełniaj� kryteria uj�cia okre�lone w MSR 38. W pozycji 
tej wykazywane s� równie� warto�ci niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do u�ytkowania (warto�ci 
niematerialne w trakcie wytwarzania). 

Warto�ci niematerialne na dzie	 bilansowy wykazywane s� według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Warto�ci niematerialne  
o okre�lonym okresie u�ytkowania amortyzowane s� metod� liniow� przez okres ich ekonomicznej u�yteczno�ci.  
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Okresy u�ytkowania poszczególnych warto�ci niematerialnych poddawane s� corocznej weryfikacji, a w razie 
konieczno�ci korygowane od pocz�tku nast�pnego roku obrotowego.  

Przewidywany okres u�ytkowania dla poszczególnych grup warto�ci niematerialnych wynosi: 

Grupa Okres 

Patenty i licencje 3 - 7 lat 

Oprogramowanie komputerowe 2 - 7 lat 

Pozostałe warto�ci niematerialne 3 - 7 lat 

Warto�ci niematerialne o nieokre�lonym okresie u�ytkowania nie wyst�puj�

Koszty zwi�zane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach pó
niejszych, ujmowane s� jako koszt 
okresu w momencie ich poniesienia. 
  
Koszty prac badawczych s� ujmowane w sprawozdaniu z dochodów w momencie ich poniesienia.  

Nakłady bezpo�rednio zwi�zane z pracami rozwojowymi ujmowane s� jako warto�ci niematerialne tylko wtedy, gdy 
spełnione s� nast�puj�ce kryteria: 

� uko	czenie składnika warto�ci niematerialnych jest wykonalne z technicznego punktu widzenia tak, aby 
nadawał si� do u�ytkowania lub sprzeda�y, 

� Spółka zamierza uko	czy� składnik oraz jego u�ytkowanie b�d
 sprzeda�, 
� Spółka jest zdolna do u�ytkowania lub sprzeda�y składnika warto�ci niematerialnych, 
� składnik warto�ci niematerialnych b�dzie przynosił korzy�ci ekonomiczne, a Spółka potrafi t� korzy��

udowodni� m.in. poprzez istnienie rynku lub u�yteczno�� składnika dla potrzeb Spółki, 
� dost�pne s� Spółce �rodki techniczne, finansowe i inne niezb�dne do uko	czenia prac rozwojowych  

w celu sprzeda�y lub u�ytkowania składnika, 
� nakłady poniesione w trakcie prac rozwojowych mo�na wiarygodnie wyceni� i przyporz�dkowa� do 

danego składnika warto�ci niematerialnych. 

Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsi�wzi�cia s� przenoszone na kolejny 
okres, je�eli mo�na uzna�, �e zostan� one w przyszło�ci odzyskane. Ocena przyszłych korzy�ci odbywa si� na 
podstawie zasad okre�lonych w MSR 36. 

Po pocz�tkowym uj�ciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje si� model kosztu historycznego, zgodnie z którym 
składniki aktywów s� ujmowane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowan�
amortyzacj� i skumulowane odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Zako	czone prace rozwojowe s�
amortyzowane liniowo przez przewidywany okres uzyskiwania korzy�ci, który przeci�tnie wynosi 5 lat.  

Zyski lub straty wynikłe ze zbycia warto�ci niematerialnych s� okre�lane jako ró�nica pomi�dzy przychodami ze 
sprzeda�y a warto�ci� netto tych warto�ci niematerialnych i s� ujmowane w sprawozdaniu z dochodów  
w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe pocz�tkowo ujmowane s� według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cen� nabycia 
zwi�kszaj� wszystkie koszty zwi�zane bezpo�rednio z zakupem i przystosowaniem składnika maj�tku do stanu 
zdatnego do u�ytkowania.  

Po pocz�tkowym uj�ciu rzeczowe aktywa trwałe, za wyj�tkiem gruntów, wykazywane s� według ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Rzeczowe 
aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie podlegaj� amortyzacji do czasu zako	czenia budowy lub monta�u  
i przekazania �rodka trwałego do u�ywania. 

Amortyzacja jest naliczana metod� liniow� przez szacowany okres u�ytkowania danego składnika aktywów, który 
dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Grupa Okres 

Budynki i budowle 20-40 lat 

Maszyny i urz�dzenia 5-25 lat 

�rodki transportu 3-10 lat 

Pozostałe �rodki trwałe 3-10 lat 
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Rozpocz�cie amortyzacji nast�puje w miesi�cu, w którym �rodek trwały jest dost�pny do u�ytkowania. 
Ekonomiczne okresy u�yteczno�ci oraz metody amortyzacji s� weryfikowane raz w roku, powoduj�c ewentualn�
korekt� odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. 

�rodki trwałe s� dzielone na cz��ci składowe b�d�ce pozycjami o istotnej warto�ci, dla których mo�na 
przyporz�dkowa� odr�bny okres ekonomicznej u�yteczno�ci. Cz��ci� składow� s� równie� koszty generalnych 
przegl�dów oraz istotne cz��ci zamienne i wyposa�enie, je�eli b�d� wykorzystywane przez okres dłu�szy ni� rok. 
Bie��ce koszty utrzymania poniesione po dacie oddania �rodka trwałego do u�ywania, takie jak koszty konserwacji 
i napraw, ujmowane s� w sprawozdaniu z dochodów w momencie ich poniesienia.  

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych mo�e zosta� usuni�ta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub  
w przypadku, gdy nie s� spodziewane �adne ekonomiczne korzy�ci wynikaj�ce z dalszego u�ytkowania takiego 
składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzeda�y, likwidacji lub zaprzestania u�ytkowania �rodków trwałych 
s� okre�lane jako ró�nica pomi�dzy przychodami ze sprzeda�y a warto�ci� netto tych �rodków trwałych i s�
ujmowane w sprawozdaniu z dochodów w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Aktywa w leasingu 
Umowy leasingu finansowego, na mocy której nast�puje przeniesienie na Spółk� zasadniczo całego ryzyka  
i po�ytków wynikaj�cych z posiadania przedmiotu leasingu, s� ujmowane w aktywach oraz zobowi�zaniach na 
dzie	 rozpocz�cia okresu leasingu. Warto�� aktywów oraz zobowi�za	 okre�lana jest na dzie	 rozpocz�cia 
leasingu według ni�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej �rodka trwałego stanowi�cego 
przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych.  

Minimalne opłaty leasingowe rozdziela si� pomi�dzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowi�zania z tytułu 
leasingu w sposób umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda zobowi�zania. 
Warunkowe opłaty leasingowe s� ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

�rodki trwałe u�ytkowane na mocy umów leasingu finansowego s� amortyzowane według takich samych zasad jak 
stosowane do własnych aktywów Spółki. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczaj�cej pewno�ci, �e Spółka 
uzyska tytuł własno�ci przed ko	cem okresu leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy  
z dwóch okresów: szacowany okres u�ytkowania �rodka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po�ytki 
wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s� do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe  
z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane s� jako koszty w rachunku zysków i strat metod� liniow� przez okres 
trwania leasingu. 

Utrata warto�ci niefinansowych aktywów trwałych  
Corocznemu testowi na utrat� warto�ci podlegaj� nast�puj�ce składniki aktywów: 

� warto�ci niematerialne o nieokre�lonym okresie u�ytkowania oraz  
� warto�ci niematerialne, które jeszcze nie s� u�ytkowane. 

W odniesieniu do pozostałych składników warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
dokonywana jest coroczna ocena, czy wyst�piły przesłanki, które mog� �wiadczy� o utracie ich warto�ci. W razie 
stwierdzenia, �e jakie� zdarzenia lub okoliczno�ci mog� wskazywa� na trudno�� w odzyskaniu warto�ci bilansowej 
danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test na utrat� warto�ci. 

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utrat� warto�ci aktywa grupowane s� na najni�szym poziomie, na jakim 
generuj� przepływy pieni��ne niezale�nie od innych aktywów lub grup aktywów (o�rodki wypracowuj�ce przepływy 
pieni��ne). Składniki aktywów samodzielnie generuj�ce przepływy pieni��ne testowane s� indywidualnie.  

Je�eli warto�� bilansowa przekracza szacowan� warto�� odzyskiwaln� aktywów b�d
 o�rodków wypracowuj�cych 
�rodki pieni��ne, do których aktywa te nale��, wówczas warto�� bilansowa jest obni�ana do poziomu warto�ci 
odzyskiwalnej. Warto�� odzyskiwalna odpowiada wy�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzeda�y lub warto�ci u�ytkowej. Przy ustalaniu warto�ci u�ytkowej, szacowane przyszłe 
przepływy pieni��ne s� dyskontowane do warto�ci bie��cej przy zastosowaniu stopy dyskontowej 
odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie oraz ryzyka zwi�zanego z danym 
składnikiem aktywów.  

Odpis z tytułu utraty warto�ci w pierwszej kolejno�ci przypisywany jest do warto�ci firmy. Pozostała kwota odpisu 
obni�a proporcjonalnie warto�� bilansow� aktywów wchodz�cych do o�rodka wypracowuj�cego przepływy.  

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci s� ujmowane w sprawozdaniu z dochodów w pozycji kosztów 
operacyjnych.  

Odpisy aktualizuj�ce warto�� firmy nie podlegaj� odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku pozostałych 
składników aktywów, na kolejne dni bilansowe oceniane s� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� odwrócenia 
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odpisów aktualizuj�cych. Odwrócenie odpisu ujmowane jest sprawozdaniu z dochodów w pozycji pozostałych 
przychodów operacyjnych. 

Instrumenty finansowe 
Instrumentem finansowym jest ka�da umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej 
ze stron i jednocze�nie zobowi�zania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

Składnik aktywów finansowych lub zobowi�zanie finansowe jest wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej, gdy Spółka staje si� stron� umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzeda�y 
aktywów i zobowi�za	 finansowych ujmuje si� na dzie	 zawarcia transakcji. 

Składnik aktywów finansowych wył�cza si� z bilansu w przypadku, gdy wynikaj�ce z zawartej umowy prawa do 
korzy�ci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikaj�ce zostały zrealizowane, wygasły lub Spółka si� ich zrzekła. 

Spółka wył�cza z bilansu zobowi�zanie finansowe wtedy, gdy zobowi�zanie wygasło, to znaczy, kiedy obowi�zek 
okre�lony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

Na dzie	 nabycia aktywa i zobowi�zania finansowe Spółka wycenia w warto�ci godziwej, czyli najcz��ciej według 
warto�ci godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku 
zobowi�zania. Koszty transakcji Spółka wł�cza do warto�ci pocz�tkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowi�za	
finansowych, poza kategori� aktywów i zobowi�za	 wycenianych w warto�ci godziwej poprzez rachunek zysków  
i strat. 

Na dzie	 bilansowy aktywa oraz zobowi�zania finansowe wyceniane s� według zasad przedstawionych poni�ej. 

Aktywa finansowe 
Dla celów wyceny po pocz�tkowym uj�ciu, aktywa finansowe inne ni� instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce, 
Spółka klasyfikuje z podziałem na: 

� po�yczki i nale�no�ci, 
� aktywa finansowe wyceniane według warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat, 
� inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci oraz 
� aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. 

Kategorie te okre�laj� zasady wyceny na dzie	 bilansowy oraz uj�cie zysków lub strat z wyceny w rachunku zysków 
i strat lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w sprawozdaniu z dochodów prezentowane 
s� jako przychody lub koszty finansowe, za wyj�tkiem odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, 
które prezentowane s� jako pozostałe koszty operacyjne.  

Wszystkie aktywa finansowe, za wyj�tkiem wycenianych w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat, 
podlegaj� ocenie na ka�dy dzie	 bilansowy ze wzgl�du na wyst�pienie przesłanek utraty ich warto�ci. Składnik 
aktywów finansowych podlega odpisom aktualizuj�cym, je�eli istniej� obiektywne dowody �wiadcz�ce o utracie 
jego warto�ci. Przesłanki utraty warto�ci analizowane s� dla ka�dej kategorii aktywów finansowych odr�bnie, co 
zostało zaprezentowane poni�ej. 

Po�yczki i nale�no�ci to nieb�d�ce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub mo�liwych do 
okre�lenia płatno�ciach, które nie s� kwotowane na aktywnym rynku. Po�yczki i nale�no�ci wyceniane s� według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych 
nale�no�ci odbywa si� w warto�ci wymagaj�cej zapłaty ze wzgl�du na nieznacz�ce efekty dyskonta. 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii po�yczek i nale�no�ci wykazywane s� w bilansie jako:  
� aktywa długoterminowe w pozycji „Nale�no�ci i po�yczki” oraz  
� aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Po�yczki”, „Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

nale�no�ci” oraz „�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na nale�no�ci w�tpliwe szacowane s�, gdy �ci�gni�cie pełnej kwoty nale�no�ci przestało by�
prawdopodobne. Znacz�ce salda nale�no�ci podlegaj� indywidualnej ocenie w przypadku dłu�ników zalegaj�cych 
z zapłat� lub gdy uzyskano obiektywne dowody, �e dłu�nik mo�e nie ui�ci� nale�no�ci (np. trudna sytuacja 
finansowa dłu�nika, proces s�dowy przeciwko dłu�nikowi, niekorzystne dla dłu�nika zmiany otoczenia 
gospodarczego). Dla nale�no�ci nie podlegaj�cych indywidualnej ocenie, przesłanki utraty warto�ci analizowane 
s� w ramach poszczególnych klas aktywów okre�lonych ze wzgl�du na ryzyko kredytowe (wynikaj�ce np. z bran�y, 
regionu lub struktury odbiorców). Wska
nik odpisów aktualizuj�cych dla poszczególnych klas oparty jest zatem na 
zaobserwowanych w niedawnej przeszło�ci trendach dotycz�cych trudno�ci w spłacie nale�no�ci przez dłu�ników.  

Aktywa finansowe wyceniane według warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat obejmuj� aktywa 
klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy pocz�tkowym uj�ciu do wyceny w warto�ci 
godziwej przez rachunek zysków i strat ze wzgl�du na spełnienie kryteriów okre�lonych w MSR 39.  
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Do tej kategorii zaliczane s� wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odr�bnej pozycji „Pochodne 
instrumenty finansowe”, za wyj�tkiem pochodnych instrumentów zabezpieczaj�cych ujmowanych zgodnie  
z rachunkowo�ci� zabezpiecze	. 

Instrumenty nale��ce do tej kategorii wyceniane s� w warto�ci godziwej, a skutki wyceny ujmowane s�  
w sprawozdaniu z dochodów. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych okre�lone s� przez zmian� warto�ci 
godziwej ustalonej na podstawie bie��cych na dzie	 bilansowy cen pochodz�cych z aktywnego rynku lub na 
podstawie technik wyceny, je�eli aktywny rynek nie istnieje. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci to nieb�d�ce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,  
z ustalonymi lub mo�liwymi do okre�lenia płatno�ciami oraz o ustalonym terminie wymagalno�ci, wzgl�dem których 
Spółka ma zamiar i jest w stanie utrzyma� w posiadaniu do upływu terminu wymagalno�ci, z wył�czeniem aktywów 
zaklasyfikowanych do po�yczek i nale�no�ci. 

W tej kategorii Spółka ujmuje obligacje i inne papiery dłu�ne utrzymywane do terminu wymagalno�ci, wykazywane 
w bilansie w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”.  

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci wyceniane s� według zamortyzowanego kosztu  
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Je�eli wyst�puj� dowody wskazuj�ce na mo�liwo��
wyst�pienia utraty warto�ci inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalno�ci (np. ocena zdolno�ci kredytowej 
spółek emituj�cych obligacje), aktywa wyceniane s� w warto�ci bie��cej szacowanych przyszłych przepływów 
pieni��nych. Zmiany warto�ci bilansowej inwestycji, ł�cznie z odpisami aktualizuj�cymi z tytułu utraty warto�ci, 
ujmowane s� w sprawozdaniu z dochodów. 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y to nieb�d�ce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zostały 
wyznaczone jako dost�pne do sprzeda�y lub nie kwalifikuj� si� do �adnej z powy�szych kategorii aktywów 
finansowych.  

W tej kategorii Spółka ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalno�ci oraz akcje spółek 
innych ni� spółki zale�ne lub stowarzyszone. Aktywa te w bilansie wykazywane s� w pozycji „Pozostałych aktywów 
finansowych”. 

Akcje spółek nienotowanych wyceniane s� w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty warto�ci, ze 
wzgl�du na brak mo�liwo�ci wiarygodnego oszacowania ich warto�ci godziwej. Odpisy aktualizuj�ce ujmowane s�
w sprawozdaniu z dochodów. 
  
Wszystkie inne aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y wyceniane s� w warto�ci godziwej. Zyski i straty z wyceny 
ujmowane s� jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów finansowych 
dost�pnych do sprzeda�y, za wyj�tkiem odpisów z tytułu utraty warto�ci oraz ró�nic kursowych od aktywów 
pieni��nych, które ujmowane s� w sprawozdaniu z dochodów. W rachunku zysków i strat ujmowane s� równie�
odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego 
kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty warto�ci aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y ujmowane jest  
w innych całkowitych dochodach, za wyj�tkiem odpisów aktualizuj�cych warto�� instrumentów dłu�nych, których 
odwrócenie ujmowane jest w sprawozdaniu z dochodów, je�eli wzrost warto�ci instrumentu mo�e by� obiektywnie 
ł�czony ze zdarzeniem nast�puj�cym po rozpoznaniu utraty warto�ci.  

W momencie wył�czenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, uj�te poprzednio w innych 
całkowitych dochodach, przenoszone s� z kapitału własnego do sprawozdania z dochodów oraz prezentowane s�
w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  

Zobowi�zania finansowe 

Zobowi�zania finansowe inne ni� instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce, wykazywane s� w nast�puj�cych 
pozycjach bilansu: 

� kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne, 
� leasing finansowy, 
� zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania oraz 
� pochodne instrumenty finansowe. 

Po pocz�tkowym uj�ciu zobowi�zania finansowe wyceniane s� według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 
metody efektywnej stopy procentowej, za wyj�tkiem zobowi�za	 finansowych przeznaczonych do obrotu lub 
wyznaczonych jako wycenianych w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii zobowi�za	
finansowych wycenianych w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat Spółka zalicza instrumenty pochodne 
inne ni� instrumenty zabezpieczaj�ce. Krótkoterminowe zobowi�zania z tytułu dostaw i usług wyceniane s�  
w warto�ci wymagaj�cej zapłaty ze wzgl�du na nieznacz�ce efekty dyskonta. 
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Zyski i straty z wyceny zobowi�za	 finansowych ujmowane s� w sprawozdaniu z dochodów w działalno�ci 
finansowej. 

Kredyty walutowe s� traktowane jako instrument zabezpieczaj�cy.  
Rachunkowo�� zabezpiecze�
Rachunkowo�� zabezpiecze	 jest stosowana przez Spółk� wył�cznie, je�eli spełnione zostały nast�puj�ce 
wymagania: 

� w momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznaczono i udokumentowano powi�zanie 
zabezpieczaj�ce, jak równie� cel zarz�dzania ryzykiem oraz strategi� ustanowienia zabezpieczenia. 
Dokumentacja zawiera identyfikacj� instrumentu zabezpieczaj�cego, zabezpieczanej pozycji lub 
transakcji, charakter zabezpieczanego ryzyka, a tak�e sposób, w jaki jednostka b�dzie oceniała 
efektywno�� instrumentu zabezpieczaj�cego w kompensowaniu zagro�enia zmianami warto�ci godziwej 
pozycji zabezpieczanej lub przepływów pieni��nych zwi�zanych z zabezpieczanym ryzykiem; 

� oczekuje si�, �e zabezpieczenie b�dzie wysoce efektywne w kompensowaniu zmian warto�ci godziwej 
lub przepływów pieni��nych wynikaj�cych z zabezpieczanego ryzyka, zgodnie z udokumentowan�
pierwotnie strategi� zarz�dzania ryzykiem, dotycz�c� tego konkretnego powi�zania zabezpieczaj�cego; 

� w przypadku zabezpiecze	 przepływów pieni��nych, planowana transakcja b�d�ca przedmiotem 
zabezpieczenia, musi by� wysoce prawdopodobna oraz musi podlega� zagro�eniu zmianami przepływów 
pieni��nych, które w rezultacie mog� wpływa� na rachunek zysków i strat; 

� efektywno�� zabezpieczenia mo�na wiarygodnie oceni�, tj. warto�� godziwa lub przepływy pieni��ne 
zwi�zane z pozycj� zabezpieczan� wynikaj�ce z zabezpieczanego ryzyka oraz warto�� godziwa 
instrumentu zabezpieczaj�cego, mog� by� wiarygodnie wycenione; 

� zabezpieczenie jest na bie��co oceniane i stwierdza si� jego wysok� efektywno�� we wszystkich okresach 
sprawozdawczych, na które zabezpieczenie zostało ustanowione. 

�

Spółka stosuje okre�lone zasady rachunkowo�ci dla instrumentów pochodnych stanowi�cych zabezpieczenie 
przepływów pieni��nych. Zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze	 wymaga spełnienia przez Spółk� warunków 
okre�lonych w MSR 39 dotycz�cych udokumentowania polityki zabezpiecze	, prawdopodobie	stwa wyst�pienia 
transakcji zabezpieczanej oraz efektywno�ci zabezpieczenia. W okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym 
Spółka korzystała z prostych instrumentów pochodnych – terminowych transakcji forward oraz kredytów w walucie 
obcej jako narz�dzi zabezpieczaj�cych przepływy pieni��ne. Kontrakty te zostały zawarte przez Spółk� w celu 
zarz�dzania ryzykiem walutowym w zwi�zku z prawnie wi���cymi transakcjami sprzeda�y oraz zakupu 
realizowanymi w walutach obcych. 

Wszystkie pochodne instrumenty zabezpieczaj�ce wyceniane s� w warto�ci godziwej. W cz��ci w jakiej dany 
instrument zabezpieczaj�cy stanowi efektywne zabezpieczenie, zmiana warto�ci godziwej instrumentu ujmowana 
jest w innych całkowitych dochodach i kumulowana w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów 
zabezpieczaj�cych przepływy pieni��ne. Nieefektywn� cz��� zabezpieczenia ujmuje si� niezwłocznie  
w sprawozdaniu z dochodów.  

W momencie gdy pozycja zabezpieczana wpływa na sprawozdanie z dochodów, skumulowane zyski i straty  
z wyceny pochodnych instrumentów zabezpieczaj�cych, uj�te poprzednio w innych całkowitych dochodach, 
przenoszone s� z kapitału własnego do rachunku zysków i strat. Reklasyfikacja prezentowana jest w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów w pozycji „Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych - kwota 
przeniesiona do wyniku finansowego”.  

Je�eli transakcja zabezpieczana skutkuje uj�ciem niefinansowych aktywów lub zobowi�za	, zyski i straty z wyceny 
pochodnych instrumentów zabezpieczaj�cych, uj�te uprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone s�
z kapitału własnego i uwzgl�dniane w wycenie warto�ci pocz�tkowej (cenie nabycia) pozycji zabezpieczanej. 
Reklasyfikacja prezentowana jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Instrumenty zabezpieczaj�ce 
przepływy �rodków pieni��nych - kwota uj�ta w warto�ci pocz�tkowej pozycji zabezpieczanych”.  

Je�eli zaistniało prawdopodobie	stwo, �e planowana przyszła transakcja zabezpieczana nie zostanie zawarta, 
zyski i straty z wyceny instrumentów zabezpieczaj�cych przepływy pieni��ne niezwłocznie przenoszone s� do 
sprawozdania z dochodów. 

Zapasy 
Zapasy s� wyceniane według ni�szej z dwóch warto�ci: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia oraz warto�ci netto 
mo�liwej do uzyskania. Na cen� nabycia lub koszt wytworzenia składaj� si� koszty zakupu, koszty przetworzenia 
oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty bezpo�rednie (głównie materiały  
i robocizn�) powi�kszone o narzut po�rednich kosztów produkcji ustalony przy zało�eniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych.  

Rozchód wyrobów gotowych ujmowany jest z zastosowaniem metody �redniej wa�onej rzeczywistego kosztu 
wytworzenia. Rozchód materiałów i towarów ustala si� z zastosowaniem metody �redniej wa�onej. 
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Warto�� netto mo�liwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzeda�y ustalana w toku zwykłej działalno�ci 
gospodarczej, pomniejszona o koszty wyko	czenia i koszty niezb�dne do doprowadzenia sprzeda�y do skutku. 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty obejmuj� gotówk� w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na 
��danie oraz krótkoterminowe inwestycje o du�ej płynno�ci (do 3 miesi�cy), łatwo wymienialne na gotówk�, dla 
których ryzyko zmiany warto�ci jest nieznaczne. 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y 
Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) s� klasyfikowane przez Spółk� jako przeznaczone do sprzeda�y, je�eli ich 
warto�� bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzeda�y a nie poprzez dalsze 
u�ytkowanie. Warunek ten uznaje si� za spełniony wył�cznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest 
dost�pny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzeda�y, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo 
przyj�tych warunków sprzeda�y, a wyst�pienie transakcji sprzeda�y jest wysoce prawdopodobne w ci�gu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji. 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y wyceniane s� w ni�szej z dwóch warto�ci: warto�ci 
bilansowej lub warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzeda�y, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
wyceniane s� według tych samych zasad rachunkowo�ci, jakie były stosowane przez Spółk� przed 
zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzeda�y nie podlegaj� amortyzacji. 

Kapitał własny 
Kapitał podstawowy wykazywany jest w warto�ci nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki oraz 
wpisem do Krajowego Rejestru S�dowego. 

Akcje Spółki nabyte i zatrzymane przez Spółk� pomniejszaj� kapitał własny. Akcje własne wyceniane s� w cenie 
nabycia. 

Kapitał ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej powstaje z nadwy�ki ceny emisyjnej ponad warto��
nominaln� akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 

Pozostałe kapitały obejmuj�: 
� kapitał z tytułu uj�cia wyceny programów płatno�ci akcjami oraz 
� kapitał z kumulacji innych całkowitych dochodów obejmuj�cych: 

o przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do warto�ci godziwej (patrz podpunkt dotycz�cy 
rzeczowych aktywów trwałych), 

o wycen� aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y (patrz podpunkt dotycz�cy 
instrumentów finansowych), 

o wycen� instrumentów zabezpieczaj�cych przepływy pieni��ne (patrz podpunkt dotycz�cy 
rachunkowo�ci zabezpiecze	). 

W zyskach zatrzymanych wykazywane s� wyniki z lat ubiegłych (równie� te przekazane na kapitał uchwałami 
akcjonariuszy) oraz wynik finansowy bie��cego roku. 

Wszystkie transakcje z wła�cicielami Spółki prezentowane s� osobno w zestawieniu zmian w kapitale własnym.  

�wiadczenia pracownicze 
Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowi�zania i rezerwy na �wiadczenia pracownicze obejmuj�
nast�puj�ce tytuły: 

� krótkoterminowe �wiadczenia pracownicze z tytułu wynagrodze	 (wraz z premiami) oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne, 

� rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 
� inne długoterminowe �wiadczenia pracownicze, do których Spółka zalicza nagrody jubileuszowe oraz 

odprawy emerytalne. 

Krótkoterminowe �wiadczenia pracownicze 
Warto�� zobowi�za	 z tytułu krótkoterminowych �wiadcze	 pracowniczych ustala si� bez dyskonta i wykazuje  
w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 
Spółka tworzy rezerw� na koszty kumulowanych płatnych nieobecno�ci, które b�dzie musiała ponie�� w wyniku 
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzie	 bilansowy. Rezerwa 
na niewykorzystane urlopy stanowi rezerw� krótkoterminow� i nie podlega dyskontowaniu.  
Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 
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Zgodnie z systemami wynagradzania obowi�zuj�cymi w Spółce pracownicy maj� prawo do nagród jubileuszowych 
oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe s� wypłacane pracownikom po przepracowaniu okre�lonej liczby 
lat. Odprawy emerytalne s� wypłacane jednorazowo, w momencie przej�cia na emerytur�. Wysoko�� odpraw 
emerytalnych i nagród jubileuszowych zale�y od sta�u pracy oraz �redniego wynagrodzenia pracownika.  

Spółka tworzy rezerw� na przyszłe zobowi�zania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu 
przyporz�dkowania kosztów do okresów nabywania uprawnie	 przez pracowników.  

Warto�� bie��ca rezerw na ka�dy dzie	 bilansowy jest szacowana przez niezale�nego aktuariusza. Naliczone 
rezerwy s� równe zdyskontowanym płatno�ciom, które w przyszło�ci zostan� dokonane i dotycz� okresu do dnia 
bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte s� na danych historycznych.  
Zyski i straty z oblicze	 aktuarialnych dotycz�ce �wiadcze	 po okresie zatrudnienia, czyli dotycz�ce odpraw 
emerytalnych s� rozpoznawane w innych dochodach całkowitych - zgodnie z postanowieniami MSR 19 § 57 (d)(i), 
a dotycz�ce nagród jubileuszowych s� ujmowane w sprawozdaniu z dochodów. 

Rezerwy, zobowi�zania i aktywa warunkowe 
Rezerwy tworzone s� wówczas, gdy na Spółce ci��y istniej�cy obowi�zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikaj�cy ze zdarze	 przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, �e wypełnienie tego obowi�zku spowoduje 
konieczno�� wypływu korzy�ci ekonomicznych oraz mo�na dokona� wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowi�zania. Termin poniesienia oraz kwota wymagaj�ca uregulowania mo�e by� niepewna.   

Rezerwy tworzy si� m.in. na nast�puj�ce tytuły: 
� udzielone gwarancje obsługi posprzeda�owej produktów i wykonanych usług,  
� tocz�ce si� post�powania s�dowe oraz sprawy sporne, 
� straty z umów budowlanych ujmowane zgodnie z MSR 11, 
� restrukturyzacja, tylko je�eli na podstawie odr�bnych przepisów Spółka jest zobowi�zana do jej 

przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wi���ce umowy. 

Nie tworzy si� rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Rezerwy ujmuje si� w warto�ci szacowanych nakładów niezb�dnych do wypełnienia obecnego obowi�zku, na 
podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dost�pnych na dzie	 sporz�dzenia sprawozdania finansowego,  
w tym dotycz�cych ryzyka oraz stopnia niepewno�ci. W przypadku, gdy wpływ warto�ci pieni�dza w czasie jest 
istotny, wielko�� rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów 
pieni��nych do warto�ci bie��cej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlaj�cej aktualne oceny 
rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie oraz ewentualnego ryzyka zwi�zanego z danym zobowi�zaniem. Je�eli 
zastosowana została metoda polegaj�ca na dyskontowaniu, zwi�kszenie rezerwy w zwi�zku z upływem czasu jest 
ujmowane jako koszt finansowy.  

Je�eli Spółka spodziewa si�, �e koszty obj�te rezerw� zostan� zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odr�bny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje 
wystarczaj�ca pewno��, �e zwrot ten rzeczywi�cie nast�pi. Jednak�e warto�� tego aktywa nie mo�e przewy�szy�
kwoty rezerwy. 

W przypadku gdy wydatkowanie �rodków w celu wypełnienia obecnego obowi�zku nie jest prawdopodobne, kwoty 
zobowi�zania warunkowego nie ujmuje si� w bilansie, za wyj�tkiem zobowi�za	 warunkowych identyfikowanych  
w procesie poł�czenia jednostek gospodarczych w ramach alokacji kosztu poł�czenia zgodnie z MSSF 3 (patrz 
podpunkt dotycz�cy poł�cze	 jednostek gospodarczych). 

Mo�liwe wpływy zawieraj�ce korzy�ci ekonomiczne dla Spółki, które nie spełniaj� jeszcze kryteriów uj�cia jako 
aktywa, stanowi� aktywa warunkowe, których nie ujmuje si� w bilansie. Informacj� o aktywach warunkowych 
ujawnia si� w dodatkowych notach obja�niaj�cych.  

Rozliczenia mi�dzyokresowe 
Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia mi�dzyokresowe” opłacone z góry koszty dotycz�ce 
przyszłych okresów sprawozdawczych, w tym przede wszystkim czynsze najmu. RMK czynne prezentowane s�  
w sprawozdaniu finansowym w pozycji innych nale�no�ci. 

W pozycji „Rozlicze	 mi�dzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane s� przychody przyszłych 
okresów, w tym równie� �rodki pieni��ne otrzymane na sfinansowanie �rodków trwałych, które rozliczane s�
zgodnie z MSR 20 „Dotacje rz�dowe”. 

Dotacje ujmowane s� wył�cznie wówczas, gdy istnieje wystarczaj�ca pewno��, �e Spółka spełni warunki zwi�zane 
z dan� dotacj� oraz �e dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. Dotacja dotycz�ca danej pozycji kosztowej jest 
ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowa�.  
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Dotacja finansuj�ca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w sprawozdaniu z dochodów jako przychód na 
przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów.
Spółka dla celów prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie odejmuje dotacji od warto�ci bilansowej 
aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia mi�dzyokresowe”. 

Przychody ze sprzeda�y 
Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych i reprezentuj�
nale�no�ci za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalno�ci gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki zwi�zane ze sprzeda�� (podatek akcyzowy).  

Przychody s� ujmowane w takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e Spółka uzyska korzy�ci ekonomiczne 
zwi�zane z dan� transakcj� oraz gdy kwot� przychodów mo�na wyceni� w wiarygodny sposób.  

Sprzeda� towarów i produktów  
Przychody ze sprzeda�y towarów i produktów ujmowane s�, je�eli spełnione zostały nast�puj�ce warunki: 

� Spółka przekazała nabywcy znacz�ce ryzyko i korzy�ci wynikaj�ce z praw własno�ci do dóbr. Warunek 
uznaje si� za spełniony z chwil� bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy.  

� kwot� przychodów mo�na wyceni� w wiarygodny sposób.  
� istnieje prawdopodobie	stwo, �e Grupa uzyska korzy�ci ekonomiczne z tytułu transakcji oraz  
� koszty poniesione oraz te, które zostan� poniesione w zwi�zku z transakcj�, mo�na wyceni� w wiarygodny 

sposób.  

Odsetki i dywidendy 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane s� sukcesywnie w miar� ich narastania zgodnie z metod� efektywnej stopy 
procentowej. Dywidendy s� ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich 
otrzymania. 

Koszty operacyjne 
Koszty operacyjne s� ujmowane w sprawozdaniu z dochodów zgodnie z zasad� współmierno�ci przychodów  
i kosztów. Spółka prezentuje w sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania. 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 
Na obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego składaj� si�: podatek dochodowy bie��cy oraz odroczony, który 
nie został uj�ty w innych dochodach całkowitych lub bezpo�rednio w kapitale. 

Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró�ni si� od ksi�gowego zysku (straty) brutto w zwi�zku  
z czasowym przesuni�ciem przychodów podlegaj�cych opodatkowaniu i kosztów stanowi�cych koszty uzyskania 
przychodów do innych okresów oraz wył�czeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie b�d� podlegały 
opodatkowaniu. Obci��enia podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi�zuj�ce w danym roku 
obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu lub zwrotowi  
w przyszło�ci na ró�nicach pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadaj�cymi im 
warto�ciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych podlegaj�cych 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysoko�ci,  
w jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie mo�na pomniejszy� przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
ró�nice przej�ciowe. Nie ujmuje si� aktywów ani rezerwy, je�li ró�nica przej�ciowa wynika z pocz�tkowego uj�cia 
składnika aktywów lub zobowi�za	 w transakcji, która nie jest poł�czeniem jednostek gospodarczych oraz która w 
czasie jej wyst�pienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksi�gowy. Nie ujmuje si� rezerwy na 
podatek odroczony od warto�ci firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy u�yciu stawek podatkowych, które b�d� obowi�zywa� w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmuj�c za podstaw� przepisy prawne 
obowi�zuj�ce na dzie	 bilansowy. 

Warto�� składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na ka�dy dzie	 bilansowy,  
a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie b�d� wystarczaj�ce dla realizacji składnika 
aktywów lub jego cz��ci nast�puje jego odpis.  

Subiektywne oceny Zarz�du oraz niepewno�� szacunków 
Przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego Zarz�d Spółki kieruje si� os�dem przy dokonywaniu licznych 
szacunków i zało�e	, które maj� wpływ na stosowane zasady rachunkowo�ci oraz prezentowane warto�ci 
aktywów, zobowi�za	, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane warto�ci mog� ró�ni� si� od 
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szacowanych przez Zarz�d. Informacje o dokonanych szacunkach i zało�eniach, które s� znacz�ce dla 
sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poni�ej. 

Okresy ekonomicznej u�yteczno�ci aktywów trwałych 
Zarz�d Spółki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej u�yteczno�ci aktywów trwałych, 
podlegaj�cych amortyzacji. Na dzie	 31 grudnia 2016 roku Zarz�d ocenia, �e okresy u�yteczno�ci aktywów przyj�te 
przez Spółk� dla celów amortyzacji odzwierciedlaj� oczekiwany okres przynoszenia korzy�ci ekonomicznych przez 
te aktywa w przyszło�ci. Jednak�e faktyczne okresy przynoszenia korzy�ci przez te aktywa w przyszło�ci mog�
ró�ni� si� od zakładanych, w tym równie� ze wzgl�du na techniczne starzenie si� maj�tku.  

Rezerwy 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze – odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe – szacowane s� przy 
zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na �wiadczenia 
pracownicze wynika z oszacowania dokonanego przez niezale�nego aktuariusza. Na poziom rezerw wpływ maj�
zało�enia dotycz�ce stopy dyskonta oraz wska
nika wzrostu wynagrodze	 oraz wska
niki demograficzne. 

Aktywa na podatek odroczony 
Prawdopodobie	stwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami 
podatkowymi opiera si� na bud�ecie Spółki zatwierdzonym przez Rad� Nadzorcz� Spółki. Je�eli prognozowane 
wyniki finansowe wskazuj�, �e Spółka osi�gnie dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony 
ujmowane s� w pełnej wysoko�ci. 

Utrata warto�ci aktywów niefinansowych 
W celu okre�lenia warto�ci u�ytkowej Zarz�d szacuje prognozowane przepływy pieni��ne oraz stop�, któr�
przepływy dyskontowane s� do warto�ci bie��cej (patrz podpunkt dotycz�cy utraty warto�ci aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny warto�ci bie��cej przyszłych przepływów dokonywane s� zało�enia 
dotycz�ce prognozowanych wyników finansowych. Zało�enia te odnosz� si� do przyszłych zdarze	 i okoliczno�ci. 
Faktycznie zrealizowane warto�ci mog� ró�ni� si� od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych 
mo�e przyczyni� si� do znacz�cych korekt warto�ci aktywów Spółki. 

Odpisy aktualizuj�ce aktywa finansowe 
Odpisy aktualizuj�ce aktywa finansowe s� szacowane w oparciu do szczegółow� ich analiz�. Opis aktualizuj�cy 
nale�no�ci dokonuje si� w taki sposób, aby uwzgl�dni� stopie	 prawdopodobie	stwa ich zapłaty. 
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3. Działalno�� zaniechana 

W dniu 1 lipca 2016 roku, na podstawie zgody wyra�onej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding 
S.A. (poprzednio: ZETKAMA S.A.) Spółka zawarła ze swoj� jednoosobow� spółk� zale�n� – ZETKAMA spółka  
z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w �cinawce �redniej, umow� przeniesienia zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa („zorganizowana cz��� przedsi�biorstwa”, „ZCP”), stanowi�cej organizacyjnie, finansowo  
i funkcjonalnie wyodr�bniony w istniej�cym w przedsi�biorstwie Mangata Holding S.A. (poprzednio: ZETKAMA 
S.A.) zespół składników materialnych i niematerialnych, zwi�zanych z działalno�ci� produkcyjn� armatury  
i odlewów przeznaczonych do realizacji opisanych wy�ej zada	 gospodarczych, który zarazem mógłby stanowi�
niezale�ne przedsi�biorstwo samodzielnie realizuj�ce te zadania.  

Zmiana ta nie wpływa na skonsolidowane sprawozdanie finansowe – Grupa b�dzie kontynuowa� działalno��
polegaj�c� na produkcji armatury i odlewów przez spółk� ZETKAMA Sp. z o.o. 

W rezultacie wy�ej opisanej transakcji, z maj�tku Emitenta przekazano do ZETKAMA Sp. z o.o. maj�tek zwi�zany 
z działalno�ci� produkcyjn� armatury i odlewów oraz zobowi�zania zwi�zane z t� działalno�ci�. 

Uproszczona struktura bilansu Mangata Holding na 30 czerwca 2016 oraz na 1 lipca 2016 po aporcie 
zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa do ZETKAMA Sp. z o.o. 

Bilans 30.06.2016 Bilans 01.07.2016 Bilans 01.07.2016 

Mangata Holding S.A. Zetkama Sp. z o.o. Mangata Holding S. A. 

Aktywa trwałe 319 374 62 628 340 890

Aktywa obrotowe 70 654 51 971 15 064

Kapitał własny 297 126 84 315 296 398

Zobowi�zania długoterminowe 39 755 4 774 35 539

Zobowi�zania krótkoterminowe 53 146 25 510 24 017

W maj�tku Mangata Holding S.A. pozostały aktywa zwi�zane z prowadzon� przez Emitenta działalno�ci�
holdingow� – udziały i akcje w spółkach zale�nych, �rodki zgromadzone w ramach cash poolingu oraz �rodki 
pieni��ne. Maj�tek ten finansowany jest w przewa�aj�cej mierze z kapitału własnego Spółki, jak i wyemitowanych 
obligacji oraz zaci�gni�tego kredytu inwestycyjnego. 

Działalno�� zaniechana w rachunku wyników 
Zgodnie z wymogami MSSF 5, przychody i koszty działalno�ci kontynuowanej zostały w sprawozdaniu z dochodów 
zaprezentowane osobno od przychodów i kosztów działalno�ci zaniechanej. 

Od 1 lipca 2016 działalno�� operacyjna Mangata Holding S.A. koncentruje si� na działalno�ci holdingowej  
w ramach Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. i nie prowadzi ju� działalno�ci produkcyjnej w obszarze 
armatury i odlewów. W zwi�zku z tym, w rachunku wyników Emitenta zaprezentowała dane dotycz�ce działalno�ci 
holdingowej (kontynuowanej), natomiast szczegóły dotycz�ce działalno�ci zaniechanej zaprezentowano  
w poni�szej tabeli. 

  01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015 

Działalno��
kontynuowana

Działalno��
zaniechana

Razem 
Działalno��

kontynuowana
Działalno��
zaniechana

Razem 

Przychody ze sprzeda�y 4 162 72 295 76 457 0 128 925 128 925
Przychody ze sprzeda�y produktów 0 52 426 52 426 0 98 305 98 305
Przychody ze sprzeda�y usług  4 162 0 4 162 0 0 0
Przychody ze sprzeda�y towarów i 
materiałów 

0 19 869 19 869 0 30 620 30 620

Koszt własny sprzeda�y 0 54 487 54 487 0 98 283 98 283
Koszt sprzedanych produktów 0 40 027 40 027 0 74 310 74 310
Koszt sprzedanych usług 0 0 0 0 0 0
Koszt sprzedanych towarów i 
materiałów 

0 14 460 14 460 0 23 973 23 973

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 4 162 17 808 21 970 0 30 642 30 642

Koszty sprzeda�y 0 4 435 4 435 0 8 848 8 848
Koszty ogólnego zarz�du 4 208 3 865 8 073 2 570 6 280 8 850
Pozostałe przychody operacyjne 618 214 832 0 392 392
Pozostałe koszty operacyjne 738 279 1017 0 1 247 1 247

Zysk (strata) z działalno�ci 
operacyjnej

-166 9 443 9 277 -2 570 14 659 12 089
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Przychody finansowe 328 178 506 22 985 1 140 24 125
Koszty finansowe 5 280 59 5 339 203 721 924

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 118 9 562 4 444 20 212 15 078 35 290

Podatek dochodowy -5 1 360 1 355 0 1 433 1 433

Zysk (strata) netto  -5 113 8 202 3 089 20 212 13 645 33 857

Od lipca 2016 Mangata Holding S.A. generuje przychody w oparciu o podpisane ze spółkami z Grupy umowy 
korporacyjne, na podstawie których �wiadczy spółkom okre�lone usługi. W 2015 roku nie obowi�zywały umowy  
o podobnym charakterze, st�d brak przychodów z działalno�ci operacyjnej w roku 2015 (Mangata Holding S.A. 
otrzymała w 2015 roku przychody z tytułu dywidend od spółek zale�nych). 

W ramach analizy uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów, do działalno�ci kontynuowanej, 
zaprezentowanej w rachunku zysków i strat, zaliczono w szczególno�ci: 
− koszty wynagrodze	 Zarz�du oraz pracowników pełni�cych istotne funkcje zwi�zane z działalno�ci� grupy. 

Koszty te ustalono w oparciu o szacowany czas pracy tych pracowników dotycz�cy działalno�ci holdingowej 
oraz działalno�ci na rzecz dawnej ZETKAMA S.A. jako jednostki; 

− koszty utrzymania biura Zarz�du w Bielsku-Białej (czynsz, remonty, usługi telekomunikacyjne, materiały 
biurowe itp.), 

− koszty ponoszone w zwi�zku z funkcjonowaniem na giełdzie papierów warto�ciowych. 

Do przychodów i kosztów finansowych zaliczono: 
− przychody uzyskane z działalno�ci finansowej (lokaty, udzielone po�yczki) oraz z dywidend, 
− koszty zwi�zane z finansowaniem działalno�ci Spółki i Grupy (dotycz�ce cash poolingu oraz obsługi 

zadłu�enia - wyemitowanych obligacji oraz kredytu inwestycyjnego). 

Przepływy z działalno�ci zaniechanej przedstawiaj� si� nast�puj�co: 
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej 4 636 10 109

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej -4 364 -12 966

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej -3 682 -6 313

Razem -3 410 -9 170

4. Segmenty operacyjne 

Na dzie	 bilansowy Spółka nie wyodr�bnia wewn�trznych segmentów operacyjnych. Działalno�� Spółki traktowana 
jest przez Zarz�d jako jeden segment operacyjny. 

Informacje o segmentach operacyjnych zaprezentowane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. 

Przychody za rok 2016 dotycz� �wiadczenia usług zarz�dczych i korporacyjnych na rzecz Spółek Grupy 
Kapitałowej i zostały w cało�ci osi�gni�te na terytorium Polski.  

5. Inwestycje  
Stan na dzie	: 

31.12.2016 31.12.2015

Udziały/akcje w jednostkach powi�zanych razem: 334 402 253 694

�rubena Unia S.A. 23 116 23 116

MCS Sp. z o.o. 5 505 5 505

Armak Sp. z o.o. 20 680 20 677

Zetkama R&D Sp. z o.o. 14 14

Techmadex S.A. 10 985 14 485

Ku
nia Polska S.A. 167 088 166 474

Siskin 5 spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci s.k.a 3 636 3 636

Siskin 5 sp. z o.o. 13 13

Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. 19 769* 16 065

Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 5 5

Zetkama Sp. z o.o. 83 591 0

Masterform S.A. 0* 3 704

Po�yczki udzielone jednostkom powi�zanym 1 918 1 835

Udziały/akcje w pozostałych jednostkach 4 4

Długoterminowe aktywa finansowe razem 336 324 255 533
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* zmiana warto�ci udziałów w Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. o 3.704 tys. PLN wynika z poł�czenia 
podmiotów: Masterform S.A. oraz Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. .W wyniku poł�czenia tych podmiotów, na 
mocy umowy inwestycyjnej zmianie uległa struktura własno�ci w poł�czonym podmiocie – udział Mangata Holding 
S.A. zmniejszyła si� z 80% do 75%. Poł�czenie tych podmiotów zostało zarejestrowane w dniu 29 stycznia 2016 
roku. Warto�� warunkowej dopłaty do akcji Masterform S.A., po wykre�leniu tego podmiotu z ewidencji działalno�ci 
gospodarczej w skutek poł�czenia, traktowana jest jako warunkowa dopłata do inwestycji w Masterform Grupa 
Zetkama Sp. z o.o. (podmiotu kontynuuj�cego działalno�� Masterform S.A.) 

Zmiany w Grupie Kapitałowej 

Najistotniejsze zmiany w okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym dotycz�: 

• utworzenia Zetkama Sp. z o.o. 

• odpisu aktualizuj�cego warto�� akcji Techmadex S.A. 

W dniu 20 kwietnia 2016 w Krajowym Rejestrze S�dowym zarejestrowana została Zetkama spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�. Wszystkie udziały w nowo utworzonym podmiocie zostały obj�te przez Mangata Holding S.A.  

W dniu 1 lipca 2016 roku Spółka wniosła aport do Zetkama sp. z o.o. w postaci zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa, stanowi�cej wyodr�bniony w istniej�cym w przedsi�biorstwie Mangata Holding S.A. (poprzednio 
ZETKAMA S.A.) zespół składników materialnych i niematerialnych, zwi�zanych z działalno�ci� produkcyjn�
armatury i odlewów, w tym zobowi�za	 i nale�no�ci.  

Transakcja ta została szerzej opisana w punkcie 3 niniejszego sprawozdania finansowego. 

W zamian za przekazan� zorganizowan� cz��� przedsi�biorstwa, Mangata Holding S.A. otrzymała udziały  
w podwy�szonym kapitale zakładowym Zetkama Sp. z o.o. o warto�ci 83.586 tys. PLN. 

Po dniu bilansowym wyst�piły nast�puj�ce zmiany w Spółkach Grupy Kapitałowej: 
 - w dniu 5 stycznia 2017 wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował poł�czenie spółek: Zetkama Nieruchomo�ci Sp.  
z o.o. oraz Siskin 5 spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� s.k.a. 
- w dniu 24 stycznia 2017 roku wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował zmian� nazwy i siedziby spółki Siskin 5 Sp.  
z o.o. z siedzib� w Sosnowcu, na Mangata Nieruchomo�ci Sp. z o.o. z siedzib� w Bielsku-Białej. 
- w dniu 30 stycznia 2017 roku wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował przekształcenie Armak Sp. z o.o. w Armak 
Spółka akcyjna. 
- w dniu 17 lutego 2017 roku wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował zmian� nazwy spółki z Masterform Grupa 
Zetkama Sp. z o.o. na Masterform Sp. z o.o. 

Szczegółowy opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok 2016. 

Odpis aktualizuj�cy warto�� inwestycji 

W wyniku weryfikacji warto�ci inwestycji w akcje i udziały spółek zale�nych, dla Techmadex S.A. zidentyfikowano 
przesłanki dla przeprowadzenia testu na utrat� warto�ci.  

Kluczow� przesłank� dla przeprowadzenia testu s� znacz�co odbiegaj�ce od zakładanych wyniki finansowe 
Techmadex S.A.  

Test przeprowadzono w oparciu o prognoz� przepływów gotówkowych na kolejne 5 lat, uwzgl�dniaj�c� dynamik�
wzrostu przychodów w przedziale 2%-3%. Zało�ono koszt kapitału WACC na poziomie 11%. 

W wyniku przeprowadzonego testu oszacowano odpis aktualizuj�cy warto�� inwestycji na kwot� 3.500 tys. PLN. 
Odpis ten obci��ył koszty finansowe bie��cego okresu. 
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6. Warto�ci niematerialne 

Warto�ci niematerialne u�ytkowane przez Spółk� obejmuj� patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe. Warto�ci niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego 
oddane do u�ytkowania prezentowane s� w pozycji „Warto�ci niematerialnych w trakcie wytwarzania”. 

Stan na 31.12.2016 

  Znaki towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Koszty prac 

rozwojowych 
Pozostałe warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Warto�� brutto 0 0 40 0 0 0 40

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizuj�ce (-) 

0 0 -1 0 0 0 -1

Warto�� bilansowa netto 0 0 39 0 0 0 39

Stan na 31.12.2015 

  Znaki towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Koszty prac 

rozwojowych 
Pozostałe warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Warto�� brutto 0 0 2 311 5 084 0 9 166 16 561

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizuj�ce (-) 

0 0 -1 649 -1 782 0 0 -3 431

Warto�� bilansowa netto 0 0 662 3 302 0 9 166 13 130
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Zmiana warto�ci bilansowej 
od 01.01. do 31.12.2016 roku 

  Znaki towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Koszty prac 

rozwojowych 
Pozostałe warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Warto�� netto na pocz�tek okresu 0 0 662 3 302 0 9 166 13 130
Wydanie zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa 

0 0 -639 -3 136 0 -10 626 -14 401

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 0 109 0 0 1 460 1 569

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 0 0 0 0 0 0

Inne zmiany (reklasyfikacje, 
przemieszczenia itp.) 

0 0 0 0 0 0 0

Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzeda�y (-) 

0 0 0 0 0 0 0

Amortyzacja (-) 0 0 -93 -166 0 0 -259

Odpis z tytułu utraty warto�ci (-) 0 0 0 0 0 0 0

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty warto�ci 0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 0 0 39 0 0 0 39

Zmiana warto�ci bilansowej 
od 01.01. do 31.12.2015 roku

  Znaki towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Koszty prac 

rozwojowych 
Pozostałe warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Warto�� netto na pocz�tek okresu 0 0 637 3 635 0 4 878 9 150

Zwi�kszenia z tytułu poł�czenia jednostek 0 0 0 0 0 0 0

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 0 232 0 0 4 403 4 635

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 0 0 0 0 -115 -115

Inne zmiany (reklasyfikacje, 
przemieszczenia itp.) 

0 0 0 0 0 0 0

Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzeda�y (-) 

0 0 0 0 0 0 0

Amortyzacja (-) 0 0 -207 0 0 0 -207

Odpis z tytułu utraty warto�ci (-) 0 0 0 -333 0 0 -333

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty warto�ci 0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 0 0 662 3 302 0 9 166 13 130
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7. Rzeczowe aktywa trwałe 

Stan na 31.12.2016

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozostałe
�rodki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

Warto�� brutto 0 0 187 455 295 0 937

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizuj�ce (-) 

0 0 -39 -353 -59 0 -451

Warto�� bilansowa netto 0 0 148 102 236 0 486

Stan na 31.12.2015 

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozostałe
�rodki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

Warto�� brutto 341 27 096 52 471 2 697 10 925 416 93 946

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizuj�ce (-) 

0 -5 706 -31 468 -1 478 -6 827 -416 -45 895

Warto�� bilansowa netto 341 21 390 21 003 1 219 4 098 0 48 051
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Zmiana warto�ci bilansowej w okresie 
od 01.01. do 31.12.2016 roku

   Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozostałe
�rodki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

Warto�� netto na pocz�tek okresu 341 21 390 21 003 1 219 4 098 0 48 051
Wydanie zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa 

-341 -21 199 -20 890 -1 111 -4 299 -387 -48 227

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 133 1 375 234 955 3 283 5 980

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 0 -4 0 0 0 -4

Inne zmiany (reklasyfikacje, 
przemieszczenia itp.) 

0 0 0 0 80 -2 896 -2 816

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 0

Amortyzacja (-) 0 -324 -1 336 -240 -598 0 -2 498

Odpis z tytułu utraty warto�ci (-) 0 0 0 0 0 0 0

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty warto�ci 0 0 0 0 0 0 0

Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzeda�y (-) 

0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 0 0 148 102 236 0 486

Zmiana warto�ci bilansowej w okresie
od 01.01. do 31.12.2015 roku

   Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozostałe
�rodki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

Warto�� netto na pocz�tek okresu 341 21 730 15 777 1 091 4 394 416 43 749

Zwi�kszenia z tytułu poł�czenia jednostek 0 0 0 0 0 0 0

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 306 7 384 622 502 0 8 814

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 0 -33 -159 -2 -416 -610

Inne zmiany (reklasyfikacje, 
przemieszczenia itp.) 

0 0 0 0 0 0 0

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 0 0 0 0 0 0 0

Amortyzacja (-) 0 -646 -2 125 -335 -796 0 -3 902

Odpis z tytułu utraty warto�ci (-) 0 0 0 0 0 0 0

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty warto�ci 0 0 0 0 0 0 0

Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzeda�y (-) 

0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 341 21 390 21 003 1 219 4 098 0 48 051
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8. Aktywa oraz zobowi�zania finansowe 

8.1 Specyfikacja 

Warto�� aktywów finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odnosi si� do nast�puj�cych kategorii instrumentów finansowych okre�lonych w MSR 39: 

Stan na 31.12.2016   

  *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39   

  PiN AWG-O AWG-W IUTW ADS IPZ Poza MSR39 Razem 

Nale�no�ci i po�yczki 1 918       1 918

Pochodne instrumenty finansowe        0 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe        0 

Długoterminowe aktywa finansowe 1 918 0 0 0 0 0 0 1 918
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe 
nale�no�ci 

770      1 095 1 865 

Po�yczki 9 685       9 685 

Pochodne instrumenty finansowe        0 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe        0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 013       1 013 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 468 0 0 0 0 0 1 095 12 563

Kategoria aktywów finansowych razem 13 386 0 0 0 0 0 1 095 14 481 

1 PiN Po�yczki i nale�no�ci 5 ADS Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y
2 AWG-O Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu 6 IPZ Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce

3 AWG-W
Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy 

pocz�tkowym uj�ciu do wyceny w warto�ci godziwej
7

Poza 
MSR 39

Aktywa poza zakresem MSR 39

4 IUTW Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci
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Stan na 31.12.2015   

  *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39   

  PiN AWG-O AWG-W IUTW ADS IPZ Poza MSR39 Razem 

Nale�no�ci i po�yczki 1 831       1 831

Pochodne instrumenty finansowe        0 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe        0 

Długoterminowe aktywa finansowe 1 831 0 0 0 0 0 0 1 831 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe 
nale�no�ci 

19 214      5 668 24 882 

Po�yczki 9 538       9 538 

Pochodne instrumenty finansowe        0 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe        0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 220       1 220 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 972 0 0 0 0 0 5 668 35 640 

Kategoria aktywów finansowych razem 31 803 0 0 0 0 0 5 668 37 471 
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Warto�� zobowi�za	 finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odnosi si� do nast�puj�cych kategorii instrumentów finansowych okre�lonych w MSR 39: 

Stan na 31.12.2016 *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39   

ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ Poza MSR39 Razem 
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 
(długoterminowe) 

  43 305   43 305

Leasing finansowy (długoterminowy)      0 

Pochodne instrumenty finansowe      0 

Pozostałe zobowi�zania     3 852     3 852 

Długoterminowe zobowi�zania finansowe 0 0 47 157 0 0 47 157

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania   139  69 208 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 
(krótkoterminowe) 

  9 120   9 120 

Leasing finansowy (krótkoterminowy)      0 

Pochodne instrumenty finansowe           0 

Krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 0 0 9 259 0 69 9 328

Kategoria zobowi�za	 finansowych razem 0 0 56 416 0 69 56 485 

Stan na 31.12.2015
  

  *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39   

ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ Poza MSR39 Razem
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 
(długoterminowe) 

  31 222   31 222

Leasing finansowy (długoterminowy)   91   91 

Pochodne instrumenty finansowe      0 

Pozostałe zobowi�zania     3 740     3 740 

Długoterminowe zobowi�zania finansowe 0 0 35 053 0 0 35 053

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania   17 759  1 528 19 287 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 
(krótkoterminowe) 

  15 642   15 642 

Leasing finansowy (krótkoterminowy)   153   153 

Pochodne instrumenty finansowe       116   116 

Krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 0 0 33 554 116 1 528 35 198

Kategoria zobowi�za	 finansowych razem 0 0 68 607 116 1 528 70 251 

1 ZWG-O Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu 4 IPZ Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce

2 ZWG-W
Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy 

pocz�tkowym uj�ciu do wyceny w warto�ci godziwej
5

Poza 
MSR 39

Zobowi�zania poza zakresem MSR 39

3 ZZK Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
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Hierarchia instrumentów finansowych wycenianych do warto�ci godziwej. 

Instrumenty finansowe wyceniane w warto�ci godziwej mo�na zakwalifikowa� do nast�puj�cych modeli wyceny: 

• poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów  
i zobowi�za	, 

• poziom 2: dane wej�ciowe, inne ni� ceny kwotowane u�yte w poziomie 1, które s� obserwowalne dla danych 
aktywów i zobowi�za	, zarówno bezpo�rednio (np. jako ceny) lub po�rednio (np. s� pochodn� rezerw), 

• poziom 3: dane wej�ciowe niebazuj�ce na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wej�ciowe 
nieobserwowalne). 

Warto�� godziwa aktywów i zobowi�za	 finansowych jednostki wycenianych na bie��co w warto�ci godziwej: 

Aktywa/zobowi�zania 
finansowe  

Hierarchia warto�ci godziwej  Warto�� godziwa na dzie	 (tys. PLN) 

Techniki wyceny i podstawowe dane wsadowe  31.12.2016 31.12.2015 

Kontrakty forward w 
walucie obcej  

Poziom 2  
Zdyskontowane przepływy pieni��ne. 
Przyszłe przepływy pieni��ne szacuje si� w oparciu 
o kursy wymiany z kontraktów forward (w oparciu o 
obserwowalne krzywe dochodu na koniec okresu 
sprawozdawczego) oraz o stopy kontraktów, 
zdyskontowane wg stopy odzwierciedlaj�cej ryzyko 
kredytowe poszczególnych kontrahentów. 

Aktywa: 0 
Zobowi�zania: 0 

Aktywa: 0 
Zobowi�zania: 116 

8.2 Nale�no�ci i po�yczki 

Spółka dla celów prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyodr�bnia klas� nale�no�ci i po�yczek (MSSF 
7.6). W cz��ci długoterminowej nale�no�ci i po�yczki prezentowane s� w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  
w jednej pozycji. W cz��ci krótkoterminowej Spółka, zgodnie z wymogami MSR 1, odr�bnie prezentuje nale�no�ci 
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci.  

  31.12.2016 31.12.2015 

Aktywa obrotowe 

Po�yczki krótkoterminowe 9 685 9 538

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 1 865 24 882

Nale�no�ci i po�yczki krótkoterminowe 11 550 34 420

Aktywa trwałe 

Po�yczki długoterminowe 1 918 1 831

Nale�no�ci długoterminowe 

Nale�no�ci i po�yczki długoterminowe 1 918 1 831

Nale�no�ci i po�yczki, w tym: 13 468 36 251

- nale�no�ci razem 1 865 24 882

- po�yczki udzielone 11 603 11 369

8.3 Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 

Warto�� kredytów, po�yczek i innych instrumentów dłu�nych uj�tych w sprawozdaniu finansowym prezentuje 
poni�sza tabela: 

Krótkoterminowe kredyty, po�yczki, instrumenty dłu�ne 31.12.2016 31.12.2015 

Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:   

Kredyty w rachunku kredytowym 1 491 4 006

Kredyty w rachunku bie��cym 7 629

Po�yczki 

Dłu�ne papiery warto�ciowe 11 636

Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 9 120 15 642
Zobowi�zania finansowe wyznaczone do wyceny w warto�ci godziwej przez 
rachunek zysków i strat: 

  

Kredyty w rachunku kredytowym 

Dłu�ne papiery warto�ciowe 

Pozostałe 

Zobowi�zania finansowe wyznaczone do wyceny w warto�ci godziwej 
przez rachunek zysków i strat   

0 0

Krótkoterminowe kredyty, po�yczki, instrumenty dłu�ne 9 120 15 642

Długoterminowe kredyty, po�yczki, instrumenty dłu�ne 31.12.2016 31.12.2015 
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Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:   

Kredyty w rachunku kredytowym 8 270 9 083

Kredyty w rachunku bie��cym 

Po�yczki 

Dłu�ne papiery warto�ciowe 35 035 22 139

Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 43 305 31 222
Zobowi�zania finansowe wyznaczone do wyceny w warto�ci godziwej przez 
rachunek zysków i strat: 

  

Kredyty w rachunku kredytowym 

Dłu�ne papiery warto�ciowe 

Pozostałe 

Zobowi�zania finansowe wyznaczone do wyceny w warto�ci godziwej 
przez rachunek zysków i strat 

0 0

Długoterminowe kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne razem 43 305 31 222

8.4 Przekwalifikowanie 

Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmian� zasad 
wyceny tych aktywów pomi�dzy warto�ci� godziw� a cen� nabycia lub metod� zamortyzowanego kosztu. 

9. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w nast�puj�cy sposób wpływa na sprawozdanie 
finansowe: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Saldo na pocz�tek okresu:   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 248 4 022

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 412 933

Podatek odroczony per saldo na pocz�tek okresu -1 836 -3 089

Zmiana stanu w okresie wpływaj�ca na:   

Wynik finansowy (+/-) 677 951

Inne całkowite dochody (+/-) 98 302

Wydanie zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa  1 933 0

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym: 862 -1 836

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 897 1 412

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 3 248
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Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2016 roku 

Tytuł ró�nic przej�ciowych  Saldo na pocz�tek 
okresu 

Wynik finansowy Inne dochody 
całkowite 

Wydanie 
zorganizowanej cz��ci 

przedsi�biorstwa 

R
ó�
ni
ce 
ku
rs
o
w
e 

ne
tt
o 
z 
pr
ze
lic
ze
ni
a 

Saldo na koniec 
okresu 

Aktywa:     

Warto�ci niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Pochodne aktywa finansowe 

Zapasy 105 -105 0

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 114 1 -115 0

Kontrakty budowlane 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

Inne aktywa 

Zobowi�zania:     

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 117 -117 0

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 496 67 50 -496 117

Pozostałe rezerwy 80 -80
0

0

Pochodne zobowi�zania finansowe 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 416 316 48 780

Inne zobowi�zania 36 -36
0

0

Inne:     

PWUG 

Podatek odroczony od wyceny nieruchomo�ci inwestycyjnej 

Nierozliczone straty podatkowe 

Wycena kontraktów walutowych 48 0 -48

Razem 1 412 384 98 -996 897
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Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2015 roku 

Tytuł ró�nic przej�ciowych  Saldo na pocz�tek 
okresu 

Wynik finansowy Inne dochody 
całkowite 

Wydanie 
zorganizowanej 

cz��ci 
przedsi�biorstwa 

R
ó
�
ni
c
e 
k
ur
s
o
w
e 
n
et
to 
z 
pr
z
el
ic
z
e
ni
a 

Saldo na koniec 
okresu 

Aktywa:     

Warto�ci niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Pochodne aktywa finansowe 

Zapasy 105 105

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 36 78 114

Kontrakty budowlane 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

Inne aktywa 

Zobowi�zania:     

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 103 14 117

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 346 103 47 496

Pozostałe rezerwy 119 (39) 80

Pochodne zobowi�zania finansowe 71 (71)

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 416 416

Inne zobowi�zania 75 (39) 36

Inne:     

PWUG 

Podatek odroczony od wyceny nieruchomo�ci inwestycyjnej 

Nierozliczone straty podatkowe 

Wycena kontraktów walutowych 78 (30) 48

Razem 933 462 17
1 
4
1
2 1 412
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2016 roku 

Tytuł ró�nic przej�ciowych Saldo na pocz�tek 
okresu 

Wynik finansowy Inne dochody 
całkowite 

Wydanie 
zorganizowanej 

cz��ci 
przedsi�biorstwa 

R
ó
�
ni
c
e 
k
ur
s
o
w
e 
n
et
to 
z 
pr
z
el
ic
z
e
ni
a 

Saldo na koniec
okresu 

Aktywa:     

Warto�ci niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 164 -284 -2 882 0

Nieruchomo�ci inwestycyjne 0

Pochodne aktywa finansowe 

Zapasy 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 

�rodki pieni��ne 28 -28 0

Inne aktywa 44 -9 35

Zobowi�zania:     

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 

Pozostałe rezerwy 

Pochodne instrumenty finansowe (10) 10 0

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 20 -20 0

Zobowi�zania z tytułu dłu�nych papierów warto�ciowych 

Inne zobowi�zania 

Inne:     

Prawo wieczystego u�ytkowania gruntu 0

Razem 3 248 -293 -2 920 35
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Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2015 roku 

Tytuł ró�nic przej�ciowych Saldo na pocz�tek 
okresu 

Wynik finansowy Inne dochody 
całkowite 

Wydanie 
zorganizowanej 

cz��ci 
przedsi�biorstwa 

R
ó
�
ni
c
e 
k
ur
s
o
w
e 
n
et
to 
z 
pr
z
el
ic
z
e
ni
a 

Saldo na koniec 
okresu 

Aktywa:     

Warto�ci niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 301 (137) 3 164

Nieruchomo�ci inwestycyjne 388 (324) (64) 0

Pochodne aktywa finansowe 

Zapasy 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 

�rodki pieni��ne 22 6 28

Inne aktywa 92 (48) 44

Zobowi�zania:     

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 

Pozostałe rezerwy 

Pochodne instrumenty finansowe 13 (23) (10)

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 8 12 20

Zobowi�zania z tytułu dłu�nych papierów warto�ciowych 

Inne zobowi�zania 

Inne:     

Prawo wieczystego u�ytkowania gruntu 198 (198) 0

Razem 4 022 (489) (285) 3 248
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10. Zapasy 

W sprawozdaniu finansowym Spółki uj�te były nast�puj�ce pozycje zapasów: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Materiały 0 3 321

Półprodukty i produkcja w toku 0 4 538

Wyroby gotowe 0 5 084

Towary 0 5 705

Warto�� bilansowa zapasów razem 0 18 648

W zwi�zku z zaprzestaniem w trakcie roku obrotowego działalno�ci o charakterze produkcyjnym, w Spółce na  
31 grudnia 2016 roku nie wyst�puj� zapasy.  

Zmiany odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów przedstawiaj� si� nast�puj�co 

   
01.01 do 

31.12.2016 
01.01 do 

31.12.2015 

Stan na pocz�tek okresu 552 552
Odpisy uj�te jako koszt w okresie 0 0

Odpisy rozwi�zane uj�te jako przychód w okresie (-) 0 0

Wydanie jako zorganizowana cz��� przedsi�biorstwa -552 0

Stan na koniec okresu 0 552

11. Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 

Nale�no�ci krótkoterminowe: 

   31.12.2016 31.12.2015 

Aktywa finansowe (MSR 39):   

Nale�no�ci handlowe netto 770 19 214

Nale�no�ci handlowe 770 19 214

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci handlowych (-) 0 0

Pozostałe nale�no�ci finansowe netto 0 0

Nale�no�ci ze sprzeda�y aktywów trwałych 0 0

Kaucje z tytułu usług budowlanych 0 0

Kaucje wpłacone z innych tytułów 0 0

Inne nale�no�ci 0 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� pozostałych nale�no�ci finansowych (-) 0 0

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):   

Nale�no�ci niefinansowe 1 095 5 668

Nale�no�ci z tytułu podatków i innych �wiadcze	 1 494 6 216

Przedpłaty i zaliczki 0 0

Pozostałe nale�no�ci niefinansowe 0 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci niefinansowych (-) -399 -548

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe razem 1 865 24 882

Zmiany odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci w okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym prezentuj�
poni�sze tabele: 

   
01.01 do 

31.12.2016 
01.01 do 

31.12.2015 
Stan na pocz�tek okresu 548 387

Odpisy uj�te jako koszt w okresie 24 161

Odpisy rozwi�zane uj�te jako przychód w okresie (-) 0 0

Wydanie jako zorganizowana cz��� przedsi�biorstwa -173 0

Stan na koniec okresu 399 548
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12. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

  31.12.2016 31.12.2015 

Rachunki bankowe w PLN 1 013 1 215

Rachunki bankowe walutowe 0 0

Gotówka w kasie 0 5

Depozyty krótkoterminowe 0 0

Pozostałe �rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 013 1 220

Spółka dla celów sporz�dzenia rachunku przepływów pieni��nych klasyfikuje �rodki pieni��ne w sposób przyj�ty 
do prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.  

13. Kapitał własny 

13.1  Kapitał podstawowy 

Na 31 grudnia 2016 kapitał podstawowy Spółki wynosił 1.335 tys. PLN i dzielił si� na 6.676.854 akcji o warto�ci 
nominalnej 0,20 PLN ka�da.  

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje w równym stopniu uczestnicz� w podziale dywidendy 
oraz ka�da akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Zmiany liczby akcji w okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym wynikaj� z nast�puj�cych transakcji  
z wła�cicielami: 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone: 01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Liczba akcji na pocz�tek okresu 6 676 854 4 904 150

Emisja akcji dla programu płatno�ci akcjami 0 0

Emisja akcji 0 1 772 704

Umorzenie akcji (-) 0 0

Liczba akcji na koniec okresu 6 676 854 6 676 854

Wzrost kapitału zakładowego w 2015 roku został zarejestrowany 2 listopada 2015 roku w zwi�zku z realizacj�
projektu poł�czenia z IDEA K5 i emisja akcji serii F.   

Na dzie	 bilansowy �adne akcje Spółki nie pozostawały w jej posiadaniu, ani te� w posiadaniu jej jednostek 
zale�nych i stowarzyszonych. 

Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzie	 sporz�dzenia 
sprawozdania. 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów Liczba w ogólnej 
liczbie głosów 

Jurczyk Jan 595 496 8,92% 595 496 8,92%

Jurczyk Maciej 651 626 9,76% 651 626 9,76%

Jurczyk Tomasz 718 808 10,76% 718 808 10,76%

Jurczyk Jakub 398 277 5,96% 398 277 5,96%

Mro�ek Zygmunt 391 000 5,86% 391 000 5,86%

CAPITAL MBO S.A. 694 620 10,40% 694 620 10,40%

Nationale Nederlanden OFE 424 432 6,36% 424 432 6,36%

       

13.2  Kapitał ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 

W 2016 roku kapitał zapasowy ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej nie uległ zmianie w stosunku 
do stanu na 31 grudnia 2015 roku. 
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14. �wiadczenia pracownicze 

14.1  Koszty �wiadcze	 pracowniczych 

  01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Koszty wynagrodze	 3 291 3279

Koszty ubezpiecze	 społecznych 446 440

Koszty programów płatno�ci akcjami 0 0

Koszty przyszłych �wiadcze	 (rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 110 50

Koszty �wiadcze	 pracowniczych razem 3 847 3 769

14.2  Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych uj�te w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmuj�: 

Stan na 31.12.2016 

Zobowi�zania i rezerwy krótkoterminowe długoterminowe

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze	 198 0

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 społecznych 148 0

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 51 0

Rezerwy na nagrody jubileuszowe 3 313

Rezerwy na odprawy emerytalne 1 99

Rezerwy na pozostałe �wiadczenia 150 0

Razem �wiadczenia pracownicze 551 412

Stan na 31.12.2015

Zobowi�zania i rezerwy krótkoterminowe długoterminowe

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze	 1 250 0

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 społecznych 551 0

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 281 0

Rezerwy na nagrody jubileuszowe 92 764

Rezerwy na odprawy emerytalne 173 1 218

Rezerwy na pozostałe �wiadczenia 0 0

Razem �wiadczenia pracownicze 2 347 1 982

�

Na zmian� stanu innych długoterminowych �wiadcze	 pracowniczych wpływ miały nast�puj�ce pozycje: 

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2016 roku 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze nagrody 
jubileuszowe

pozostałe odprawy 
emerytalne 

Razem

Stan rezerw na pocz�tek okresu 855 0 1 390 2 245

Zmiany uj�te w rachunku zysków i strat:    

Koszty bie��cego i przeszłego zatrudnienia 15 0 3 18

Koszty odsetek 5 0 1 6

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne -27 0 0 -27

Zmiany uj�te w innych całkowitych dochodach:     

Wypłacone �wiadczenia (-) 0 0 0

Wydanie w ramach zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa -533 0 -1 311 -1 844

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne 0 0 16 16

Warto�� bie��ca rezerw na koniec okresu 315 0 99 414
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Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2015 roku 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze nagrody 
jubileuszowe

pozostałe odprawy 
emerytalne 

Razem

Stan rezerw na pocz�tek okresu 719 0 1 200 1 919

Zmiany uj�te w rachunku zysków i strat:     

Koszty bie��cego i przeszłego zatrudnienia 43 0 55 98

Koszty odsetek 16 0 28 44

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne 172 0 0 172

Zmiany uj�te w innych całkowitych dochodach:     

Wypłacone �wiadczenia (-) -95 0 -139 -234

Zwi�kszenie przez poł�czenie jednostek gospodarczych 0 0 0 0

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne 0 0 246 246

Warto�� bie��ca rezerw na koniec okresu 855 0 1 390 2 245

Zało�enia aktuarialne 

Zało�enia odno�nie �miertelno�ci oraz zachorowalno�ci oparto na publikacjach GUS i ZUS (tablice �miertelno�ci 
PTT� 2015, publikacje ZUS na temat orzecze	 lekarskich i przyznanych �wiadczeniach rentowych). Wska
nik 
rotacji pracowników wyliczono opieraj�c si� na danych otrzymanych od pracodawcy, przy czym przyj�te wska
niki 
zale�� od wieku i płci pracownika. Przyj�te zało�enia aktuarialne umieszczone s� w zał�cznikach do raportu. 
   
Zgodnie z zaleceniem Mi�dzynarodowego Standardu Rachunkowo�ci (MSR) nr 19 wysoko�� stopy dyskontowej 
nale�y okre�li� bazuj�c na stopie zwrotu z obligacji korporacyjnych wysokiej jako�ci lub z obligacji Skarbu Pa	stwa, 
o stałym oprocentowaniu i terminie wykupu zbli�onym do �redniego terminu wymagalno�ci zobowi�za	. Bior�c pod 
uwag� powy�szy fakt przyj�to stop� dyskontow� na poziomie 3,5%. Zgodnie z zaleceniem MSR uwzgl�dniono 
przyszły wzrost płac, przy czym przyj�to długookresow� �redni� wzrostu płac na poziomie 2,5%, przy �redniej 
inflacji 2,5%. 

Zmiany zało�e	 w porównaniu do roku poprzedniego: aktualizacja tablicy �miertelno�ci, prawdopodobie	stw 
przej�cia na rent�, wska
ników rotacji pracowników, zmiana wieku emerytalnego oraz zmiana stopy dyskonta. 

Zasady oblicze	

Warto�� bie��c� zobowi�zania liczy si� stosuj�c metod� Prognozowanych Uprawnie	 Jednostkowych, przy u�yciu 
zdyskontowanych przepływów finansowych. W ramach tej metody przyporz�dkowuje si� warto�� �wiadczenia do 
odpowiedniego okresu zatrudnienia tj. ka�de �wiadczenie (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, odprawa 
rentowa) przyporz�dkowane jest do okresu od daty rozpocz�cia zatrudnienia w zakładzie pracy do daty 
hipotetycznego nabycia prawa do tego �wiadczenia. W tym celu oblicza si� na ka�dy miesi�c symulacji 
prawdopodobie	stwo rozwi�zania stosunku pracy bez prawa do odprawy oraz prawdopodobie	stwa zgonu  
i przej�cia na emerytur� lub rent� inwalidzk�. Prawdopodobie	stwa obliczane s� w oparciu o wy�ej wymienione 
zało�enia aktuarialne. W wyliczeniach przyj�to równie�, �e w przypadku osi�gni�cia wieku emerytalnego, 
pracownik otrzymuje odpraw� emerytaln� i przestaje pracowa� (nie pobiera dalej nagród jubileuszowych). 

Ko	cowa warto�� rezerwy dla danego pracownika jest sum� zdyskontowanych �wiadcze	 (uwzgl�dniaj�cych 
prawdopodobie	stwo wypłaty �wiadczenia) pomno�onych przez współczynniki b�d�ce ilorazem sta�u pracy  
w momencie obliczania warto�ci rezerwy oraz sta�u pracy w momencie uzyskania prawa do danego �wiadczenia.   

Ko	cowa warto�� rezerwy dla zakładu pracy jest sum� warto�ci rezerw policzonych dla poszczególnych 
pracowników. Wyniki oblicze	 nie obejmuj� narzutów na wynagrodzenia obci��aj�cych zakład pracy i nie 
wliczonych do wynagrodzenia pracownika b�d�cego podstaw� do przeprowadzonych wylicze	. 

Kwot� rezerwy podzielono na cz��� krótkoterminow� i długoterminow�. Jako rezerw� krótkoterminow� przyjmuje 
si� rezerw� na �wiadczenia, których data wymagalno�ci, wynikaj�ca z przyj�tych zało�e	 (np. odno�nie wieku 
emerytalnego lub prawdopodobie	stwa przej�cia na rent�) lub uzyskanych informacji (np. o datach wypłaty nagród 
jubileuszowych), przypada w ci�gu 12 miesi�cy od daty bilansowej. Jako rezerw� długoterminow� przyjmuje si�
rezerw� na �wiadczenia, których data wymagalno�ci przypada po upływie 12 miesi�cy od daty bilansowej. 

Wymagalno�� zobowi�za	 z tytułu przyszłych wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych  
i rentowych w uj�ciu kwotowym i procentowym przedstawia si� nast�puj�co: 
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Spodziewane płatno�ci �wiadcze	 w nast�pnych latach: 

Analiza wra�liwo�ci na zało�enia aktuarialne: 

15. Pozostałe rezerwy 

Warto�� rezerw uj�tych w sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały 
si� nast�puj�co: 

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2016 roku 

Rezerwy Sprawy s�dowe
Straty z umów 
budowlanych 

Koszty 
restrukturyzacji

Inne Razem 

Stan na pocz�tek okresu 0 0 0 422 422
Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt 
w okresie 

0 0 0 432 432

Rozwi�zanie rezerw uj�te jako 
przychód w okresie (-) 

0 0 0 0 0

Wykorzystanie rezerw (-) 0 0 0 0 0
Wydanie w ramach zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa 

0 0 0 -854 -854

Stan na koniec okresu 0 0 0 0 0

Rok 
Nagrody 

jubileuszowe 
Nagrody 

jubileuszowe % 

Odprawy 
emerytalne i 

rentowe  

Odprawy 
emerytalne i 
rentowe % 

2017 3 1,0% 1 0,6%

2018 0 0,0% 1 0,6%

2019 164 51,8% 1 0,6%

2020 12 3,9% 1 0,6%

2021 3 0,8% 1 0,6%

2022 4 1,2% 1 1,3%

2023 0 0,0% 1 0,6%

2024 103 32,7% 1 0,6%

2025 10 3,2% 1 0,6%

2026 2 0,5% 82 85,4%

nast�pne 15 4,9% 8 8,5%

Razem 316 100% 99 100%

Spodziewane 
płatno�ci 
�wiadcze	

Nagrody 
jubileuszowe 

Odprawy 
emerytalne i 

rentowe 
Razem 

2017 3 1 4

2018 0 1 1

2019 216 1 217

2020 45 1 46

2021 27 10 27

Nast�pne 5 lat 353 215 568

Badanie wra�liwo�ci 
Nagrody 

jubileuszowe  

Odprawy 
emerytalne i 

rentowe  
Razem 

Zobowi�zanie wyliczone w raporcie 316 99 415

Zobowi�zanie wyliczone dla stopy dyskonta +0,5% 308 95 403

Zobowi�zanie wyliczone dla stopy dyskonta -0,5% 324 104 428

Zobowi�zanie dla stopy wzrostu płac +0,5% 324 104 428

Zobowi�zanie dla stopy wzrostu płac -0,5% 308 95 403

Zobowi�zanie dla wska
ników rotacji powi�kszonych o 10% 315 99 414

Zobowi�zanie dla wska
ników rotacji pomniejszonych o 10% 317 100 417
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Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2015 roku 

Rezerwy Sprawy s�dowe
Straty z umów 
budowlanych 

Koszty 
restrukturyzacji

Inne Razem 

Stan na pocz�tek okresu 0 0 0 629 629

Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt 
w okresie 

0 0 0 149 149

Rozwi�zanie rezerw uj�te jako 
przychód w okresie (-) 

0 0 0 -356 -356

Wykorzystanie rezerw (-) 0 0 0 0 0

Zwi�kszenie przez poł�czenie 
jednostek gospodarczych

0 0 0 0 0

Stan na koniec okresu 0 0 0 422 422

16. Pozostałe zobowi�zania długoterminowe oraz zobowi�zania z tytułu dostaw  
i usług  

Pozostałe zobowi�zania długoterminowe przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

31.12.2016 31.12.2015 

Zobowi�zania z tytułu zakupu aktywów trwałych 0 0

Kaucje otrzymane 0 0

Inne zobowi�zania finansowe (długoterminowe) 3 852 3 740

Pozostałe zobowi�zania długoterminowe razem 3 852 3 740

Inne zobowi�zania długoterminowe dotycz� warunkowej dopłaty za akcje Masterform S.A. (obecnie Masterform 
Sp. z o.o.). Zgodnie z porozumieniem dotycz�cym nabycia akcji Masterform S.A., w 2018 roku nast�pi ocena czy 
dopłata warunkowa uj�ta w bilansie b�dzie mie� miejsce. Do czasu ko	cowej weryfikacji warunków płatno�ci, 
Zarz�d Spółki zdecydował si� utrzyma� zobowi�zanie w bilansie. 

Zobowi�zania krótkoterminowe – handlowe oraz pozostałe prezentuj� si� nast�puj�co: 

31.12.2016 31.12.2015 

Zobowi�zania finansowe (MSR 39): 

Zobowi�zania z handlowe 139 17 759

Zobowi�zania z tytułu zakupu aktywów trwałych 0 0

Inne zobowi�zania finansowe 0 0

Zobowi�zania finansowe 139 17 759

Zobowi�zania niefinansowe (poza MSR 39):   

Zobowi�zania z tytułu podatków i innych �wiadcze	 69 1 528

Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

Zobowi�zania z tytułu umów o usług� budowlan� 0 0

Zaliczki otrzymane na usługi budowlane 0 0

Inne zobowi�zania niefinansowe 0 0

Zobowi�zania niefinansowe 69 1 528

Zobowi�zania handlowe i pozostałe operacyjne 208 19 287

17. Kredyty, po�yczki, instrumenty dłu�ne 

Informacje dotycz�ce charakteru i zakresu ryzyka, na które nara�ona jest Spółka z tytułu zaci�gni�tych kredytów, 
po�yczek i innych instrumentów dłu�nych prezentuje poni�sza tabela: 

Stan na 31.12.2016 

Wyszczególnienie Waluta 
Warto��

bilansowa w 
walucie 

Warto��
bilansowa w 

PLN 

Cz���
krótkoterminowa

Cz���
długoterminowa

Zadłu�enie w banku w 
ramach cash poolingu 

PLN 7 629 7 629 0

Kredyt inwestycyjny EUR 2 120 9 761 1 491 8 270

Obligacje PLN 35 035 35 035
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Stan na 31.12.2015 

Wyszczególnienie Waluta 
Warto��

bilansowa w 
walucie 

Warto��
bilansowa w 

PLN 

Cz���
krótkoterminowa

Cz���
długoterminowa

Kredyt obrotowy EUR 180 767 767 0

Kredyt inwestycyjny EUR 571 2 433 2 433 0

Kredyt inwestycyjny EUR 2 427 10 343 1 260 9 083

Obligacje PLN 11 636 11 636 0

Obligacje PLN 22 139 0 22 139

Wszystkie kredyty zostały udzielona na warunkach rynkowych. Zabezpieczenia ustanowione na maj�tku Spółki 

zostały ujawnione w nocie 25. 

18. Rozliczenia mi�dzyokresowe 

Stan na 31.12.2016 

Rozliczenia mi�dzyokresowe krótkoterminowe długoterminowe Razem 

Aktywa - rozliczenia mi�dzyokresowe:    

Czynsze najmu 0 0 0

Usługi budowlane 0 0 0

Inne koszty opłacone z góry 41 0 41

Aktywa - rozliczenia mi�dzyokresowe razem 41 0 41

Pasywa - rozliczenia mi�dzyokresowe:    

Dotacje otrzymane 0 0 0

Usługi budowlane 0 0 0

Przychody przyszłych okresów 0 0 0

Inne rozliczenia 0 0 0

Pasywa - rozliczenia mi�dzyokresowe razem 0 0 0

Stan na 31.12.2015

Rozliczenia mi�dzyokresowe krótkoterminowe długoterminowe Razem 

Aktywa - rozliczenia mi�dzyokresowe:    

Czynsze najmu 0 0 0

Usługi budowlane 0 0 0

Inne koszty opłacone z góry 406 0 406

Aktywa - rozliczenia mi�dzyokresowe razem 406 0 406

Pasywa - rozliczenia mi�dzyokresowe:    

Dotacje oraz dofinansowania 3 648 0 3 648

Usługi budowlane 0 0 0

Przychody przyszłych okresów 0 0 0

Inne rozliczenia 0 0 0

Pasywa - rozliczenia mi�dzyokresowe razem 3 648 0 3 648

19. Przychody i koszty operacyjne 

19.1  Koszty według rodzaju 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Amortyzacja 186 195

�wiadczenia pracownicze 2 581 1 312

Zu�ycie materiałów i energii 89 63

Usługi obce 954 832

Podatki i opłaty 24 0

Pozostałe koszty rodzajowe 374 168

Koszty wg rodzaju razem 4 208 2 570

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) 0 0

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) 0 0

Koszt własny sprzeda�y, koszty sprzeda�y oraz koszty ogólnego zarz�du 4 208 2 570
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19.2  Pozostałe przychody operacyjne 

  
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych do warto�ci godziwej 0 0

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci 
niematerialnych 

0 0

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci finansowych 0 0

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci niefinansowych 0 0

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów 0 0

Rozwi�zanie niewykorzystanych rezerw 0 0

Otrzymane kary i odszkodowania 0 0

Dotacje otrzymane 0 0

Refaktury 452 0

Nadpłata zobowi�za	 podatkowych 56 0

Nadwy�ki inwentaryzacyjne 0 0

Odszkodowania z ubezpieczenia 0 0

Przychody z refaktur 0 0

Bonus za obrót 0 0

Pozostałe przychody operacyjne (inne) 110 0

Pozostałe przychody operacyjne razem 618 0

19.3  Pozostałe koszty operacyjne 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych do warto�ci godziwej 0 0

Odpisy z tytułu utraty warto�ci warto�ci firmy 0 0

Odpisy z tytułu utraty warto�ci �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 0 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci finansowych 0 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci niefinansowych 24 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów 0 0

Utworzenie rezerw 0 0

Koszty usuwania braków i złomowania 0 0

Likwidacja �rodków trwałych 0 0

Przekazane darowizny 150 0

Spisane nale�no�ci 0 0

Koszty refaktur 452 0

Koszty zwi�zane z nabyciem jednostki zale�nej 0 0

Bonus za obrót 0 0

Koszty przenoszenia zakładu armatury 0 0

Przecena zapasów 0 0

Kary umowne 0 0

Szkody maj�tkowe 0 0

Zapłacone odszkodowania 0 0

Niedobory inwentaryzacyjne 0 0

Koszty s�dowe 0 0

Inne koszty 112 0

Pozostałe koszty operacyjne razem 738 0
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20. Przychody i koszty finansowe 

20.1  Przychody finansowe 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Przychody z odsetek dotycz�ce instrumentów finansowych niewycenianych w warto�ci 
godziwej przez wynik finansowy: 

  

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty (lokaty) 273 29

Po�yczki i nale�no�ci (odsetki) 48 74

Dłu�ne papiery warto�ciowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci 0 0

Przychody z odsetek dotycz�ce instrumentów finansowych niewycenianych w 
warto�ci godziwej przez wynik 

321 103

Zyski z wyceny oraz realizacja instrumentów finansowych wycenianych w warto�ci 
godziwej przez rachunek zysków i strat: 

Instrumenty pochodne handlowe 0 0

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 0 0

Akcje spółek notowanych 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0

Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w warto�ci 
godziwej przez wynik 

0
0

Zyski (straty) (+/-) z tytułu ró�nic kursowych: 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 0 0

Po�yczki i nale�no�ci 0 0

Zobowi�zania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 0

Zyski (straty) (+/-) z tytułu ró�nic kursowych 0 0

Pozostałe przychody finansowe: 

Zyski z aktywów dost�pnych do sprzeda�y przeniesione z kapitału 0 0

Dywidendy z aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y 0 22 882

Dywidendy z inwestycji w jednostki zale�ne 0 0

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci i po�yczek 0 0

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� inwestycji utrzymywanych do terminu 
wymagalno�ci 

0
0

Odsetki od aktywów finansowych obj�tych odpisem aktualizuj�cym 0 0

Inne przychody finansowe 7 0

Pozostałe przychody finansowe razem 7 22 882

Przychody finansowe razem 328 22 985

20.2  Koszty finansowe 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Koszty odsetek dotycz�ce instrumentów finansowych niewycenianych w warto�ci 
godziwej przez wynik finansowy: 

  

Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego 0 0

Kredyty w rachunku kredytowym 359 0

Kredyty w rachunku bie��cym 0 0

Po�yczki (odsetki) 0 203

Dłu�ne papiery warto�ciowe 1 260 0

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 0 0

Koszty odsetek dotycz�ce instrumentów finansowych niewycenianych w warto�ci 
godziwej przez wynik finansowy 

1 619 203

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w warto�ci 
godziwej przez rachunek zysków i strat: 

  

Instrumenty pochodne handlowe 0 0

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 0 0

Akcje spółek notowanych 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0

Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w warto�ci 
godziwej przez rachunek zysków i strat 

0 0

Ró�nice kursowe:   
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�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 0 0

Po�yczki i nale�no�ci 8 0

Zobowi�zania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 0

Ró�nice kursowe 8 0

Pozostałe koszty finansowe:   

Straty z aktywów dost�pnych do sprzeda�y przeniesione z kapitału 0 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci i po�yczek 0 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� inwestycji w akcje spółek zale�nych 3 500 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y 0 0

Inne koszty finansowe 153 0

Pozostałe koszty finansowe razem 3 661 0

Koszty finansowe - do wył�czenia w ramach Grupy 5 280 203

21. Podatek dochodowy 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Podatek bie��cy: 

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy 2 032 2 383

Korekty podatku za poprzednie okresy 0 0

Bie��cy podatek dochodowy 2 032 2 383

Podatek odroczony:   

Powstanie i odwrócenie ró�nic przej�ciowych -677 -950

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 0 0

Odroczony podatek dochodowy -677 -950

Podatek dochodowy razem 1 355 1 433

W tym dotycz�cy działalno�ci kontynuowanej -5 0

Efektywna stawka podatkowa: 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Zysk brutto 4 444 35 290

Teoretyczny podatek od zysku brutto 844 6 705

Dywidendy 0 -22 882

Efekt podatkowy pozostałych przychodów/kosztów niepodatkowych 511 -925

Obci��enie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z dochodów 1 355 1 433

Efektywna stawka podatku 30% 4%

w tym obci��enie podatkowe dotycz�ce działalno�ci zaniechanej -5 0

w tym obci��enie podatkowe dotycz�ce działalno�ci kontynuowanej 1 360 1 433

22. Wypłacone dywidendy 

W 2016 roku Spółka nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
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23. Transakcje i rozrachunki z podmiotami powi�zanymi 

Transakcje z jednostkami powi�zanymi za okres 01.01.-31.12.2016 (dane obejmuj� działalno�� kontynuowan� i zaniechan�) 

  
Sprzeda� Zakup 

Przychody 
finansowe  

Koszty 
finansowe 

�rubena Unia S.A. 898 367 176 0

MCS Sp. z o.o. 2 277 18 93 0

Armak S.A. 827 8 702 0 30

Zetkama R&D Sp. z o.o. 168 2 011 28 13

Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 1 0 131 0

Ku
nia Polska S.A. 1 295 3 0 1 356

Masterform Sp. z o.o. 144 0 0 0

Techmadex S.A. 199 0 45 0

Siskin 5 Sp. z o.o. SKA 0 0 0 69

Zetkama Sp. z o.o. 1 297 8 14 0

Mangata Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 0 0 0 0

Razem 7 106 11 109 487 1 468

Transakcje z jednostkami powi�zanymi za okres 01.01.-31.12.2015 (dane obejmuj� działalno�� kontynuowan� i zaniechan�)

  
Sprzeda� Zakup 

Przychody 
finansowe  

Koszty 
finansowe  

�rubena Unia S.A. 566 2 104 0

MCS Sp. z o.o. 65 1 702 130 0

Armak S.A. 11 136 1 965 0 61

Zetkama R&D Sp. z o.o. 5 219 303 0 73

Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 0 0 0 0

Ku
nia Polska S.A. 0 0 0 0

Techmadex S.A. 0 2 0 0

Masterform Sp. z o.o. 0 0 0 0

Siskin 5 Sp. z o.o. SKA 0 0 0 0

Zetkama Sp. z o.o. 0 0 0 0

Mangata Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 0 0 0 0

Razem 16 986 3 974 234 134

Rozrachunki z jednostkami powi�zanymi - stan na 31.12.2016       

  

Nale�no�ci 
handlowe 

Udzielone 
po�yczki 

Zobowi�zania 
handlowe 

Obligacje
Nale�no�ci 
cash pool 

Zobowi�zania 
cash pool 

�rubena Unia S.A. 166 0 0 0 6 656 0

MCS Sp. z o.o. 154 0 0 0 4 474 0

Armak S.A. 35 0 2 0 0 682

Zetkama R&D Sp. z o.o. 8 1 918 0 0 0 937

Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 0 0 0 0 14 281 0

Ku
nia Polska S.A. 227 0 1 35 035 0 0

Masterform Sp. z o.o. 0 0 8 0 0 0

Zetkama Sp. z o.o. 238 0 0 0 3 0

Mangata Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0

Siskin 5 Sp. z o.o. SKA 0 0 0 0 0 14 110

Techmadex S.A. 53 0 0 0 0 0

Razem 881 1 918 11 35 035 25 414 15 729
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Rozrachunki z jednostkami powi�zanymi - stan na 31.12.2015       

  

Nale�no�ci 
handlowe 

Udzielone 
po�yczki 

Zobowi�zania 
handlowe 

Obligacje
Nale�no�ci 
cash pool 

Zobowi�zania 
cash pool 

�rubena Unia S.A. 0 0 129 0 6 254 0

MCS Sp. z o.o. 617 0 1 0 5 627 0

Armak S.A. 107 0 2 637 0 0 2 819

Zetkama R&D Sp. z o.o. 20 1 831 1 281 0 0 1 000

Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 0 1 000 0 0 0 0

Ku
nia Polska S.A. 0 0 0 33 694 0 0

Techmadex S.A. 0 0 0 0 0 0

Razem 744 2 831 4 048 33 694 11 881 3 819

24. Sprawy s�dowe 

Spółka nie jest stron� istotnych spraw s�dowych. Spółka jako wierzyciel prowadzi sprawy egzekucyjne, w których 
ł�czna warto�� egzekwowanych kwot wynosi 65 tys. PLN. 

25. Zabezpieczenia na maj�tku 

Ustanowione zabezpieczenia na maj�tku: 

- zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex S.A. 

- hipoteka umowna do kwoty 7.000.000 PLN 

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na nieruchomo�ci stanowi�cej zabezpieczenie umowy. 

Poza powy�szym jako zabezpieczenie kredytu w rachunku cash pooling’u, Spółka wraz z innymi uczestnikami 

zło�yła o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji solidarnie do kwoty 28.000.000 PLN. 

Poza wy�ej wymienionym, umowy kredytowe nakładaj� na Grup� Kapitałow� dodatkowe wymogi w postaci 

utrzymania okre�lonych wska
ników finansowych tj.  

- IBD/EBITDA na poziomie nie wy�szym ni� 3,5, 

- wska
nik kapitałowy: stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem na poziomie nie ni�szym ni� 40%. 

Powy�sze wska
niki finansowe zostały spełnione. 

Zabezpieczeniem wykupu obligacji jest weksel in blanco oraz umowa por�czenia. 

26. Ryzyko dotycz�ce instrumentów finansowych 

Ryzyko dotycz�ce instrumentów finansowych 

Spółka nara�ona jest na ryzyka zwi�zanych z instrumentami finansowymi - aktywa oraz zobowi�zania finansowe 

w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie 8.  

Ryzykami, na które nara�ona jest Spółka s�: 

� ryzyko rynkowe, 

� ryzyko kredytowe, 

� ryzyko płynno�ci. 

Ryzyko rynkowe 

Elementem ryzyka rynkowego jest ryzyko walutowe. Ryzyko walutowe zwi�zane jest z udzieleniem po�yczek w 

EUR oraz zaci�gni�tymi kredytami w EUR. W celu minimalizacji wpływu waha	 kursu na wyniki finansowe, Spółka 

dla wyceny zobowi�za	 kredytowych w walucie obcej stosuje polityk� zabezpiecze	. 
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Aktywa oraz zobowi�zania finansowe Spółki wyra�one w walutach obcych, przeliczone na PLN kursem zamkni�cia 

obowi�zuj�cym na dzie	 bilansowy przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

Stan na 31.12.2016 
  EUR USD CZK Po przeliczeniu

Po�yczki 334 0 0 1 476

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 
finansowe 

0 0 0 0

Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0

Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 0 0 4

Leasing finansowy 0 0 0 0

Pochodne Instrumenty finansowe 0 0 0 0

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne -2 120 0 0 -9 370

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 
finansowe 

0 0 0 0

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem -1 785 0 0 -7 890

Stan na 31.12.2015

  EUR USD CZK Po przeliczeniu

Po�yczki 334 0 0 1 470

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 
finansowe 

3 357 58 0 14 587

Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0

Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 380 5 0 1 619

Leasing finansowy -30 0 0 -136

Pochodne Instrumenty finansowe 0 0 0 0

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne -3 140 0 0 -13 127

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 
finansowe 

-855 -67 -12 840 -5 412

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem 46 -4 -12 840 -999

Poni�ej przedstawiono analiz� wra�liwo�ci wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 

do aktywów oraz zobowi�za	 finansowych oraz waha	 kursu EUR do PLN. 

Analiza wra�liwo�ci zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN o 10% w stosunku do kursu zamkni�cia 

obowi�zuj�cego na poszczególne dni bilansowe.  

  
Wpływ zmian kursu na 

wynik 
Wpływ zmian kursu na 

dochody całkowite 

Stan na 31.12.2016 roku   

Wzrost kursu walutowego 10% (148) (789)

Spadek kursu walutowego -10% 148 789

Stan na 31.12.2015 roku   

Wzrost kursu walutowego 10% (1 153) (1 153)

Spadek kursu walutowego -10% 1 153 1 153

Ryzyko stopy procentowej  

Ryzyko stopy procentowej zwi�zane jest z oprocentowaniem posiadanych kredytów bankowych oprocentowanych 

według zmiennej stopy procentowej. 

Poni�ej przedstawiono analiz� wra�liwo�ci wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 

do potencjalnego wahania stopy procentowej w gór� oraz w dół o 1 punkt procentowy. Kalkulacj� przeprowadzono 
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na podstawie zmiany �redniej stopy procentowej obowi�zuj�cej w okresie o (+/-) 1 punkt procentowy oraz w 

odniesieniu do aktywów oraz zobowi�za	 finansowych wra�liwych na zmian� oprocentowania tj. oprocentowanych 

zmienn� stop� procentow�. 

Stan na 31.12.2016 
  wpływ na wynik 

wpływ na inne dochody 
całkowite 

Wzrost stopy procentowej (+1 p.p.) (682) (682)

Spadek stopy procentowej (-1 p.p.) 682 682

Stan na 31.12.2015
  wpływ na wynik 

wpływ na inne dochody 
całkowite 

Wzrost stopy procentowej (+1 p.p.) (502) (375)

Spadek stopy procentowej (-1 p.p.) 502 629

Analiza wra�liwo�ci na ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe w Spółce jest na niskim poziomie ze wzgl�du na sprzeda� usług do spółek powi�zanych. 

Emitent zna sytuacj� finansow� podmiotów z Grupy Kapitałowej, co pozwala mu okre�li� ryzyko kredytowe na 

niskim poziomie. 

Analiz� nale�no�ci jako najistotniejszej kategorii aktywów nara�onych na ryzyko kredytowe, pod k�tem zalegania 

oraz struktur� wiekow� nale�no�ci zaległych nie obj�tych odpisem przedstawiaj� poni�sze tabele: 

Stan na 31.12.2016 
   Bie��ce Zaległe Razem 

Nale�no�ci handlowe 770 0 770

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci handlowych (-) 0 0 0

Nale�no�ci handlowe netto 770 0 770

Pozostałe nale�no�ci 1 494 0 1 494

Odpisy aktualizuj�ce warto�� pozostałych nale�no�ci (-) -399 0 -399

Pozostałe nale�no�ci netto 1 095 0 1 095

Nale�no�ci razem 1 865 0 1 865

Stan na 31.12.2015
   Bie��ce Zaległe Razem 

Nale�no�ci handlowe 18 320 894 19 214

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci handlowych (-) 0 0 0

Nale�no�ci handlowe netto 18 320 894 19 214

Pozostałe nale�no�ci 6 216 0 6 216

Odpisy aktualizuj�ce warto�� pozostałych nale�no�ci (-) -548 0 -548

Pozostałe nale�no�ci netto 5 668 0 5 668

Nale�no�ci razem 23 988 894 24 882

Ryzyko kredytowe �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów warto�ciowych uznawane jest za 

nieistotne ze wzgl�du na wysok� wiarygodno�� podmiotów b�d�cych stron� transakcji, do których nale�� przede 

wszystkim banki. 

Ryzyko płynno�ci 
Spółka jest nara�ona na ryzyko utraty płynno�ci tj. zdolno�ci do terminowego regulowania zobowi�za	
finansowych. Spółka zarz�dza ryzykiem płynno�ci poprzez monitorowanie terminów płatno�ci oraz 

zapotrzebowania na �rodki pieni��ne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatno�ci (transakcje bie��ce 

monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówk� na podstawie 

prognoz przepływów pieni��nych aktualizowanych w okresach miesi�cznych. Zapotrzebowanie na gotówk�
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porównywane jest z dost�pnymi 
ródłami pozyskania �rodków (w tym zwłaszcza poprzez ocen� zdolno�ci 

pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych �rodków.  

Ryzyko to jest ograniczone równie� faktem, i� wi�kszo�� kosztów ponoszonych przez Spółk� ma charakter stały 

jak równie� przychody ze sprzeda�y nie wykazuj� zbytnich waha	 w cyklu miesi�cznym w ci�gu roku. Spółka 

posiada tak�e dost�p do linii kredytowej (cash pooling) oraz na bie��co monituje bie��ce i przyszłe przepływy 

pieni��ne (cotygodniowe raporty zarz�dcze ka�dej ze spółek w tym zakresie). 

Na dzie	 bilansowy zobowi�zania finansowe mie�ciły si� w nast�puj�cych przedziałach terminów wymagalno�ci: 

Stan na 31.12.2016 

  do 6 m-cy 
6 do 12 m-

cy 
1 do 3 lat 3 do 5 lat 

powy�ej 5 
lat 

Zobowi�zania 
warto��

bilansowa 
Kredyty w rachunku kredytowym 892 599 8 270 0 0 9 761

Kredyty w rachunku bie��cym 7 629 0 0 0 0 7 629

Po�yczki 0 0 0 0 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 35 035 0 0 35 035

Leasing finansowy 0 0 0 0 0 0

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 
zobowi�zania finansowe 

0 0 0 0 0 0

Ekspozycja na ryzyko płynno�ci razem 8 521 599 43 305 0 0 52 425

Stan na 31.12.2015

  do 6 m-cy 
6 do 12 m-

cy 
1 do 3 lat 3 do 5 lat 

powy�ej 5 
lat 

Zobowi�zania 
warto��

bilansowa 
Kredyty  3 036 1 441 2 478 6 835 0 13 790

Po�yczki 0 0 0 0 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 11 636 0 22 139 0 33 775

Leasing finansowy 67 37 92 0 0 196

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 
zobowi�zania finansowe 

13 684 0 0 0 0 13 684

Ekspozycja na ryzyko płynno�ci razem 16 787 13 114 2 570 28 974 0 61 445

27. Zarz�dzanie kapitałem 

Spółka zarz�dza kapitałem w celu zapewnienia zdolno�ci kontynuowania działalno�ci zarówno przez Spółk�, jak  

i Grup� oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych 

kondycj� finansow� Grupy. Spółka monitoruje i zapewnia utrzymanie okre�lonych wska
ników kapitałowych, które 

zapewniaj� bie��ce funkcjonowanie Spółkom Grupy oraz przyczyniaj� si� do wzrostu warto�ci dla wła�cicieli. 

Spółka wyst�puje jako lider w ramach umowy cash pooling’u, dzi�ki czemu ma mo�liwo�� zabezpieczenia bie��cej 

płynno�ci finansowej Spółkom Grupy. 

Spółka nie podlega zewn�trznym wymogom kapitałowym. 

28. Pozostałe informacje 
�

28.1 �Wynagrodzenie Członków Zarz�du oraz Rady Nadzorczej Spółki  

Wynagrodzenia 
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 

Zarz�d  2 252 1 931

Rada Nadzorcza 704 521

�
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28.2 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda	 finansowych 

Audytorem spółki jest Deloitte Polska spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Sp. k. z którym w dniu 8 lipca 2016 

roku została zawarta umowa o przeprowadzenie: 

- przegl�du półrocznego sprawozdania finansowego, 

- badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

Deloitte Polska Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Sp. k. z siedzib� w Warszawie Aleja Jana Pawła II 22 

wpisana jest na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda	 finansowych pod nr 73.   

Spółka korzystała wcze�niej z usług ww. podmiotu. Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytułów wyniosło: 

  31.12.2016 31.12.2015 
Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 47 62

Przegl�d jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 25 25

Razem wynagrodzenie audytora 72 87

29. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym nie wyst�piły istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. 

30. Zatwierdzenie do publikacji 

Sprawozdanie finansowe sporz�dzone za rok zako	czony 31 grudnia 2016 zostało zatwierdzone do publikacji 

przez Zarz�d Spółki w dniu 21 marca 2017 roku. 

Podpisy Członków Zarz�du 

Data Imi� i Nazwisko Funkcja Podpis 

21 marca 2017 Leszek Jurasz Prezes Zarz�du ………………………. 

21 marca 2017 Kazimierz Przełomski Członek Zarz�du ………………………. 

    

Podpisy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi�g: 

Data Imi� i Nazwisko Funkcja Podpis 

21 marca 2017 Jolanta Piotrowska Główny Ksi�gowy ……………………… 
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1. Podstawowe informacje 

1.1. Podstawowe informacje o Spółce 

Mangata Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 grudnia 
1990 roku (Rep. A. 1453/90). Spółka jest wpisana do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego  
w S�dzie Rejonowym w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem: 
0000084847. Spółce nadano numer statystyczny REGON 890501767.  

Akcje Spółki s� notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto�ciowych. 

Siedziba Spółki mie�ci si� przy ul. Cechowej 6/8 w Bielsku-Białej. 

W dniu 25 sierpnia 2016 roku odbyło si� Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. (poprzednio: 

ZETKAMA S.A.). Walne Zgromadzenie podj�ło m.in. uchwał� dotycz�c� zmiany statutu Emitenta, zmiany nazwy 

Spółki oraz zmiany siedziby Spółki, która została przeniesiona ze �cinawki �redniej do Bielska-Białej. 

Do dnia 26 wrze�nia 2016 Spółka funkcjonowała pod firm� ZETKAMA S.A. Z dniem 26 wrze�nia 2016 wła�ciwy 

s�d rejonowy zarejestrował zmian� nazwy Spółki na Mangata Holding S.A. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Spółka nie posiada oddziałów. 

Spółka wraz z jej jednostkami zale�nymi tworzy Grup� Kapitałow� Mangata Holding S.A. 

1.2. Zarz�d Spółki 

W skład Zarz�du Spółki na dzie� 31 grudnia 2016 roku wchodzili: 

• Leszek Jurasz – Prezes Zarz�du 

• Kazimierz Przełomski – Członek Zarz�du 

W dniu 30 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarz�du Spółki Pana Kazimierza Przełomskiego 

i powierzyła mu funkcj� Członka Zarz�du. 

W dniu 1 lipca 2016 roku Członek Zarz�du Pan Jerzy Ko�uch zło�ył rezygnacj� z pełnionej funkcji Wiceprezesa 

Zarz�du. 

1.3. Rada Nadzorcza  

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzie� 31 grudnia 2016 roku wchodzili: 

• Michał Zawisza – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

• Tomasz Jurczyk – Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

• Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej 

• Zbigniew Rogó� – Członek Rady Nadzorczej 

• Zygmunt Mro�ek – Członek Rady Nadzorczej 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku, na skutek wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pana Zbigniewa 

Rogó�a w skład Rady Nadzorczej, przedterminowo wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady 

Nadzorczej.  

W zwi�zku z powy�szym w dniu 21 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru 

członków Rady Nadzorczej nowej kadencji - Panów Michała Zawiszy, Tomasza Jurczyka, Jana Jurczyka, Zygmunta 

Mro�ka i Zbigniewa Rogó�a. 
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1.4. Charakter działalno�ci Spółki 

Do 30 czerwca 2016 roku podstawowym przedmiotem działalno�ci były produkcja armatury oraz odlewów. 

Z dniem 1 lipca 2016 roku działalno�� ta została przeniesiona do spółki zale�nej Emitenta – Zetkama sp. z o.o., 

która kontynuuje działalno�� w zakresie produkcji armatury oraz odlewów, natomiast podstawowym obszarem 

działalno�ci Mangata Holding S.A. stała si� szeroko rozumiana działalno�� holdingowa prowadzona na rzecz 

podmiotów wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. 

1.5. Skład Grupy Kapitałowej 

Mangata Holding S.A. posiada udziały lub akcje w nast�puj�cych podmiotach (dane na 31.12.2016): 

Nazwa spółki zale�nej Siedziba 
Udział w strukturze własno�ci: 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Zetkama Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 12 
57-410 �cinawka �rednia 

100,00% - - 

�rubena Unia S.A. 
ul. Grunwaldzka 5 
34-300 �ywiec 

100,00% 100,00% 100,00% 

MCS Sp. z o.o. 
ul. Stra�acka 43 
44-240 �ory 

100,00% 100,00% 100,00% 

Armak Sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 
41-200 Sosnowiec 

98,83% 98,82% 98,72% 

Zetkama R&D Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 12 
57-410 �cinawka �rednia 

100,00% 100,00% 100,00% 

Techmadex S.A. 
ul. Migdałowa 91 
02-796 Warszawa 

51,02% 51,02% 51,62% 

Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. 
ul. Mikulicza 6a 
41-200 �wiebodzice 

75,00% 100,00% - 

Ku	nia Polska S.A.  
ul. 3 Górecka 32 
43-430 Skoczów 

95,09% 94,11% - 

Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 
ul. Cechowa 6/8 
43-300 Bielsko-Biała 

100,00% 100,00% - 

SISKIN 5 spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� S.K.A.  

ul. Swobodna 9 
41-200 Sosnowiec 

36,17% 36,17% - 

Siskin 5 Sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 
41-200 Sosnowiec 

100,00% 100,00% - 

Techmadex S.A. (spółka zale�na Mangata Holding S.A.) posiada 90% udziałów w spółce GP Energia Sp. z o.o.  

z siedzib� w Białymstoku, ul. Pułaskiego 26C/2. 

Armak Sp. z o.o. (spółka zale�na Mangata Holding S.A.) posiada 63,83% akcji w Siskin 5 Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� s.k.a.  

W dniu 5 stycznia 2017 wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował poł�czenie spółek: Zetkama Nieruchomo�ci Sp.  

z o.o. oraz Siskin 5 spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� s.k.a. 

W dniu 24 stycznia 2017 roku wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował zmian� nazwy i siedziby spółki Siskin 5 Sp.  

z o.o. z siedzib� w Sosnowcu, na Mangata Nieruchomo�ci Sp. z o.o. z siedzib� w Bielsku-Białej. 

W dniu 30 stycznia 2017 roku wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował przekształcenie Armak Sp. z o.o. w Armak 

Spółka akcyjna. 

W dniu 17 lutego 2017 roku wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował zmian� nazwy spółki z Masterform Grupa 

Zetkama Sp. z o.o. na Masterform Sp. z o.o. 

Szczegółowy opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok 2016. 
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2. Istotne wydarzenia 

Wydzielenie Zorganizowanej Cz��ci Przedsi�biorstwa 

W dniu 20 kwietnia 2016 roku zarejestrowana została spółka Zetkama Sp. z o.o., która od dnia 1 lipca przej�ła 

działalno�� produkcyjn� i handlow� prowadzon� przez Zetkama S.A. (obecnie Mangata Holding S.A.), która stała 

si� spółk� o charakterze holdingowym. W dniu 1 lipca 2016 roku, na podstawie zgody wyra�onej przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. Spółka zawarła ze swoj� jednoosobow� spółk� zale�n� – ZETKAMA 

spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w �cinawce �redniej umow� przeniesienia zorganizowanej 

cz��ci przedsi�biorstwa („zorganizowana cz��� przedsi�biorstwa”) w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, 

stanowi�cej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodr�bniony w istniej�cym w przedsi�biorstwie Mangata 

Holding S.A. zespół składników materialnych i niematerialnych, zwi�zanych z działalno�ci� produkcyjn� armatury  

i odlewów, w tym zobowi�za� i nale�no�ci, przeznaczonych do realizacji opisanych wy�ej zada� gospodarczych, 

który zarazem mógłby stanowi� niezale�ne przedsi�biorstwo samodzielnie realizuj�ce te zadania. W wyniku 

opisanej transakcji, od 1 lipca 2016 roku działalno�� Spółki w zakresie produkcji armatury oraz odlewów stanowi 

działalno�� zaniechan�. Od tego dnia Spółka, jako swoj� podstawow� działalno��, �wiadczy szeroko rozumiane 

usługi korporacyjne dla Spółek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej Mangata Holding.  

Umowa przeniesienia zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa stanowiła umow� znacz�c�. 

Zmiana nazwy, siedziby, profilu działalno�ci i misji 

W konsekwencji wydzielenia działalno�ci produkcyjnej do spółki zale�nej, zmianie uległ charakter działalno�ci 

Mangata Holding S.A. Jako spółka dominuj�ca skupia si� na rozwijaniu polityki, strategii i celów Grupy Kapitałowej 

jako cało�ci, a jednocze�nie b�dzie w stanie efektywnie zapewnia� niezb�dne wsparcie dla poszczególnych Spółek 

zale�nych. Spółka podejmie działania słu��ce stałemu wzrostowi Grupy oraz poszczególnych Spółek. 

Działalno�� zarz�dcza prowadzona przez Holding obejmie w szczególno�ci: 

• okre�lenie kierunków rozwoju, definiowanie strategii, wizji, misji i celów dla całej Grupy oraz poszczególnych 

segmentów i spółek, 

• zarz�dzanie strategiczne w obszarze finansów, 

• obsług� prawn� Grupy, 

• doradztwo podatkowe i finansowe, 

• doradztwo marketingowe, 

• realizacj� strategii i głównych projektów w zakresie HR, 

• realizacj� zakupów strategicznych i doboru dostawców materiałów, towarów i usług. 

Zasadniczymi 	ródłami finansowania spółki matki jest wynagrodzenie za usługi �wiadczone na rzecz spółek córek 

oraz dywidenda. 

W dniu 25 sierpnia 2016 roku odbyło si� Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zetkama S.A. Walne Zgromadzenie 

podj�ło m.in. uchwał� dotycz�c� zmiany statutu Zetkama S.A. w zakresie zmiany nazwy Spółki na Mangata Holding 

S.A. oraz zmiany siedziby Spółki na Bielsko-Biała. 

W zwi�zku z powy�szymi zmianami Zarz�d okre�lił now� tre�� misji i wizji dla Grupy Kapitałowej Mangata Holding. 

Grupa tworzy współczesny model firmy ł�cz�c nowoczesne zało�enia biznesu z warto�ciami tradycji. Misj�
Mangata Holding jest budowanie lepszej przyszło�ci, zapewnienie inwestorom stabilnych zysków oraz 

satysfakcjonuj�ca dla obu stron współpraca z partnerami. Grupa stawia na nowoczesne my�lenie i tradycyjna 

solidno��. Wizj� Grupy jest podejmowanie wyzwa� inwestycyjnych w biznesie oraz obecno�� tam gdzie potrzeba 

solidnego inwestora i odpowiedzialnego partnera. Grupa wykracza poza utarte szlaki i wyznacza nowe standardy 

biznesu kreuj�c firm� transparentn�, zrównowa�on�, nowatorsk�, zapewniaj�c� inwestorom satysfakcjonuj�c�
stop� zwrotu. 
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3. Analiza sytuacji maj�tkowej oraz finansowej 

3.1. Analiza sprawozdania z dochodów 

Wybrane pozycje sprawozdania z dochodów, obejmuj�ce zarówno działalno�� kontynuowan�, jak i zaniechan�: 

 Dane w tys. PLN 2016 2015 zmiana zmiana % 

Przychody ze sprzeda�y 76 457 128 925 -52 468 -41%

Koszt własny sprzeda�y 54 487 98 283 -43 796 -45%

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 21 970 30 642 -8 672 -28%

Koszty sprzeda�y 4 435 8 848 -4 413 -50%

Koszty ogólnego zarz�du 8 073 8 850 -777 -9%

Pozostałe przychody operacyjne 832 392 440 112%

Pozostałe koszty operacyjne 1 017 1 247 -230 -18%

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 9 277 12 089 -2 812 -23%

Przychody finansowe 506 24 125 -23 619 -98%

Koszty finansowe 5 339 924 4 415 478%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 444 35 290 -30 846 -87%

Podatek dochodowy 1 355 1 433 -78 -5%

Zysk (strata) netto  3 089 33 857 -30 768 -91%

Z uwagi na zmian� charakteru prowadzonej działalno�ci, dane dotycz�ce rachunku wyników za lata 2016 oraz 2015 

nie s� porównywalne. W 2015 roku spółka prowadziła działalno�� w obszarze produkcji i sprzeda�y armatury oraz 

odlewów. Od lipca 2016 roku działalno�� ta została przeniesiona do spółki zale�nej, natomiast Emitent koncentruje 

si� na �wiadczeniu usług korporacyjnych i zarz�dczych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej. 

Struktura sprzeda�y z uwzgl�dnieniem rynków zbytu dla działalno�ci zaniechanej przedstawia si� nast�puj�co: 

Rynki wg podziału 
geograficznego 

2016 2015 

tys. PLN % tys. PLN % 

Polska 20 126 28% 34 695 27%

Unia Europejska 33 280 46% 57 793 45%

Pozostałe kraje 18 889 26% 36 437 28%

Sprzeda� razem 72 295 100% 128 925 100%

Przychody z działalno�ci kontynuowanej za rok 2016 dotycz� w cało�ci przychodów osi�gni�tych na terytorium 

Polski. 

3.2. Analiza sytuacji maj�tkowej i finansowej 

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej:

 Dane w tys. PLN 31.12.2016 31.12.2015 zmiana zmiana %
struktura 

2016 
struktura 

2015 

Inwestycje w jednostkach zale�nych 334 402 253 694 80 708 32% 95% 68%

Pozostałe długoterminowe aktywa 3 309 63 020 -59 711 -95% 1% 17%

Aktywa trwałe razem 337 711 316 714 20 997 7% 96% 85%

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe 
nale�no�ci 

1 865 24 882 -23 017 -93% 1% 7%

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9 685 9 538 147 2% 3% 3%

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 013 1 220 -207 -17% 0% 0%

Pozostałe krótkoterminowe aktywa 773 19 054 -18 281 -96% 0% 5%

Aktywa obrotowe razem 13 336 54 694 -41 358 -76% 4% 15%

Aktywa razem 351 047 371 408 -20 361 -5% 100% 100%
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Kapitał własny 293 599 290 922 2 677 1% 84% 78%

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 43 305 31 222 12 083 39% 12% 8%

Inne zobowi�zania długoterminowe 4 264 7 649 -3 385 -44% 1% 2%

Zobowi�zania długoterminowe razem 47 569 38 871 8 698 22% 14% 10%

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 
zobowi�zania 

208 19 287 -19 079 -99% 0% 5%

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 9 120 15 642 -6 522 -42% 3% 4%

Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 551 6 686 -6 135 -92% 0% 2%

Zobowi�zania krótkoterminowe razem 9 879 41 615 -31 736 -76% 3% 11%

Pasywa razem 351 047 371 408 -20 361 -5% 100% 100%

Aktywa trwałe 

Wzrost warto�ci aktywów trwałych wynika z obj�cia nowych udziałów w podwy�szonym kapitale zakładowym 

Zetkama sp. z o.o., do której przekazano maj�tek produkcyjny. Podmiot ten kontynuuje produkcj� armatury  

i odlewów wydan� jako zorganizowan� cz��� przedsi�biorstwa Mangata Holding S.A. 

Aktywa obrotowe 

Spadek warto�ci aktywów obrotowych wynika przede wszystkim z wydania maj�tku operacyjnego (głównie 

zapasów oraz nale�no�ci) zwi�zanego z działalno�ci� produkcyjn� w obszarze armatury i odlewnictwa. 

Kapitał własny 

Wzrost warto�ci kapitału własnego jest przede wszystkim efektem wypracowanego w 2016 roku zysku netto. 

Zobowi�zania długoterminowe 

Wzrost warto�ci instrumentów dłu�nych wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji cz��ci wyemitowanych 

obligacji z krótkoterminowych na długoterminowe. 

Spadek pozostałych tytułów zobowi�za� długoterminowych to przede wszystkim efekt wydania zobowi�za�
zwi�zanych z działalno�ci� produkcyjn� (rezerwa na podatek odroczony, rezerwy na �wiadczenia pracownicze) do 

spółki zale�nej. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 

Spadek zobowi�za� handlowych oraz pozostałych zobowi�za� wynika z wydania zobowi�za� zwi�zanych  

z działalno�ci� produkcyjn�. 

Spadek warto�ci kredytów i innych zobowi�za� o charakterze długu jest rezultatem przeniesienia cz��ci 

zobowi�za� z tytułu wyemitowanych obligacji do zobowi�za� długoterminowych w zwi�zku z podpisanym aneksem 

o zmianie terminu wykupu tych obligacji. Spadek ten jest cz��ciowo kompensowany przez zwi�kszenia zadłu�enia  

w ramach umowy cash poolingu. 

W ocenie Zarz�du, obecna oraz przewidywana sytuacja maj�tkowa oraz finansowa Spółki nie rodzi ryzyka braku 

terminowej spłaty zaci�gni�tych zobowi�za�. 

3.3. Analiza przepływów pieni��nych 

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieni��nych: 

 Dane w tys. PLN 2016 2015 zmiana zmiana % 

Przepływy z działalno�ci operacyjnej 2 405 6 581 -4 176 -63%

Przepływy z działalno�ci inwestycyjnej -5 345 -12 274 6 929 -56%

Przepływy z działalno�ci finansowej 2 679 -7 188 9 867 -137%

Razem -261 -12 881 12 620 -98%

Zarówno w roku 2016, jak i 2015, Spółka wygenerowała dodatnie przepływy z działalno�ci operacyjnej. 

Przepływy z działalno�ci inwestycyjnej w 2016 roku dotycz� głównie wydatków na nabycie rzeczowych aktywów 

trwałych. W 2015 roku w przepływy z działalno�ci inwestycyjnej kształtuj� wpływy z dywidend oraz wydatki na 

nabycie jednostki zale�nej (Masterform S.A.) oraz rzeczowych aktywów trwałych. 
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Dodatnie przepływy z działalno�ci finansowej w 2016 roku to efekt zwi�kszenia zadłu�enia w ramach umowy cash 

pooling.  

4. Pozostałe informacje 

4.1. Działalno�	 badawczo – rozwojowa 

Mangata Holding S.A. nie prowadzi działalno�ci badawczo-rozwojowej. Prace w tym obszarze prowadzone s� przez 

spółk� zale�n� Emitenta – Zetkama R&D Sp. z o.o. Spółka ta �wiadczy prace badawczo-rozwojowe na rzecz 

podmiotów z Grupy Kapitałowej podnosz�c innowacyjno�� oraz konkurencyjno�� oferowanych przez te spółki 

produktów i usług. 

4.2. Istotne inwestycje 

Jako spółka holdingowa, Mangata Holding S.A. nie podejmuje inwestycji w rozwój maj�tku produkcyjnego.  

4.3. Czynniki zagro�e
 i ryzyka 

Spółka nie �wiadczy usług bezpo�rednio na rzecz podmiotów zewn�trznych. Podstawowym czynnikiem 

wpływaj�cym na jej sytuacj� finansow� oraz mo�liwo�� wypłaty dywidendy pozostaje otoczenie rynkowe w którym 

funkcjonuj� podmioty powi�zane. 

Szersze informacje o czynnikach wpływaj�cych na Grup� Kapitałow� zawarto w sprawozdaniu z działalno�ci Grupy 

Kapitałowej. 

4.4. Przewidywany rozwój Spółki 

Po reorganizacji struktury Grupy i wydzieleniu działalno�ci w zakresie produkcji armatury i odlewów do spółki 

zale�nej – Zetkama Sp. z o.o., działalno�� operacyjna Mangata Holding S.A. koncentruje si� na �wiadczeniu 

szeroko rozumianych usług korporacyjnych i zarz�dczych na rzecz podmiotów wchodz�cych w skład Grupy 

Kapitałowej Mangata Holding S.A. 

Jako podmiot holdingowy, Spółka kreuje polityk� operacyjn� i finansow� dla podmiotów z Grupy  

z uwzgl�dnieniem interesów akcjonariuszy Emitenta. 

4.5. Istotne umowy kredytowe 

W dniu 23 czerwca 2016 roku, Spółka (jako lider cash poolingu) zawarła z BG� BNP Paribas S.A. aneks do umowy 

kredytu w rachunku bie��cym (cash pooling). Umowa została zawarta w celu optymalizacji kosztów finansowania  

i po�ytków w ramach bie��cego zarz�dzania płynno�ci� finansow� w Grupie. Na podstawie odr�bnych porozumie�
do umowy przyst�piły solidarnie inne Spółki Grupy Mangata Holding S.A., które dzi�ki uczestnictwu  w strukturze 

cash pooling uzyskuj� dost�p do kredytu bankowego udzielonego Liderowi przez bank. Limit kredytu ustalono na 

20 mln PLN. Umowa obowi�zuje przez 2 lata. Oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o stop� WIBOR 1M 

powi�kszon� o mar�� banku. 

W dniu 12 lipca 2016 roku Mangata Holding S.A. zawarła umow� wieloproduktow� z ING Bank �l�ski S.A.  

W ramach umowy spółkom z Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. udost�pniony został limit w wysoko�ci  

8 mln PLN do wykorzystania przez któr�kolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. b�d�cych 

stron� umowy. Produkty dost�pne w ramach umowy to gwarancje bankowe na okres do 2 lat oraz akredytywy na 

okres do 1 roku. Limit (mo�liwo�� zlecania wystawiania gwarancji i akredytyw) jest wa�ny przez okres 1 roku od 

zawarcia umowy. Zapisy umowy przewiduj� solidarn� odpowiedzialno�� za zobowi�zania wynikaj�ce z umowy 

przez ka�d� ze spółek z Grupy. 
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4.6. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

Spółki z Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. nie zawierały ze sob� transakcji nietypowych ani transakcji na 

warunkach odbiegaj�cych od warunków rynkowych.  

Transakcje z jednostkami powi�zanymi przedstawiono w nocie 23 sprawozdania finansowego sporz�dzonego na 

31 grudnia 2016 roku. 

Nie zawierano transakcji z Członkami Zarz�du oraz Członkami Rady Nadzorczej innych ni� wynikaj�ce  

z wynagrodze� wypłaconych z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki. 

4.7. Emisja papierów warto�ciowych 

W dniu 2 listopada 2015 roku S�d Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru S�dowego zarejestrował podwy�szenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 980.830,00 

PLN do kwoty 1.335.370,80 PLN tj. o kwot� 354.540,80 PLN w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii  

F w ilo�ci 1.772.704 o warto�ci nominalnej 0,20 PLN ka�da, dokonywanego w zwi�zku z poł�czeniem Emitenta 

(spółka przejmuj�ca) z IDEA K5 sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach (spółka przejmowana).  

W 2016 roku Emitent przeprowadził proces wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii F na Giełd� Papierów 

Warto�ciowych S.A. w Warszawie. W dniu 11 marca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 

Memorandum Informacyjne Spółki sporz�dzone w zwi�zku z ubieganiem si� o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji na okaziciela serii F. W dniu 29 marca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks 

nr 1 do Memorandum Informacyjnego, natomiast w dniu 5 kwietnia 2016 r. aneks nr 2.   

Wpływ z emisji akcji serii F posłu�ył przej�ciu IDEA K5 sp. z o.o., której kluczowym aktywem były wi�kszo�ciowe 

udziały w Ku	nia Polska S.A. 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarz�d Giełdy Papierów Warto�ciowych S.A. w Warszawie wydał uchwał�  

o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego 1.722.704 akcje na okaziciela serii F. W dniu 11 kwietnia 

2016 r. Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych zarejestrował akcje zwykłe na okaziciela serii F. Dzie�  

11 kwietnia 2016 r. jest pierwszym dniem notowania akcji Emitenta na okaziciela serii F na Giełdzie Papierów 

Warto�ciowych S.A. w Warszawie. 

4.8. Nabycie akcji własnych 

W 2016 roku nie skupowano akcji własnych. 

4.9. Realizacja prognoz 

Emitent nie publikował prognoz dotycz�cych jednostkowych danych finansowych. 

Komentarz do realizacji prognoz Grupy Kapitałowej został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarz�du z działalno�ci 

Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 

4.10. Sprawy sporne 

Mangata Holding S.A. nie jest pozwanym w sprawach s�dowych. 

Spółka jako wierzyciel prowadzi sprawy egzekucyjne, w których ł�czna warto�� egzekwowanych kwot wynosi 65 

tys. PLN. 

4.11. Akcje posiadane przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce 

Poni�ej przedstawiono liczb� i warto�� nominaln� akcji posiadanych przez osoby zarz�dzaj�ce oraz nadzoruj�ce: 
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Akcjonariusz Stanowisko 
Liczba posiadanych 
akcji na 31.12.2016 

Liczba posiadanych 
akcji na 31.12.2015 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 139 201 139 201

Tomasz Jurczyk 
Zast�pca Przewodnicz�cego 
Rady Nadzorczej 

718 808 718 808

Jan Jurczyk Sekretarz Rady Nadzorczej 595 496 595 496

Zygmunt Mro�ek Członek Rady Nadzorczej 391 000 391 000

4.12. Umowy wpływaj�ce na zmiany w proporcjach posiadanych akcji  

Spółka nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany  

w proporcjach posiadanych akcji. 

4.13. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania  

W konsekwencji wydzielenia działalno�ci produkcyjnej do spółki zale�nej, zmianie uległ charakter działalno�ci 

Mangata Holding S.A. Jako spółka dominuj�ca skupia si� na rozwijaniu polityki, strategii i celów Grupy Kapitałowej 

jako cało�ci, a jednocze�nie b�dzie w stanie efektywnie zapewnia� niezb�dne wsparcie dla poszczególnych Spółek 

zale�nych. Spółka podejmie działania słu��ce stałemu wzrostowi Grupy oraz poszczególnych Spółek. 

4.14. Wynagrodzenie Członków Zarz�du oraz Rady Nadzorczej 

Imi� i nazwisko 
Wynagrodzenie za 
2016 rok (tys. PLN) 

Wynagrodzenie za 
2015 rok (tys. PLN) 

Leszek Jurasz 1.361 1.349

Jerzy Ko�uch 392 793

Kazimierz Przełomski 499 0

Michał Zawisza 192 437

Tomasz Jurczyk  185 373

Jan Jurczyk                  122 325

Tomasz Stamirowski     37 75

Zygmunt Mro�ek          96 48

Zbigniew Rogó� 71 73

5. Ład korporacyjny 

5.1. O�wiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Mangata Holding S.A. przyj�ła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Tre�� dokumentu dost�pna jest na oficjalnej stronie internetowej 

Giełdy Papierów Warto�ciowych w zakładce po�wi�conej zagadnieniom ładu: www.corp-gov.gpw.pl. Stanowisko 

Zarz�du dotycz�ce stosowania Zasad ładu korporacyjnego zostało okre�lone w raporcie bie��cym 1/2016 (EBI).  

Poni�ej wyszczególnienie rekomendacji, których Spółka nie stosuje:  

Rekomendacja IV.R.2. 

Je�eli jest to uzasadnione z uwagi na struktur� akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile 

spółka jest w stanie zapewni� infrastruktur� techniczn� niezb�dna dla sprawnego przeprowadzenia walnego 

zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej, powinna umo�liwi� akcjonariuszom udział 

w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich �rodków, w szczególno�ci poprzez: 
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1. transmisj� obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2. dwustronn� komunikacj� w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mog� wypowiada� si� w toku 

obrad walnego zgromadzenia, przebywaj�c w miejscu innym ni� miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3. wykonywanie, osobi�cie lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Komentarz Spółki: Rekomendacja nie jest stosowana w zakresie punktów 1 oraz 2. W ocenie Emitenta obecna 

struktura akcjonariatu nie rodzi potrzeby transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji.  

W Spółce du�e pakiety akcji zgromadzone s� u pojedynczych akcjonariuszy, zainteresowanych bezpo�rednim 

uczestniczeniem w obradach walnego zgromadzenia. Ponadto, bior�c pod uwag� wysokie nakłady finansowe 

zwi�zane z transmisj� Spółka nie zdecydowała si� na wypełnienie powy�szej zasady. 

Rekomendacja VI.R.1. 

Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych mened�erów powinno wynika� z przyj�tej polityki 

wynagrodze�. 

Komentarz Spółki: Emitent nie posiada przyj�tej polityki wynagrodze�. Niemniej, w Spółce funkcjonuj� wymagane 

przepisami prawa regulaminy, które okre�laj� warunki i wysoko�� wynagrodze�. Ponadto, Spółka ma przejrzysty 

system premiowania, który jest �ci�le powi�zany z osi�ganymi wynikami finansowymi. 

Rekomendacja VI.R.2. 

Polityka wynagrodze� powinna by� �ci�le powi�zana ze strategi� spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, 

długoterminowymi interesami i wynikami, a tak�e powinna uwzgl�dnia� rozwi�zania słu��ce unikaniu dyskryminacji 

z jakichkolwiek przyczyn. 

Komentarz Spółki: Spółka nie posiada przyj�tej polityki wynagrodze�. Nale�y jednak podkre�li�, �e Spółka ma 

przejrzysty system premiowania, który jest �ci�le powi�zany z osi�ganymi wynikami finansowymi, strategi� spółki, 

a tak�e skutecznie zapobiega dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. 

Poni�ej wyszczególnienie zasad, których Spółka nie stosuje:  

Zasada I.Z.1.7.  

Spółka prowadzi korporacyjn� stron� internetow� i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodr�bnionym miejscu, 

oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: opublikowane przez spółk� materiały informacyjne na temat 

strategii spółki oraz jej wyników finansowych, 

Komentarz Spółki: Spółka na bie��co publikuje dane o wynikach finansowych – przede wszystkim w formie 

raportów okresowych, a ewentualne korekty dokonywane s� w formie raportów bie��cych. Ponadto, na stronie 

internetowej http://www.mangata.com.pl/ w zakładce Relacje inwestorskie / Informacje finansowe prezentowane s�
aktualne wyniki finansowe Spółki – równie� w zestawieniu za ostatnie lata. Na ww. stronie internetowej w zakładce 

Strategia rozwoju s� przestawione ogólne cele i kierunki działalno�ci Spółki. Niemniej, Emitent nie przekazuje 

szczegółowych informacji o strategii z uwagi na ochron� planów biznesowych i innych wra�liwych danych przed 

konkurencj�. 

Zasada I.Z.1.8.  

Spółka prowadzi korporacyjn� stron� internetow� i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodr�bnionym miejscu, 

oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie  

5 lat działalno�ci, w formacie umo�liwiaj�cym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. 

Komentarz Spółki:: Dane finansowe s� publikowane przez Emitenta przede wszystkim w raportach okresowych, 

a ewentualne korekty s� dokonywane w formie raportów bie��cych. Ponadto, w zakładce Relacje inwestorskie. 

Informacje finansowe prezentowane s� wybrane wyniki za ostatnie 5 lat działalno�ci Spółki. Emitent zrezygnował 

z publikacji danych w formatach pozwalaj�cych na ich swobodne przetwarzanie, głównie z uwagi na ochron�
trwało�ci i jednoznaczno�ci prezentowanych danych. 

Zasada I.Z.1.15.  

Spółka prowadzi korporacyjn� stron� internetow� i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodr�bnionym miejscu, 

oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informacj� zawieraj�c� opis stosowanej przez spółk� polityki 

ró�norodno�ci w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych mened�erów; opis powinien uwzgl�dnia� takie 

elementy polityki ró�norodno�ci, jak płe�, kierunek wykształcenia, wiek, do�wiadczenie zawodowe, a tak�e 

wskazywa� cele stosowanej polityki ró�norodno�ci i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; je�eli 

spółka nie opracowała i nie realizuje polityki ró�norodno�ci, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyja�nienie 

takiej decyzji, 
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Komentarz Spółki: Spółka nie posiada strategii ró�norodno�ci. Emitent umie�cił na stronie internetowej 

http://www.mangata.com.pl/ w zakładce Relacje inwestorskie / Ład korporacyjny o�wiadczenie o niestosowaniu 

polityki ró�norodno�ci i jego przyczynach. Zgodnie z ww. o�wiadczeniem Emitent wskazuje, �e członkowie organów 

Spółki oraz jej kluczowi menad�erowie s� wybierani w oparciu o posiadane kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe. 

Emitent dokłada wszelkich stara�, aby były to osoby charakteryzuj�ce si� wysokim profesjonalizmem, wiedz� oraz 

praktyk� zawodow�. Kierowanie si� powy�szymi kryteriami pozwala na zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

Spółki i jej stałego rozwoju. Inne elementy, jak wiek oraz płe�, nie stanowi� wyznacznika do podejmowania decyzji 

personalnych. 

Zasada I.Z.1.16.  

Spółka prowadzi korporacyjn� stron� internetow� i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodr�bnionym miejscu, 

oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informacj� na temat planowanej transmisji obrad walnego 

zgromadzenia - nie pó	niej ni� w terminie 7 dni przed dat� walnego zgromadzenia, 

Komentarz Spółki: Spółka nie przekazuje przedmiotowej informacji, poniewa� nie prowadzi transmisji obrad 

walnego zgromadzenia. Głównymi przyczynami s�: struktura akcjonariatu, gdzie du�e pakiety akcji s�
zgromadzone przez akcjonariuszy zainteresowanych bezpo�rednim udziałem w walnym zgromadzeniu oraz 

wysokie koszty procesu. 

Zasada I.Z.1.20. 

Spółka prowadzi korporacyjn� stron� internetow� i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodr�bnionym miejscu, 

oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio 

lub wideo. 

Komentarz Spółki: Spółka nie prowadzi rejestru przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Dotychczasowy sposób 

dokumentowania obrad walnego zgromadzenia odpowiednio zabezpiecza interesy akcjonariuszy. Nale�y wskaza�, 
�e akcjonariusze którzy nie uczestniczyli w walnym zgromadzeniu, maj� mo�liwo�� zapoznania si� z podj�tymi 

uchwałami w raportach bie��cych oraz na stronie internetowej Emitenta. Spółka w raportach bie��cych zamieszcza 

skany protokołów z obrad walnego zgromadzenia. 

Zasada I.Z.2.  

Spółka, której akcje zakwalifikowane s� do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dost�pno�� swojej 

strony internetowej równie� w j�zyku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejsz�
zasad� powinny stosowa� równie� spółki spoza powy�szych indeksów, je�eli przemawia za tym struktura ich 

akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalno�ci. 

Komentarz Spółki: Strona internetowa Spółki jest prowadzona w j�zyku angielskim w odniesieniu do niektórych 

zagadnie�, m.in. informacji o emitencie, wynikach finansowych, strukturze akcjonariatu, raportach bie��cych.  

Z uwagi na struktur� akcjonariatu oraz wysokie koszty tłumacze�, Emitent nie publikuje w j�zyku angielskim 

raportów okresowych. 

Zasada II.Z.2.  

Zasiadanie członków zarz�du spółki w zarz�dach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki 

wymaga zgody rady nadzorczej. 

Komentarz Spółki: Wewn�trzne regulacje w Spółce nie zawieraj� ww. obowi�zków informacyjnych. Członkowie 

Zarz�du samodzielnie decyduj� o podj�ciu dodatkowej aktywno�ci korporacyjnej i nie informuj� o niej innych 

organów Spółki. Dotychczasowo podejmowana dodatkowa aktywno�� Członków Zarz�du nie wpływała w �aden 

sposób na jako�� sprawowanych funkcji. W ocenie Emitenta konieczno�� pozyskiwania uprzedniej zgody Rady 

Nadzorczej nie wpłynie na działalno�� Członków Zarz�du i przedmiotowe decyzje powinny pozosta� w sferze ich 

indywidualnej działalno�ci. 

Zasada II.Z.3.  

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezale�no�ci, o których mowa w zasadzie II.Z.4. 

Komentarz Spółki: W Radzie Nadzorczej Spółki tylko jedna osoba z pi�ciu osób wchodz�cych obecnie w jej skład 

spełnia powy�sze kryteria. Brak wdro�enia przedmiotowej zasady wynika ze struktury akcjonariatu, w której kilku 

akcjonariuszy dysponuje znacznymi i porównywalnymi pakietami akcji, a akcjonariusze Ci s� zainteresowani 

bezpo�rednim uczestnictwem w Radzie Nadzorczej i osobistym wykonywaniem nadzoru wła�cicielskiego. W opinii 

Emitenta, dotychczasowy brak w  składzie Rady Nadzorczej dwóch osób posiadaj�cych status tzw. członków 

niezale�nych (tj. spełniaj�cych kryteria niezale�no�ci w rozumieniu ww. zasady) nie powodował negatywnych 

nast�pstw w praktyce funkcjonowania Spółki. Jak wynika ze Statutu Spółki oraz przepisów k.s.h. - kształtowanie 
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składu osobowego Rady nale�y do wył�cznej kompetencji akcjonariuszy Spółki (działaj�cych poprzez walne 

zgromadzenie). Decyzja ta jest zatem uzale�niona od woli wi�kszo�ci akcjonariuszy. 

Zasada II.Z.7.  

W zakresie zada� i funkcjonowania komitetów działaj�cych w radzie nadzorczej zastosowanie maj� postanowienia 

Zał�cznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcj� komitetu 

audytu pełni rada nadzorcza, powy�sze zasady stosuje si� odpowiednio. 

Komentarz Spółki: W Spółce funkcj� komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza. Obecnie tylko jedna z pi�ciu osób 

wchodz�cych w jej skład spełnia kryteria niezale�no�ci. Wyja�nienia wskazane przy zasadzie II.Z.3 odnosz� si�
odpowiednio. 

Zasada II.Z.8.  

Przewodnicz�cy komitetu audytu spełnia kryteria niezale�no�ci wskazane w zasadzie II.Z.4. 

Komentarz Spółki: Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezale�no�ci – zgodnie z informacj�
przekazan� w komentarzu do zasady II.Z.3. 

Zasada III.Z.3.  

W odniesieniu do osoby kieruj�cej funkcj� audytu wewn�trznego i innych osób odpowiedzialnych za realizacj� jej 

zada� zastosowanie maj� zasady niezale�no�ci okre�lone w powszechnie uznanych, mi�dzynarodowych 

standardach praktyki zawodowej audytu wewn�trznego. 

Komentarz Spółki: W Spółce nie ma wyodr�bnionej jednostki audytu wewn�trznego, zatem powy�sza zasada nie 

jest realizowana. 

Zasada III.Z.4.  

Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewn�trzny (w przypadku wyodr�bnienia w spółce takiej 

funkcji) i zarz�d przedstawiaj� radzie nadzorczej własn� ocen� skuteczno�ci funkcjonowania systemów i funkcji,  

o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

Komentarz Spółki: W Spółce nie ma wyodr�bnionej jednostki audytu wewn�trznego, zatem powy�sza zasada nie 

jest realizowana. 

Zasada IV.Z.2.  

Je�eli jest to uzasadnione z uwagi na struktur� akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dost�pn�
transmisj� obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Komentarz Spółki: W ocenie Emitenta obecna struktura akcjonariatu nie rodzi potrzeby transmisji obrad w czasie 

rzeczywistym. W Spółce du�e pakiety akcji zgromadzone s� u pojedynczych akcjonariuszy, zainteresowanych 

bezpo�rednim uczestniczeniem w obradach walnego zgromadzenia. Ponadto, bior�c pod uwag� wysokie nakłady 

finansowe zwi�zane z transmisj� Spółka nie zdecydowała si� na wypełnienie powy�szej zasady. 

Zasada VI.Z.4.  

Spółka w sprawozdaniu z działalno�ci przedstawia raport na temat polityki wynagrodze�, zawieraj�cy co najmniej: 

1. ogóln� informacj� na temat przyj�tego w spółce systemu wynagrodze�, 

2. informacje na temat warunków i wysoko�ci wynagrodzenia ka�dego z członków zarz�du, w podziale na stałe  

i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników 

wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatno�ci z tytułu rozwi�zania stosunku pracy, zlecenia 

lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i ka�dej jednostki wchodz�cej 

w skład grupy kapitałowej, 

3. informacje na temat przysługuj�cych poszczególnym członkom zarz�du i kluczowym mened�erom 

4. pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

5. wskazanie istotnych zmian, które w ci�gu ostatniego roku obrotowego nast�piły w polityce wynagrodze�, lub 

informacj� o ich braku, 

6. ocen� funkcjonowania polityki wynagrodze� z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególno�ci 

długoterminowego wzrostu warto�ci dla akcjonariuszy i stabilno�ci funkcjonowania przedsi�biorstwa. 

Komentarz Spółki: Emitent nie posiada przyj�tej polityki wynagrodze�. W Spółce funkcjonuj� wymagane 

przepisami prawa regulaminy, które okre�laj� warunki i wysoko�� wynagrodze�. Ponadto, Spółka ma przejrzysty 

system premiowania, który pozwala na stałe podwy�szanie wyników Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada 

Nadzorcza podejmuje decyzj� o wysoko�ci i zasadach wynagrodzenia członków Zarz�du, co zabezpiecza interesy 

akcjonariuszy oraz stabilno�� przedsi�biorstwa. 
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5.2. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewn�trznej i zarz�dzania 

ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania sprawozda
 finansowych

Zarz�d Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewn�trznej w Spółce oraz jego skuteczno�� w procesie 

sporz�dzania sprawozda� finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie  

z Rozporz�dzeniem 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 członkowskim.  

Do istotnych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewn�trznej i zarz�dzania ryzykiem zapewniaj�cych 

efektywno�� procesu sprawozdawczo�ci finansowej nale��:  

• ustalona struktura i podział obowi�zków w trakcie przygotowywania informacji finansowych,  

• ustalona kompetencyjno�� i zakres raportowania finansowego,  

• weryfikacja sprawozda� finansowych Spółki przez niezale�nego biegłego rewidenta,  

• regularna ocena działalno�ci Spółki w oparciu o raporty finansowe,  

• procesy analizy strategicznej i zarz�dzania ryzykiem. 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozda� finansowych, okresowej sprawozdawczo�ci finansowej  

i bie��cej sprawozdawczo�ci zarz�dczej Spółki wchodz� w skład wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników 

Pionu Finansowego, kierowanego przez Dyrektora Finansowego. Spółka na bie��co �ledzi zmiany wymagane 

przez przepisy i regulacje zewn�trzne odnosz�ce si� do wymogów sprawozdawczo�ci giełdowej i przygotowuje si�
do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Ostateczna analiza i akceptacja opracowanych 

sprawozda� jest dokonywana przez Zarz�d Spółki. 

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegaj� odpowiednio niezale�nemu badaniu oraz przegl�dowi przez 

biegłego rewidenta Spółki. Wyniki badania i przegl�du prezentowane s� przez biegłego rewidenta kierownictwu 

wy�szego szczebla Spółki (w tym Dyrektorowi Finansowemu) oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta. 

System finansowo-ksi�gowy Spółki stanowi 	ródło danych dla sprawozda� finansowych, raportów okresowych jak 

i stosowanej przez Spółk� miesi�cznej sprawozdawczo�ci zarz�dczej. Spółka stosuje spójne zasady ksi�gowe 

prezentuj�c dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych  

i sprawozdawczo�ci zarz�dczej. Po zamkni�ciu ksi�g na koniec ka�dego miesi�ca sporz�dzane s� szczegółowe 

finansowo-operacyjne raporty zarz�dcze. Raporty te s� szczegółowo analizowane przez kierownictwo wy�szego 

szczebla oraz Zarz�d Spółki. Osi�gni�te wyniki finansowe Spółki analizowane s� w porównaniu do zało�e�
bud�etowych, a zidentyfikowane odchylenia s� szczegółowo wyja�niane.  

Pod kierownictwem Zarz�du, corocznie przeprowadzony jest w Spółce proces opracowywania bud�etu na rok 

nast�pny. Zaanga�owane w procesie jest równie� kierownictwo �redniego i wy�szego szczebla Spółki. 

Przygotowywany bud�et na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarz�d Spółki oraz zatwierdzany przez Rad�
Nadzorcz�. 

Zarz�dzanie ryzykiem Spółki odbywa si� poprzez identyfikacj� i ocen� ryzyka dla wszystkich obszarów działalno�ci 

Spółki wraz z okre�leniem zada� i projektów do podj�cia w celu jego ograniczenia lub eliminacji. Słu�� temu 

wypracowane w Spółce odpowiednie procedury decyzyjne. 

5.3. Główni akcjonariusze

Poni�ej wskazano akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio znaczne (powy�ej 5%) pakiety akcji 

wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, 

liczby głosów z nich wynikaj�cych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów Liczba w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Jurczyk Jan 595 496 8,92% 595 496 8,92%

Jurczyk Maciej 651 626 9,76% 651 626 9,76%

Jurczyk Tomasz 718 808 10,76% 718 808 10,76%

Jurczyk Jakub 398 277 5,96% 398 277 5,96%
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Mro�ek Zygmunt 391 000 5,86% 391 000 5,86%

CAPITAL MBO S.A. 694 620 10,40% 694 620 10,40%

Nationale Nederlanden OFE 424 432 6,36% 424 432 6,36%

Jedynym akcjonariuszem CAPITAL MBO S.A. jest spółka BI 7 sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, na skutek czego 

pozostaje ona po�rednim akcjonariuszem Emitenta, posiadaj�cym 694.620 akcji Emitenta stanowi�cych 10,40 % 

udziału w jego kapitale zakładowym, daj�cych prawo do 694.620 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co 

stanowi 10,40 % w ogólnej liczbie głosów – niniejszy stan posiadania Emitent przekazuje zgodnie z otrzymanym w 

dniu 15 lipca 2016 roku zawiadomieniem BI 7 sp. z o.o. (raport bie��cy nr 31/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku). 

Spółka nie emitowała papierów warto�ciowych, które daj� specjalne uprawnienia kontrolne. 

Nie wyst�puj� ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji ani ograniczenia przenoszenia prawa 
własno�ci akcji. 

5.4. Opis zasad zmiany Statutu Spółki 

Zmiany statutu Spółki zgodnie z § 20 ust.1 pkt 7  Statutu Spółki Mangata Holding S.A. nale�� do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia powołuje si� dotychczas obowi�zuj�ce postanowienia i zakres projektowanych zmian. Je�li jest to 

uzasadnione znacznym zakresem zmian ogłoszenie zawiera projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz 

z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowie� Statutu. 

Zarz�d Spółki zgłasza do s�du rejestrowego tekst jednolity Statutu. Zgłoszenie zmiany Statutu nie mo�e nast�pi�
po upływie trzech miesi�cy od dnia powzi�cia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Gdy zmiana Statutu dotyczy 

podwy�szenia kapitału zakładowego, mo�e by� ona zgłoszona w ci�gu sze�ciu miesi�cy od podj�cia uchwały, a 

je�eli została udzielona zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu – od dnia udzielenia tej 

zgody, o ile wniosek o udzielnie tej zgody albo zawiadomienie o emisji zostanie zło�one przed upływem czterech 

miesi�cy od dnia powzi�cia uchwały o podwy�szeniu kapitału zakładowego. 

5.5. Sposób działania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. działa na podstawie: Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d. 

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie zwoływane przez Zarz�d powinno si�  odby� w ci�gu sze�ciu miesi�cy po upływie 

ka�dego roku obrotowego. Rada Nadzorcza mo�e zwoła� Zwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli Zarz�d nie zwoła 

go w okre�lonym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli zwołanie go uzna za wskazane.  

Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej połow� kapitału zakładowego lub co najmniej połow� ogółu głosów  

w Spółce mog� zwoła� Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczaj� przewodnicz�cego tego 

zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego mog� ��da�
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad tego 

zgromadzenia. ��danie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale�y zło�y� Zarz�dowi na pi�mie lub 

w postaci elektronicznej. Je�eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ��dania Zarz�dowi Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, s�d rejestrowy mo�e upowa�ni� do zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wyst�puj�cych z tym ��daniem. S�d wyznacza przewodnicz�cego tego 

zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, �cinawce �redniej, 

Sosnowcu.  

Spółka publikuje ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w formie raportu bie��cego i zamieszcza na swojej 

stronie internetowej.  
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Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami spółki na szesna�cie 

dni przed dat� Walnego Zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).  

Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu i wykonywa� prawo głosu osobi�cie, 

korespondencyjnie  lub przez pełnomocników działaj�cych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na pi�mie. 

Przedstawiciele osób prawnych powinni okaza� aktualne wyci�gi z odpowiednich rejestrów, wymieniaj�ce osoby 

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.  Domniemywa si�, �e dokument pisemny, potwierdzaj�cy prawo 

reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych 

potwierdze�, chyba �e jego autentyczno�� lub wa�no�� od pierwszego ogl�du budzi w�tpliwo�� Zarz�du Spółki 

(przy wpisywaniu na list� obecno�ci) lub Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na 

pi�mie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno by� przesłane na adres 

biuro@mangata.com.pl wraz z zeskanowanym dokumentem to�samo�ci akcjonariusza udzielaj�cego 

pełnomocnictwa oraz pełnomocnika. 

W celu realizacji uprawnie� akcjonariuszy do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad, 

zgłaszania projektów uchwał do porz�dku obrad oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocników lub 

korespondencyjnie spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej www.mangata.com.pl w dziale Relacje 

Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy stosowne formularze. Dokumenty elektroniczne mo�na 

wysła� na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wyło�ona jest do wgl�du przez trzy dni 

robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki. Tam te� udost�pnione s� akcjonariuszom 

materiały w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek 

handlowych. 

Akcjonariusz Mangata Holding S.A. mo�e ��da� przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału  

w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie poczt� elektroniczn�, podaj�c własny adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna by� wysłana. ��danie winno by� zgłoszone pisemnie lub drog� elektroniczn�
na adres e-mail: biuro@mangata.com.pl 

Akcjonariusze przybywaj�c na Zgromadzenie potwierdzaj� obecno�� własnor�cznym podpisem na li�cie obecno�ci 

i odbieraj� karty do głosowania. Pełnomocnicy składaj� ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez 

akcjonariusza. Po podpisaniu listy obecno�ci przez Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia lista ta jest 

dost�pna do wgl�du przez cały czas obrad Zgromadzenia. 

W Walnym Zgromadzeniu maj� prawo uczestnictwa równie� zaproszone przez organizatora osoby nie b�d�ce 

akcjonariuszami (bez prawa udziału w głosowaniu). 

Na Walnym Zgromadzeniu powinni by� obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarz�du. Biegły rewident powinien 

by� na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je�eli przedmiotem 

obrad maj� by� sprawy finansowe Spółki. Nieobecno�� członka Zarz�du lub członka Rady Nadzorczej na Walnym 

Zgromadzeniu wymaga wyja�nienia, które powinno by� przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. 

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarz�du oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji  

i w zakresie niezb�dnym dla rozstrzygni�cia spraw omawianych na Zgromadzeniu, udziela� uczestnikom 

Zgromadzenia wyja�nie� i informacji dotycz�cych Spółki. Przy udzielaniu wyja�nie� i odpowiedzi nale�y mie� na 

uwadze wymogi i ograniczenia wynikaj�ce z przepisów dotycz�cych obrotu papierami warto�ciowymi. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub jego Zast�pca. 

Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia osoba otwieraj�ca Zgromadzenie zarz�dza wybór 

Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia spo�ród osób uprawnionych do głosowania, tj. akcjonariuszy lub 

pełnomocników akcjonariuszy. 

Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały tylko w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad. Porz�dek obrad 

ustala Zarz�d Spółki 
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Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego mog� ��da�
umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zosta�
zgłoszone Zarz�dowi nie pó	niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 

��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. 

��danie mo�e zosta� zło�one w postaci elektronicznej. Zarz�d jest obowi�zany niezwłocznie, jednak nie pó	niej 

ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi� zmiany w porz�dku obrad, 

wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału 

zakładowego mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza� Spółce na pi�mie lub przy wykorzystaniu 

�rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza 

projekty uchwał na stronie internetowej. Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza�
projekty uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. 

Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały bez wzgl�du na liczb� obecnych akcjonariuszy 

i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowi� inaczej. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek 

handlowych lub Statut nie stanowi� inaczej. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie 

zarz�dza si� przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, b�d	  
o poci�gni�cie ich do odpowiedzialno�ci, jak równie� w sprawach osobowych oraz na ��danie cho�by jednego  

z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

Walne Zgromadzenie mo�e powzi�� uchwał� o uchyleniu tajno�ci głosowania w sprawach dotycz�cych wyboru 

komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie. 

Osoba głosuj�ca przeciwko uchwale uprawniona jest do ��dania zaprotokołowania sprzeciwu. 

Zgłaszaj�cym sprzeciw wobec uchwały Zgromadzenia zapewnia si� mo�liwo�� zwi�złego uzasadnienia sprzeciwu. 

Na ��danie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje si� do protokołu jego pisemne o�wiadczenie. 

Protokół z Walnego Zgromadzenia sporz�dza notariusz. Protokół podpisuj� notariusz i Przewodnicz�cy 

Zgromadzenia. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy; 

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalno�ci grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdania 

finansowego w przypadku gdy Spółka jest zobowi�zana do ich sporz�dzenia, 

3. powzi�cie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 

4. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowi�zków, 

5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 

6. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

7. zmiana Statutu Spółki, 

8. przekształcenie, podział lub poł�czenie Spółki z inn� Spółk�, 

9. postanowienie dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy sprawowaniu zarz�du lub 

nadzoru, 

10. zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze�stwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których 

mowa w art. 453 § 2, 

12. nabycie własnych akcji w przypadku okre�lonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 

upowa�nienie do ich nabywania w przypadku okre�lonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, 

13. rozwi�zanie i likwidacja Spółki, 

14. tworzenie, likwidowanie oraz okre�lenie zasad wykorzystania funduszy celowych, 
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15. inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami Kodeksu spółek handlowych 

nale�� do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

5.6. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Mangata Holding S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki 

oraz Regulamin swojego funkcjonowania. 

Rada składa si� z nie mniej ni� pi�ciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada 

wybiera ze swego składu Przewodnicz�cego, Zast�pc� Przewodnicz�cego i Sekretarza. Wybór ten  dokonywany 

jest na pierwszym posiedzeniu ka�dej rozpoczynaj�cej si� kadencji Rady. Przewodnicz�cy, Zast�pca 

Przewodnicz�cego i Sekretarz mog� by� w ka�dym czasie odwołani z tych funkcji przez Rad�.  

Rada Nadzorcza  sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno�ci.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny si� odby� co najmniej raz na kwartał, nadzwyczajne posiedzenie mo�e by�
zwołane w ka�dym czasie.  

Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, oddanych w obecno�ci co najmniej połowy 

składu Rady, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi� inaczej. W razie równej 

ilo�ci głosów decyduje głos Przewodnicz�cego. 

Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje funkcjonowania w jej składzie komitetów: audytu i wynagrodze�. 

Jednak�e Rada Nadzorcza Spółki podj�ła w dniu 15 grudnia 2009 roku uchwał� w sprawie wł�czenia zada�
komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej Spółki.  Zgodnie z powzi�t� uchwał�, Rada 

Nadzorcza maj�c na uwadze, �e składa si� z nie wi�cej ni� 5 członków postanowiła nie powoływa� wyodr�bnionego 

komitetu audytu, a zadania komitetu audytu, wykonywane s� przez cał� Rad� Nadzorcz� Spółki, w ramach jej 

obowi�zków.  

Rada Nadzorcza w roku 2016 działała w składzie:  

Od dnia 01.01.2016 do 21.04.2016 

1. Michał Zawisza Przewodnicz�cy RN 

2. 

3. 

Tomasz Jurczyk  

Jan Jurczyk                  

Zast�pca Przewodnicz�cego RN 

Sekretarz RN 

4. Tomasz Stamirowski     Członek RN 

5. Zygmunt Mro�ek          Członek RN 

Od dnia 21.04.2016 do 31.12.2016 

1. Michał Zawisza Przewodnicz�cy RN 

2. 

3. 

Tomasz Jurczyk  

Jan Jurczyk                  

Zast�pca Przewodnicz�cego RN 

Sekretarz RN 

4. Zbigniew Rogó� Członek RN 

5. Zygmunt Mro�ek          Członek RN 

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedze�, podczas których koncentrowała si� na sprawach maj�cych 

istotne znaczenie dla Spółki. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie stanowiły istotnej pozycji kosztów 

działalno�ci Spółki i nie wpływały w powa�ny sposób na jej wynik finansowy. Ł�czna wysoko�� wynagrodze�
wszystkich, a tak�e indywidualna ka�dego z Członków Rady Nadzorczej ujawniona została w sprawozdaniu 

finansowym Mangata Holding S.A. 

5.7. Zarz�d Spółki

Zarz�d Mangata Holding S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu 

Organizacyjnego oraz Regulamin Zarz�du, przy uwzgl�dnieniu zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW. 
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Zarz�d składa si� z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarz�du. Prezesa Zarz�du wybiera Rada 

Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarz�du Rada Nadzorcza powołuje pozostałych członków Zarz�du. Wspólna 

kadencja członków Zarz�du trwa pi�� lat. Członków Zarz�du odwołuje Rada Nadzorcza. 

Zarz�d Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje j� na zewn�trz. Wszelkie 

sprawy zwi�zane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrze�one przepisami Kodeksu spółek handlowych lub 

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej nale�� do zakresu działania Zarz�du.  

Do składania o�wiadcze� woli w zakresie praw i obowi�zków maj�tkowych Spółki oraz podpisywania umów  

i zobowi�za� w imieniu Spółki s� upowa�nieni: Prezes Zarz�du jednoosobowo, dwaj Członkowie Zarz�du ł�cznie 

albo jeden członek Zarz�du ł�cznie z Prokurentem. 

Zarz�d Spółki nie ma uprawnie� do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, zgodnie ze Statutem Spółki, 

przedmiotowe decyzje nale�� do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

W skład Zarz�du Spółki na dzie� 31 grudnia 2016 roku wchodzili: 

• Leszek Jurasz – Prezes Zarz�du 

• Kazimierz Przełomski – Członek Zarz�du 

W dniu 30 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarz�du Spółki Pana Kazimierza Przełomskiego 

i powierzyła mu funkcj� Członka Zarz�du. 

W dniu 1 lipca 2016 roku Członek Zarz�du Pan Jerzy Ko�uch zło�ył rezygnacj� z pełnionej funkcji Wiceprezesa 

Zarz�du. 

Sprawy zwi�zane z działalno�ci� Spółki Zarz�d rozpatruje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si�  
w miar� potrzeby, nie rzadziej ni� raz na miesi�c. Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si� w siedzibie Spółki, a za zgod�
wszystkich Członków Zarz�du, tak�e w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwały Zarz�du mog�
by� powzi�te, je�eli wszyscy członkowie Zarz�du zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarz�du. Uchwały 

Zarz�du podejmowane s� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. W razie równej ilo�ci głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

Głosowania s� jawne, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarz�du Prezes Zarz�du poddaje uchwał� o tajno�ci 

głosowania pod głosowanie. Głosowanie mo�e by� podj�te jedynie w odniesieniu do konkretnych uchwał, a nie  

z góry co do ka�dej uchwały, która ma by� głosowana na danym posiedzeniu. W ka�dym czasie Zarz�d Spółki 

mo�e podj�� uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, je�li wszyscy Członkowie wyra�� zgod�. 

W 2016 roku Zarz�d przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, działał w granicach uzasadnionego ryzyka 

gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszelkich analiz i opinii, które w rozs�dnej opinii Zarz�du powinny by� brane 

pod uwag� ze wzgl�du na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarz�d brał pod uwag� uzasadnione  

w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów  

i osób współpracuj�cych ze Spółk� w zakresie jej działalno�ci gospodarczej a tak�e interesów społeczno�ci 

lokalnych. 

Zarz�d działał ze szczególn� staranno�ci�, aby transakcje z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy 

wpływały na interes Spółki były dokonywane na warunkach rynkowych.  

Wynagrodzenia Członków Zarz�du były ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzgl�dnieniem 

jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarz�dzania Spółk� Wynagrodzenia 

odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialno�ci wynikaj�cej z pełnionej funkcji, pozostaj�c w rozs�dnej relacji 

do poziomu wynagrodzenia członków zarz�du w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Ł�czna wysoko��
wynagrodze� wszystkich, a tak�e indywidualna ka�dego z Członków Zarz�du została ujawniona w sprawozdaniu 

finansowym Spółki. 

5.8. Polityka ró�norodno�ci 

Działaj�c w oparciu o zasad� I.Z.1.15 Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarz�d Mangata 

Holding S.A. informuje, �e Spółka nie opracowała zasad polityki ró�norodno�ci. 
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Emitent wskazuje, �e członkowie organów Spółki oraz jej kluczowi menad�erowie s� wybierani  

w oparciu o posiadane kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe. Emitent dokłada wszelkich stara�, aby były to osoby 

charakteryzuj�ce si� wysokim profesjonalizmem, wiedz� oraz praktyk� zawodow�. Kierowanie si� powy�szymi 

kryteriami pozwala na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Spółki i jej stałego rozwoju. Inne elementy, jak wiek 

oraz płe�, nie stanowi� wyznacznika do podejmowania decyzji personalnych. 

6. O�wiadczenia Zarz�du  

6.1. O�wiadczenie Zarz�du o rzetelno�ci sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

Zarz�du z działalno�ci  

Wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporz�dzone zostały 

zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci. Sprawozdania odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny 

i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� Spółki oraz jej wynik finansowy, a roczne sprawozdanie zarz�du zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju i osi�gni�� oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 

6.2. O�wiadczenie Zarz�du o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozda

finansowych 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy badania rocznego sprawozdania 

finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa.  

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezale�nej 

opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

7. Podpisy Członków Zarz�du  

Data Imi� i Nazwisko Funkcja Podpis 

21 marca 2017 roku Leszek Jurasz Prezes Zarz�du …………………………. 

21 marca 2017 roku Kazimierz Przełomski Członek Zarz�du …………………………. 
























