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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015* 

Warto�� firmy 7 34 616 38 116

Warto�ci niematerialne 8 44 098 36 914

Rzeczowe aktywa trwałe 9 295 390 286 534

Nieruchomo�ci inwestycyjne 11 9 129 9 264

Inwestycje w jednostki zale�ne 0 0

Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0 0

Nale�no�ci i po�yczki 12 328 197

Pochodne instrumenty finansowe 0 0

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 12 105 105

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 23 884 28

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 4 054 1 847

Aktywa trwałe razem  388 604 373 005

Zapasy 14 87 002 78 767

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 15 98 186 104 452

Nale�no�ci z tytułu bie��cego podatku dochodowego 1 605 135

Po�yczki krótkoterminowe 12 735 1 933

Pochodne instrumenty finansowe 12 286 13

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 0 116

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 23 1 565 3 171

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 16 43 816 18 329

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y  0 0

Aktywa obrotowe razem 233 195 206 916

AKTYWA RAZEM 621 799 579 921

PASYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015* 

Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej  

Kapitał podstawowy 18 1 335 1 335

Akcje własne (-)  0 0

Kapitał ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 18 164 211 164 211

Pozostałe kapitały 18 -1 473 682

Zyski zatrzymane:  224 041 177 466

- wynik roku bie��cego  44 891 31 871

- zysk (strata) z lat ubiegłych  179 150 145 595

Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej  388 114 343 694

Udziały niedaj�ce kontroli 18 21 272 23 424

Kapitał własny razem  409 386 367 118

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 12 44 578 52 462

Leasing finansowy 12 10 584 6 929

Pochodne instrumenty finansowe  0 0

Pozostałe zobowi�zania 21 3 896 3 858

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 24 653 24 055

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 19 10 667 8 476

Pozostałe rezerwy długoterminowe  0 0

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 23 3 437 3 905

Zobowi�zania długoterminowe razem  97 815 99 685

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 22 58 445 67 527

Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego 12 1 092 1 303

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 12 28 969 21 465

Leasing finansowy 12 4 435 2 759

Pochodne instrumenty finansowe 12 335 95

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 19 17 036 14 215

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 20 836 449

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 23 3 450 5 305

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

Zobowi�zania krótkoterminowe razem  114 598 113 118

Zobowi�zania razem  212 413 212 803

PASYWA RAZEM  621 799 579 921

* dane przekształcone – opis w nocie 3 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 

  Nota
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015* 

Działalno�� Kontynuowana    

Przychody ze sprzeda�y 4 568 251 377 137

Przychody ze sprzeda�y produktów  509 182 307 268

Przychody ze sprzeda�y usług  15 153 24 459

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów  43 916 45 410

Koszt własny sprzeda�y 24 435 616 294 302

Koszt sprzedanych produktów  389 749 233 688

Koszt sprzedanych usług  14 697 23 690

Koszt sprzedanych towarów i materiałów  31 170 36 924

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y  132 635 82 835

Koszty sprzeda�y 24 28 891 21 462

Koszty ogólnego zarz�du 24 41 435 25 100

Pozostałe przychody operacyjne 24 2 203 4 841

Pozostałe koszty operacyjne 24 8 053 4 607

Zyski z tytułu okazyjnego nabycia  0 0

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej  56 459 36 507

Przychody finansowe 25 2 301 1 867

Koszty finansowe 25 3 513 2 355

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metod� praw własno�ci (+/-)  0 0

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  55 247 36 019

Podatek dochodowy 26 10 240 4 079

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej  45 007 31 940

Działalno�� zaniechana    

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej  0 0

Zysk (strata) netto  45 007 31 940

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:    

- akcjonariuszom jednostki dominuj�cej  44 891 31 871

- akcjonariuszom niekontroluj�cym  116 69

* dane przekształcone – opis w nocie 3 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDN� AKCJ� ZWYKŁ�

Dane w PLN   
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 

Z działalno�ci kontynuowanej 

- podstawowy 6,72 6,13

- rozwodniony 6,72 6,13

Z działalno�ci zaniechanej 

- podstawowy 0,00 0,00

- rozwodniony 0,00 0,00
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

  01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Zysk (strata) netto 45 007 31 940

Inne całkowite dochody    

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

-1 633 848

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych 0 2 158

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 -1 229 -917

- dochody (straty) uj�te w okresie w innych dochodach całkowitych -1 291 -573

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 62 -344

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

Zyski (straty) aktuarialne -658 16

Ró�nice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0 0

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

- kwoty przeniesione do wyniku - sprzeda� jednostek zagranicznych 0 0

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metod� praw 
własno�ci 

0 0

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów, które mog� by�
przeniesione do wyniku 

-254 409

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

5 -545

Przeszacowanie zobowi�za	 z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 5 -618

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów, które nie zostan�
przeniesione w pó
niejszych okresach 

0 -73

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu -1 628 303

Całkowite dochody 43 379 32 243

Całkowite dochody przypadaj�ce:    

- akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 43 418 32 549

- akcjonariuszom niekontroluj�cym -39 -306
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zmiany w kapitale własnym w okresie  

od 01.01. do 31.12.2016 roku 

  

  Kapitał przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej   

  

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne 
(-) 

Kapitał ze 
sprzeda�y 

akcji powy�ej 
ich warto�ci 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem kapitał 
przypadaj�cy 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominuj�cej 

Udziały 
niedaj�ce 
kontroli 

Kapitał własny 
razem 

Saldo na pocz�tek okresu 1 335 0 164 211 682 178 963 345 191 20 501 365 692 

Zmiana polityki rachunkowo�ci 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty bł�dów oraz ko	cowe rozliczenie nbycia 0 0 0 0 -1 497 -1 497 2 922 1 425 

Saldo na pocz�tek okresu 1 335 0 164 211 682 177 466 343 694 23 423 367 117 

Inne zmiany 0 0 0 -682 0 -682 0 -682 

Emisja opcji na akcje 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z 
mniejszo�ci�

0 0 0 0 1 684 1 684 -2 113 -429 

Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Razem transakcje z wła�cicielami 0 0 0 -682 1 684 1 002 -2 113 -1 111 

Zysk (strata) netto 0 0 0 0 44 891 44 891 116 45 007 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0 0 0 -1 473 0 -1 473 -155 -1 628 

Razem całkowite dochody 0 0 0 -1 473 44 891 43 418 -39 43 379 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda�
przeszacowanych �rodków trwałych) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo na koniec okresu 1 335 0 164 211 -1 473 224 041 388 114 21 271 409 385 
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Zmiany w kapitale własnym w okresie  

od 01.01. do 31.12.2015 roku 

  

  Kapitał przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej   

  

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne 
(-) 

Kapitał ze 
sprzeda�y 

akcji powy�ej 
ich warto�ci 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem kapitał 
przypadaj�cy 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominuj�cej 

Udziały 
niedaj�ce 
kontroli 

Kapitał własny 
razem 

Saldo na pocz�tek okresu 981 0 31 843 -14 147 863 180 673 8 420 189 093 

Zmiana polityki rachunkowo�ci 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Saldo na pocz�tek okresu 981 0 31 843 -14 147 863 180 673 8 420 189 093 

Emisja akcji 354 0 132 368 0 0 132 722 0 132 722 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z 
mniejszo�ci�

0 0 0 0 0 0 15 241 15 241 

Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Razem transakcje z wła�cicielami 354 0 132 368 0 0 132 722 15 241 147 963 

Zysk (strata) netto 0 0 0 0 31 871 31 871 69 31 940 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0 0 0 696 -140 556 -306 250 

Razem całkowite dochody 0 0 0 696 31 731 32 427 -237 32 190 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda�
przeszacowanych �rodków trwałych) 

0 0 0 0 -2 128 -2 128 0 -2 128 

Saldo na koniec okresu 1 335 0 164 211 682 177 466 343 694 23 424 367 118 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 
  01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 
przekształcone 

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

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 55 247 36 019
Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizuj�ce rzeczowe aktywa trwałe 21 994 14 342
Amortyzacja i odpisy aktualizuj�ce warto�ci niematerialne 1 531 707
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 123 -2 160
Odpisy aktualizuj�ce aktywa finansowe 0 0
Zysk (strata) ze sprzeda�y niefinansowych aktywów trwałych -83 -478
Zysk (strata) ze sprzeda�y aktywów finansowych (innych ni� instrumenty pochodne) 0 588
Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych 558 0
Koszty odsetek 1 569 814
Przychody z odsetek -368 -328
Przychody z dywidend 0 0
Transakcje z mniejszo�ci� -1 997 0
Odpis aktualizuj�cy warto�� firmy 3 500 0
Inne korekty 0 0
Korekty razem: 26 827 13 485

Zmiana stanu zapasów -8 235 -12 712
Zmiana stanu nale�no�ci 6 266 2 088
Zmiana stanu zobowi�za	 -8 200 487
Zmiana stanu rezerw i rozlicze	 mi�dzyokresowych 3 826 5 827
Inne korekty 0 0
Zmiana kapitału obrotowego -6 343 -4 310

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych -156 1 004
Zapłacony podatek dochodowy -14 187 -7 053
�rodki pieni	�ne netto z działalno�ci operacyjnej 61 388 39 145

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

Wydatki na nabycie warto�ci niematerialnych -4 121 -6 446
Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych 0 0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -27 980 -35 565
Wpływy ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych 120 278
Wydatki na nabycie nieruchomo�ci inwestycyjnych 0 0
Wpływy ze sprzeda�y nieruchomo�ci inwestycyjnych 312 425
Wydatki netto na nabycie jednostek zale�nych 0 -31 061
Wpływy netto ze sprzeda�y jednostek zale�nych  0 0
Otrzymane spłaty po�yczek udzielonych 1 770 0
Po�yczki udzielone 0 -1 770
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych 0 0
Wpływy ze sprzeda�y pozostałych aktywów finansowych 0 521
Wpływy z otrzymanych dotacji 0 0
Otrzymane odsetki 368 215
Otrzymane dywidendy 0 113
Inne wpływy (wydatki) z działalno�ci inwestycyjnej -587 6 393
�rodki pieni	�ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -30 118 -66 897
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 0 0
Nabycie akcji własnych -929 0
Wpływy z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
Wpływy z tytułu zaci�gni�cia kredytów i po�yczek 13 504 30 485
Spłaty kredytów i po�yczek -13 884 -14 795
Spłata zobowi�za	 z tytułu leasingu finansowego -2 347 -1 325
Odsetki zapłacone -1 569 -814
Dywidendy wypłacone 0 -105
Wpływy z otrzymanych dotacji 0 0
Inne wpływy (wydatki) z działalno�ci finansowej 0 0
�rodki pieni	�ne netto z działalno�ci finansowej -5 225 13 446

Zmiana netto stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów bez ró�nic kursowych 26 045 -14 306
Zmiana stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów z tytułu ró�nic kursowych -558 0
Zmiana netto stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów 25 487 -14 306
�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek okresu 18 329 32 635
�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 43 816 18 329
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DODATKOWE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

a) Informacje o jednostce dominuj�cej 

Jednostk� dominuj�c� Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. [dalej zwana „Grup� Kapitałow�”, „Grup�”] jest 
Mangata Holding S.A. [dalej zwana „Spółk� dominuj�c�”; „Emitentem”].   

Mangata Holding S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 grudnia 1990 roku (Rep. 
A. 1453/90). Spółka dominuj�ca została 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 dominuj�cej nadano numer statystyczny REGON 890501767. 

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

Siedziba Spółki dominuj�cej 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 dominuj�ca funkcjonowała pod firm� ZETKAMA S.A. Z dniem 26 wrze�nia 2016 
wła�ciwy s�d rejonowy zarejestrował zmian� nazwy Spółki dominuj�cej na Mangata Holding S.A. 

Czas trwania Spółki dominuj�cej jest nieoznaczony. 

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

b) Skład Zarz�du Spółki dominuj�cej 

W skład Zarz�du Spółki dominuj�cej na dzie	 zatwierdzenia skonsolidowanego 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) Skład Rady Nadzorczej Spółki dominuj�cej 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzie	 zatwierdzenia skonsolidowanego 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.  
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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 Grupy 
Podstawowym przedmiotem działalno�ci spółek Grupy Kapitałowej jest:  

� produkcja armatury, 
� produkcja odlewów, 
� produkcja elementów zł�cznych, 
� produkcja podzespołów dla motoryzacji, 
� komponenty dla przemysłu maszynowego, 
� automatyka przemysłowa. 

Szerszy opis działalno�ci prowadzonej przez Grup� Kapitałow� został przedstawiony w nocie dotycz�cej 
segmentów operacyjnych. 

e) Informacje o Grupie Kapitałowej 

Grupa Kapitałowa Mangata Holding S.A. nie wchodzi w skład innej Grupy Kapitałowej.  

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej została obj�ta Spółka dominuj�ca oraz 
nast�puj�ce spółki zale�ne: 

Nazwa spółki zale�nej Siedziba 
Udział Grupy w 

kapitale na 
31.12.2016 

Udział Grupy w 
kapitale na 
31.12.2015 

�rubena Unia S.A. ul. Grunwaldzka 5, 34-300 �ywiec 100,00% 100,00%

MCS Sp. z o.o. ul. Stra�acka 43, 44-240 �ory 100,00% 100,00%

Armak Sp. z o.o. ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec 98,82% 98,82%

ZETKAMA R&D Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 �cinawka �rednia 100,00% 100,00%

Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. ul. Mikulicza 6a, 41-200 �wiebodzice 75,00% 100,00%

Masterform S.A. ul. Mikulicza 6a, 41-200 �wiebodzice n/d 80,00%

Ku
nia Polska S.A. ul. 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%

Techmadex S.A. ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa 51,02% 51,02%

GP Energia Sp. z o.o.* ul. Pułaskiego 26C/2, Białystok 45,92% 45,92%

BioGP Energia Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 26C/2, Białystok 0,00% 34,02%

Siskin 5 Sp. z o.o. SKA ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec 100,00% 100,00%

Siskin 5 Sp. z o.o. ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec 100,00% 100,00%

ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 �cinawka �rednia 100,00% -
  

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

Poza powy�szymi, Techmadex S.A. posiada 25% udziałów w jednostce stowarzyszonej - Predictive Service Europe 
Sp. z o.o. Udziały te s� w cało�ci obj�te odpisem aktualizuj�cym. 

Czas trwania Spółki dominuj�cej oraz wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej jednostek obj�tych konsolidacj�
jest nieoznaczony.  

f) Zmiany w składzie Grupie Kapitałowej 

• W dniu 29 stycznia 2016 roku zostało zarejestrowane poł�czenie spółek Masterform Grupa Zetkama Sp.  
z o.o. (Spółka Przejmuj�ca) z Masterform S.A. (Spółka Przejmowana). W konsekwencji nast�piło 
przeniesienie całego maj�tku Spółki Przejmowanej na Spółk� Przejmuj�c�, z równoczesnym podwy�szeniem 
kapitału zakładowego Spółki Przejmuj�cej. W wyniku poł�czenia, Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. 
(obecnie: Masterform Sp. z o.o.) wst�piła we wszystkie prawa i obowi�zki Masterform S.A. 

Po rejestracji poł�czenia Mangata Holding S.A. posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp. z o. o. 75% 
udziałów, zgodnie z porozumieniem nabycia wi�kszo�ciowego pakietu z dnia 24 sierpnia 2015 roku. 
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• 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 dominuj�ca wniosła aport do ZETKAMA sp. z o.o. w postaci zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa, stanowi�cej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodr�bniony w istniej�cym  
w przedsi�biorstwie ZETKAMA S.A (obecnie: Mangata Holding S.A.), z ówczesn� siedzib� w �cinawce 
�redniej zespół składników materialnych i niematerialnych, zwi�zanych z działalno�ci� produkcyjn� armatury 
i odlewów, w tym zobowi�za	 i nale�no�ci.  

Transakcja ta nie ma wpływu na wynik finansowy Grupy. 

• W dniu 30 maja 2016 roku Techmadex S.A. (spółka zale�na Mangata Holding S.A.) zawarł umow� sprzeda�y 
wszystkich posiadanych udziałów w spółce BioGp Energia Sp. z o.o. (jednostka zale�na Techmadex S.A.). 
Udziały te zostały zbyte na rzecz osoby fizycznej. Celem transakcji jest reorganizacja i restrukturyzacja Grupy 
Kapitałowej Techmadex S.A. oraz koncentracja na rozwoju kluczowego obszaru działalno�ci tej Grupy. 

W rezultacie tej transakcji, z dniem sprzeda�y udziałów Grupa utraciła kontrol� nad BioGp Energia Sp. z o.o. 

• W trakcie 2016 roku, Ku
nia Polska S.A. (jednostka zale�na Emitenta), skupowała akcje b�d�ce w posiadaniu 
akcjonariuszy innych ni� Jednostka Dominuj�ca. Akcje te, o warto�ci 929 tys. PLN, zostały skupione w celu 
ich umorzenia. Stosowna uchwała dotycz�ca umorzenia akcji została podj�ta przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ku
nia Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.  

W wyniku tej operacji, udział Jednostki Dominuj�ca w kapitale spółki Ku
nia Polska S.A. wzrósł do 95,09%. 

• W dniu 9 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. Celem poł�czenia tych spółek była 
optymalizacja zarówno ich struktury maj�tkowo-finansowej, jak i optymalizacja struktury Grupy Kapitałowej. 

• W dniu 24 stycznia 2017 roku wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował zmian� nazwy spółki Siskin 5 Sp. z o.o. 
na Mangata Nieruchomo�ci Sp. z o.o. 

• W dniu 24 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. 

• W dniu 6 marca 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armak S.A. podj�ło uchwał� o wykupie akcji 
akcjonariuszy mniejszo�ciowych. Cena wykupu ustalona przez biegłego wyniosła 968,38 PLN za akcj�  
i została opublikowana w Monitorze S�dowym i Gospodarczym nr 52 z dnia 15 marca 2017. Kolejnym etapem 
reorganizacji b�dzie poł�czenie Armak S.A. (spółka przejmowana) z Zetkama sp. z o.o. (spółka przejmuj�ca). 

2. Podstawa sporz�dzenia oraz zasady rachunkowo�ci 

a) Podstawa sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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 dominuj�cej oraz walut� prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano 
inaczej).  
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci 
gospodarczej przez spółki Grupy w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. Na dzie	 zatwierdzenia niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie 
kontynuowania działalno�ci przez spółki wchodz�ce w skład Grupy. 

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 skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy i obejmuj�  
w szczególno�ci nast�puj�ce kwestie: 
· utrata warto�ci firmy oraz innych aktywów (w tym nale�no�ci i zapasów), 
· wysoko�� stosowanych stawek amortyzacyjnych �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych, 
· mo�liwo�� realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
· wycena rezerw, 
· klasyfikacja umów leasingowych. 
  
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. Wybrane zało�enia przyj�te do testów na utrat� warto�ci 
firmy zostały przedstawione w nocie 7 niniejszego sprawozdania. 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowo�ci i zmian polityki rachunkowo�ci 

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, chyba �e standard lub interpretacja 
zakładały wył�cznie prospektywne zastosowanie. 

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 
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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) 
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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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

Segmenty operacyjne 
Przy wyodr�bnianiu segmentów operacyjnych Zarz�d Spółki dominuj�cej kieruje si� liniami produktowymi, które 
reprezentuj� główne wyroby oraz usługi dostarczane przez Grup�. Ka�dy z segmentów jest zarz�dzany odr�bnie 
w ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfik� wytwarzanych wyrobów oraz �wiadczonych usług 
wymagaj�cych odmiennych technologii, zasobów oraz podej�cia do realizacji.  

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikaj� z wewn�trznych raportów weryfikowanych okresowo 
przez Zarz�d Spółki dominuj�cej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarz�d Spółki dominuj�cej 
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 
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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. 
Przychody ze sprzeda�y wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z dochodów nie ró�ni� si� od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyj�tkiem przychodów nie przypisanych do segmentów 
oraz wył�cze	 konsolidacyjnych dotycz�cych transakcji pomi�dzy segmentami.�

Konsolidacja 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki dominuj�cej oraz 
sprawozdania finansowe spółek, nad którymi Grupa sprawuje kontrol�, sporz�dzone na dzie	 31 grudnia 2016 
roku. Przez kontrol� rozumie si� zdolno�� wpływania na polityk� finansow� i operacyjn� spółki zale�nej w celu 
osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych z jej działalno�ci. 

Sprawozdania finansowe Spółki dominuj�cej oraz spółek zale�nych obj�tych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, sporz�dza si� na ten sam dzie	 bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypadkach, gdy jest to konieczne,  
w sprawozdaniach finansowych spółek zale�nych dokonuje si� korekt maj�cych na celu ujednolicenie zasad 
rachunkowo�ci stosowanych przez spółk� z zasadami stosowanymi przez Grup� Kapitałow�. 

Wył�czeniu z obowi�zku konsolidacji mog� podlega� spółki, których sprawozdania finansowe s� nieistotne z punktu 
widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zale�na jest równie� wył�czona 
z konsolidacji, je�eli została nabyta i jest posiadana wył�cznie z zamiarem jej odsprzeda�y w bliskiej przyszło�ci. 
Inwestycje w spółkach zale�nych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y ujmuje si� zgodnie z MSSF 5. 

Spółki zale�ne obejmowane s� konsolidacj� metod� pełn�. 

Metoda konsolidacji pełnej polega na ł�czeniu sprawozda	 finansowych Spółki dominuj�cej oraz spółek zale�nych 
poprzez zsumowanie, w pełnej warto�ci, poszczególnych pozycji aktywów, zobowi�za	, kapitału własnego, 
przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona 
pojedyncz� jednostk� gospodarcz� dokonuje si� nast�puj�cych wył�cze	: 

� na moment nabycia kontroli warto�� bilansowa inwestycji w spółk� zale�n� wył�czana jest z t� cz��ci�
kapitału własnego spółki zale�nej, która odpowiada udziałowi Spółki dominuj�cej i ujmowana jest warto��
firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 

� okre�lane s� i prezentowane oddzielnie udziały niedaj�ce kontroli, 
� salda rozlicze	 mi�dzy spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) wył�cza 

si� w cało�ci, 
� wył�czeniu podlegaj� zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewn�trz Grupy Kapitałowej, które s�

uj�te w warto�ci bilansowej aktywów takich jak zapasy i �rodki trwałe. Straty z tytułu transakcji wewn�trz 
Grupy analizowane s� pod k�tem utraty warto�ci aktywów z perspektywy Grupy, 

� ujmuje si� podatek odroczony z tytułu ró�nic przej�ciowych wynikaj�cych z wył�czenia zysków i strat 
osi�gni�tych na transakcjach zawartych wewn�trz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).  

Udziały niedaj�ce kontroli wykazywane s� w odr�bnej pozycji kapitałów własnych i obejmuj� t� cz��� aktywów 
netto spółek zale�nych, które przypadaj� na podmioty inne ni� spółki Grupy Kapitałowej. 

Transakcje z posiadaczami udziałów niedaj�cych kontroli, które nie skutkuj� utrat� kontroli przez Spółk�
dominuj�c�, Grupa traktuje jako transakcje kapitałowe. 

Je�eli transakcja nie powoduje utraty kontroli przez jednostk� dominuj�c� sprzeda� udziałów na rzecz posiadaczy 
udziałów niedaj�cych kontroli nie wpływa na sprawozdanie z dochodów. Ró�nica pomi�dzy cen� sprzeda�y  
a warto�ci� bilansow� aktywów netto spółki zale�nej, przypadaj�cych na udziały sprzedane udziałowcom 
niekontroluj�cym, ujmowana jest bezpo�rednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych. 

Je�eli podmiot dominuj�cy posiada ju� kontrol� nabycie udziałów od udziałowców niekontroluj�cych nie skutkuje 
powstaniem warto�ci firmy. Ró�nica pomi�dzy cen� nabycia a warto�ci� bilansow� aktywów netto nabytych od 
udziałowców niekontroluj�cych ujmowana jest bezpo�rednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych. 

Poł�czenia jednostek gospodarczych 
Transakcje poł�czenia jednostek gospodarczych, wchodz�ce w zakres MSSF 3, rozliczane s� metod� nabycia. 
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Na dzie	 obj�cia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej s� wyceniane według warto�ci godziwej oraz 
zgodnie z MSSF 3 identyfikowane s� aktywa i zobowi�zania, wraz z zobowi�zaniami warunkowymi, bez wzgl�du 
na to czy były one ujawniane w sprawozdaniu finansowym przed przej�ciem. 

Nadwy�ka ceny nabycia (kosztu poł�czenia) ponad warto�� godziw� mo�liwych do zidentyfikowania przej�tych 
aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej jako 
warto�� firmy. Warto�� firmy odpowiada płatno�ci dokonanej przez przejmuj�cego w oczekiwaniu na przyszłe 
korzy�ci ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie mo�na pojedynczo zidentyfikowa� ani osobno uj��. Po 
pocz�tkowym uj�ciu warto�� firmy zostaje wyceniona według ceny nabycia pomniejszonej o ł�czne odpisy z tytułu 
utraty warto�ci.  

W przypadku, gdy cena nabycia (koszt poł�czenia) jest ni�sza od warto�ci godziwej mo�liwych do zidentyfikowania 
przej�tych aktywów netto jednostki, ró�nica ujmowana jest niezwłocznie w rachunku zysków i strat. Grupa ujmuje 
zysk z przej�cia w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

W przypadku poł�cze	 jednostek znajduj�cych si� pod wspóln� kontrol�, Grupa nie stosuje regulacji wynikaj�cych 
z MSSF 3, lecz rozlicza takie transakcje metod� ł�czenia udziałów w nast�puj�cy sposób: 

� aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane s� w warto�ci bilansowej. Za warto�� bilansow�
uznaje si� raczej t� warto��, która okre�lona została pierwotnie przez podmiot kontroluj�cy, ni� warto�ci 
wynikaj�ce z jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki przejmowanej, 

� warto�ci niematerialne oraz zobowi�zania warunkowe ujmowane s� na zasadach stosowanych przez 
jednostk� przed poł�czeniem, zgodnie z wła�ciwymi MSSF, 

� nie powstaje warto�� firmy -  ró�nica pomi�dzy kosztem poł�czenia a nabytym udziałem aktywów netto 
jednostki kontrolowanej ujmowana jest bezpo�rednio w kapitale, w pozycji wynik z lat ubiegłych,

� udziały niedaj�ce kontroli wyceniane s� w proporcji do warto�ci bilansowej aktywów netto kontrolowanej 
jednostki, 

� dokonywane jest przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jakby poł�czenie miało miejsce 
na pocz�tek okresu porównawczego. Je�eli data powstania stosunku podporz�dkowania nad jednostk�
jest pó
niejsza ni� pocz�tek okresu porównawczego, dane porównawcze prezentowane s� od momentu, 
kiedy po raz pierwszy powstał stosunek podporz�dkowania. 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka dominuj�ca 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 dominuj�cej w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej,  
� udział Spółki dominuj�cej 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� „Skonsolidowanego 
sprawozdania z całkowitych dochodów”,  

� zyski i straty wynikaj�ce z transakcji pomi�dzy Grup� 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.  

Sprawozdania finansowe Spółki dominuj�cej oraz spółek stowarzyszonych uj�tych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym metod� praw własno�ci, sporz�dza si� na ten sam dzie	 bilansowy tj. na 31 grudnia. 

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

Na dzie	 bilansowy aktywa i zobowi�zania zagranicznych jednostek zale�nych s� przeliczane na walut� polsk� po 
kursie zamkni�cia obowi�zuj�cym na dzie	 bilansowy tj. po �rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski.  

Warto�� firmy powstała z przej�cia kontroli nad jednostk� zagraniczn� traktowana jest jak aktywa i zobowi�zania 
jednostki zagranicznej i podlega przeliczeniu po kursie zamkni�cia obowi�zuj�cym na dzie	 bilansowy tj. po 
�rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Rachunek zysków i strat jednostki zagranicznej jest przeliczany po przeci�tnym kursie wymiany za dany rok 
obrotowy, o ile nie wyst�piły znaczne wahania kursów wymiany. W przypadku znacznych waha	 kursów, dla 
transakcji uj�tych w rachunku zysków i strat stosowany jest kurs wymiany z dnia zawarcia transakcji. 

Ró�nice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej s� ujmowane 
w innych całkowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego a� do momentu zbycia 
jednostki zagranicznej. W momencie zbycia jednostki zagranicznej ró�nice kursowe z przeliczenia zakumulowane 
w kapitale własnym s� reklasyfikowane do rachunku zysków i strat i ujmowane jako korekta zysku lub straty ze 
zbycia jednostki zagranicznej.  

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). 
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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. 
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 5 lat 

Oprogramowanie komputerowe 5-10 lat 

Pozostałe warto�ci niematerialne 5 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.  

W spółkach Grupy prowadzone s� prace rozwojowe zwi�zane z wdra�aniem nowych produktów. 

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, 

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

udowodni� m.in. poprzez istnienie rynku lub u�yteczno�� składnika dla potrzeb Grupy, 
� dost�pne s� Grupie �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. 
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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 3-20 lat 

Pozostałe �rodki trwałe 3-20 lat 

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 rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych mo�e zosta� usuni�ta ze sprawozdania z sytuacji finansowej 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 Grup� 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 Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczaj�cej pewno�ci, �e Grupa 
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�� firmy, przy czym po raz pierwszy test na utrat� warto�ci przeprowadza si� do ko	ca okresu,  
w którym miało miejsce poł�czenie,  

� 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 
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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 (tzw. o�rodki wypracowuj�ce 
przepływy pieni��ne). Składniki aktywów samodzielnie generuj�ce przepływy pieni��ne testowane s�
indywidualnie.  

Warto�� firmy jest alokowana do tych o�rodków wypracowuj�cych �rodki pieni��ne, z których oczekuje si� korzy�ci 
synergii wynikaj�cych z poł�czenia jednostek gospodarczych, przy czym o�rodkami wypracowuj�cymi przepływy 
pieni��ne s� co najmniej segmenty operacyjne.  

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 rachunku zysków i strat 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 
odpisów aktualizuj�cych. Odwrócenie odpisu ujmowane jest w sprawozdaniu z dochodów w pozycji pozostałych 
przychodów operacyjnych. 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 
Nieruchomo�� inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu ze wzgl�du na przychody z czynszów oraz/ lub przyrost 
jej warto�ci i jest wyceniana w oparciu o model warto�ci godziwej. 

Pocz�tkowe uj�cie nieruchomo�ci inwestycyjnej nast�puje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia  
z uwzgl�dnieniem kosztów przeprowadzenia transakcji. Na kolejne dni bilansowe warto�� nieruchomo�ci 
inwestycyjnych jest weryfikowana pod k�tem ewentualnej zmiany warto�ci godziwej, okre�lonej przez niezale�nego 
rzeczoznawc� z uwzgl�dnieniem lokalizacji oraz charakteru nieruchomo�ci oraz aktualnych warunków rynkowych. 
Zyski lub straty wynikaj�ce ze zmian warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych s� ujmowane  
w sprawozdaniu z dochodów w okresie, w którym wyst�piły zmiany, w pozycji pozostałych przychodów lub kosztów 
operacyjnych.  

Nieruchomo�� inwestycyjn� usuwa si� z bilansu w momencie jej zbycia lub trwałego wycofania z u�ytkowania, 
je�eli nie oczekuje si� uzyskania w przyszło�ci �adnych korzy�ci ekonomicznych. 

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 dochodów, gdy 
Grupa 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� ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku, gdy wynikaj�ce  
z zawartej umowy prawa do korzy�ci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikaj�ce zostały zrealizowane, wygasły lub 
Grupa si� ich zrzekła. 
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Grupa wył�cza ze sprawozdania z sytuacji finansowej 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 Grupa 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 Grupa 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, 
Grupa 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 sprawozdaniu  
z dochodów 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.  
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 
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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 
Grupa 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 Grupa 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 Grupa 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 rachunku zysków i strat. W sprawozdaniu z dochodów 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 ze sprawozdania z sytuacji finansowej, skumulowane zyski i straty, 
uj�te poprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone s� z kapitału własnego do rachunku zysków i strat 
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 sprawozdania z sytuacji finansowej: 

� 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	
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finansowych wycenianych w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat Grupa 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. 

Zyski i straty z wyceny zobowi�za	 finansowych ujmowane s� sprawozdaniu z dochodów w działalno�ci finansowej. 

Kredyty walutowe s� traktowane jako instrument zabezpieczaj�cy. W zwi�zku z faktem, i� wi�kszo�� wpływów 
handlowych w Grupie odbywa si� w walucie EUR, zgodnie z polityk� rachunkowo�ci zabezpiecze	 stosowan�
przez Grup�, pozyskanie finansowania zewn�trznego w EUR oraz zakupy rozliczane w tej walucie stanowi�
naturalny hedging. W przypadku kredytów denominowanych w EUR, pozycj� zabezpieczan� stanowi okre�lony, 
pierwszy wolumen przychodów ze sprzeda�y produktów i usług denominowanych w lub indeksowanych do kursu 
EUR/PLN, generowanych od dnia, w którym nast�piła spłata kapitału zobowi�zania finansowego (kredytu). 

Kredyty walutowe s� traktowane jako instrument zabezpieczaj�cy. W zwi�zku z faktem, i� wi�kszo�� wpływów 
handlowych w Grupie odbywa si� w walucie EUR zgodnie z polityk� rachunkowo�ci zabezpiecze	 stosowan� przez 
Grup�, pozyskanie finansowania zewn�trznego w EUR oraz zakupy rozliczane w tej walucie stanowi� naturalny 
hedging. W przypadku kredytów denominowanych w EUR, pozycj� zabezpieczan� stanowi okre�lony, pierwszy 
wolumen przychodów ze sprzeda�y produktów i usług denominowanych w lub indeksowanych do kursu EUR/PLN, 
generowanych od dnia, w którym nast�piła spłata kapitału zobowi�zania finansowego (kredytu) 

Rachunkowo�� zabezpiecze�
Rachunkowo�� zabezpiecze	 jest stosowana przez Spółki Grupy 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 sprawozdanie z dochodów; 

� 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. 

  
Grupa stosuje okre�lone zasady rachunkowo�ci dla instrumentów pochodnych stanowi�cych zabezpieczenie 
przepływów pieni��nych. Zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze	 wymaga spełnienia przez Grup� 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 skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupa 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 Grup� 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, 



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE� I ZA OKRES 12 MIESI�CY ZAKO�CZONY 
31 GRUDNIA 2016 ROKU 
(dane w tysi�cach złotych, chyba �e wskazano inaczej) 

26 / 81

przenoszone s� z kapitału własnego do sprawozdania z dochodów. Reklasyfikacja prezentowana jest w 
„Skonsolidowanym 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 „Skonsolidowanym 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.

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 Grup� 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 Grup� 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 
dominuj�cej oraz wpisem do Krajowego Rejestru S�dowego. 

Akcje Spółki dominuj�cej nabyte i zatrzymane przez Spółk� dominuj�c� lub konsolidowane spółki zale�ne 
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. 
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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	), 

o ró�nice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zale�nych (patrz podpunkt dotycz�cy 
transakcji w walutach obcych), 

o udział w dochodach całkowitych jednostek wycenianych metod� praw własno�ci (patrz podpunkt 
dotycz�cy inwestycji w jednostkach stowarzyszonych). 

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 dominuj�cej prezentowane s� osobno w „Skonsolidowanym 
zestawieniu zmian w kapitale własnym”.  

Płatno�ci w formie akcji 
W Grupie nie s� realizowane programy motywacyjne, w ramach których kluczowym członkom kadry mened�erskiej 
przyznawane s� opcje zamienne na akcje Spółki dominuj�cej. 

�wiadczenia pracownicze 
Wykazywane w bilansie 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 Grupa 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 

Grupa 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 

Zgodnie z systemami wynagradzania obowi�zuj�cymi w Grupie pracownicy Spółek Grupy 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.  

Grupa 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. 
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Rezerwy, zobowi�zania i aktywa warunkowe 
Rezerwy tworzone s� wówczas, gdy na Grupie 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 Grupa 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 skonsolidowanego 
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 Grupa 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 Grupy, 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 
Grupa 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 Grupa 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�.  

Dotacja finansuj�ca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na 
przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów.
Grupa Kapitałowa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie nie odejmuje dotacji od warto�ci bilansowej 
aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia mi�dzyokresowe”. 
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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 Grupa 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: 
� Grupa 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 rachunku zysków i strat zgodnie z zasad� współmierno�ci przychodów  
i kosztów. Grupa prezentuje w skonsolidowanym 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.  
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Subiektywne oceny Zarz�du oraz niepewno�� szacunków 
Przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarz�d Spółki dominuj�cej 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 szacowanych przez Zarz�d. Informacje o dokonanych szacunkach i zało�eniach, które s� znacz�ce 
dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poni�ej. 

Okresy ekonomicznej u�yteczno�ci aktywów trwałych 

Zarz�d Spółki dominuj�cej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej u�yteczno�ci aktywów trwałych, 
podlegaj�cych amortyzacji. Na 31 grudnia 2016 roku Zarz�d jednostki dominuj�cej ocenia, �e okresy u�yteczno�ci 
aktywów przyj�te przez Grup� 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 skonsolidowanym 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�etach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarz�d Spółki dominuj�cej. Je�eli 
prognozowane wyniki finansowe wskazuj�, �e spółki Grupy osi�gn� 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 Grupy. 

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. 

3. Przekształcenie danych porównawczych - uzgodnienie danych prezentowanych  
w sprawozdaniu rocznym 2015 do danych prezentowanych obecnie jako dane 
porównywalne 

Dane bilansowe na dzie	 31 grudnia 2015 roku prezentowane s� w niniejszym sprawozdaniu jako dane 
porównawcze i obejmuj� wszelkie korekty dotychczas wykazywanych warto�ci szacunkowych wynikaj�cych z 
rozlicze	 prowizorycznych.  

Na dzie	 31 grudnia 2015 rozliczenie Ku
ni Polska S.A. i Masterform S.A. zostało ustalone prowizorycznie zgodnie  
z zapisami MSSF 3 „Poł�czenie jednostek gospodarczych”. W ci�gu pierwszego półrocza 2016 dokonano wyceny 
aktywów trwałych, identyfikacji i ustalenia warto�ci godziwych wszystkich mo�liwych do zidentyfikowania aktywów, 
zobowi�za	, zobowi�za	 warunkowych.  Weryfikacji poddano równie� koszt poł�czenia. 

Nota 5.1 i 5.2 opisuje szczegóły ko	cowego rozliczenia nabycia spółek Masterform S.A. i Ku
nia Polska S.A.  MSSF 
wymagaj� retrospektywnego uj�cia ko	cowego rozliczenia, dlatego te� dane na 31 grudnia 2015 zostały 
odpowiednio przekształcone i zaprezentowane w korekcie 1 i 2. 
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W ramach analizy korekt i wył�cze	 konsolidacyjnych dokonanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
za okres zako	czony i na dzie	 31 grudnia 2015 roku spółka zidentyfikowała rozbie�no�ci prezentacyjne w 
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane w korekcie 3. Korekta ta nie wpływa na kapitał 
własny według stanu na 31 grudnia 2015 roku ani na wynik finansowy za rok 2015. 

Korekta 4 wynika z nieprawidłowego rozliczenia odchyle	 od cen ewidencyjnych zapasów za rok 2015. Korekta ta 
spowodowana jest bł�dem w systemie informatycznym w algorytmie rozliczania kosztów. 

Korekty te nie wpływaj� �adne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzie	 01.01.2015. 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej  
  

31.12.2015  
Prezentowane 

w Raporcie 
Rocznym za 

rok 2015 

Korekta 1 Korekta 2 Korekta 3 Korekt4 

31.12.2015 
Prezentowane 

w sprawozdaniu 
finansowym 

jako dane 
porównywalne   

AKTYWA 
Warto�� firmy 85 019 (46 903) 38 116
Warto�ci niematerialne 24 529 12 466 (81) 36 914
Rzeczowe aktywa trwałe 237 684 49 869 (1 019) 286 534
Nieruchomo�ci inwestycyjne 9 264 9 264
Inwestycje w jednostkach zale�nych 0 0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Nale�no�ci i po�yczki 197 197
Pochodne instrumenty finansowe 0 0
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 105 105
Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 28 28
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 1 693 154 1 847
Aktywa trwałe razem 356 826 15 432 (1 100) 1 693 154 373 005
Zapasy 79 579 (812) 78 767
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe          

nale�no�ci 
74 069 30 383 104 452

Nale�no�ci z tytułu bie��cego podatku dochodowego 135 135
Po�yczki 1 933 1 933
Pochodne instrumenty finansowe 13 13
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 3 932 (3 816) 116
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 3 785 (614) 3 171
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 18 329 18 329
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzeda�y 

0   0

Aktywa obrotowe razem 181 775 (614) 0 26 567 (812) 206 916
AKTYWA RAZEM 538 601 14 818 (1 100) 28 260 (658) 579 921

PASYWA 

Kapitał podstawowy 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 682 682
Zyski zatrzymane: 178 963 0 (839) (658) 177 466

- zysk (strata) z lat ubiegłych 145 595 145 595
- zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom 
jednostki dominuj�cej 

33 368 (839) (658) 31 871

Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej 

345 191 0 (839) 0 (658) 343 694

Udziały niedaj�ce kontroli 20 502 2 974 (52) 23 424
Kapitał własny razem 365 693 2 974 (891) 0 (658) 367 118
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 55 223 (2 761) 52 462
Leasing finansowy 6 929 6 929
Pochodne instrumenty finansowe 0 0
Pozostałe zobowi�zania 118 3 740 3 858
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 791 11 844 (209) 629 24 055
Rezerwy na zobowi�zania z tytułu �wiadcze	
pracowniczych 

8 476   8 476

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0
Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 3 905 3 905
Zobowi�zania długoterminowe razem 86 442 11 844 (209) 1 608 0 99 685
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowi�zania 
53 546 13 981 67 527

Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego 1 303 1 303
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 8 794 12 671 21 465
Leasing finansowy 2 759 2 759
Pochodne instrumenty finansowe 95 95
Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych 14 215 14 215
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 449 449
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 5 305 5 305
Zobowi�zania zwi�zane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzeda�y 

0   0

Zobowi�zania krótkoterminowe razem 86 466 ` 0 26 652 0 113 118
Zobowi�zania razem 172 908 11 844 (209) 28 260 0 212 803
PASYWA RAZEM 538 601 14 818 (1 100) 28 260 (658) 579 921
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Wpływ korekt na sprawozdanie z dochodów za rok 2015

dane w tys. PLN 
od 01.01 do 
31.12.2015 

KOREKTA 
1 

KOREKTA 
2 

KOREKTA 
3 

KOREKTA 
4 

Przekształcone 
od 01.01. do 
31.12.2015 

Działalno�� kontynuowana   

Przychody ze sprzeda�y 377 137 0 0 0 0 377 137

Przychody ze sprzeda�y produktów 307 268 307 268

Przychody ze sprzeda�y usług  24 459 24 459

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 45 410 45 410

Koszt własny sprzeda�y 292 562 0 928 0 812 294 302

Koszt sprzedanych produktów 231 948 928 812 233 688

Koszt sprzedanych usług 23 690 23 690

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 36 924 36 924

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 84 575 0 (928) 0 (812) 82 835

Koszty sprzeda�y 21 462 21 462

Koszty ogólnego zarz�du 24 928 172 25 100

Pozostałe przychody operacyjne 4 841 4 841

Pozostałe koszty operacyjne 4 607 4 607

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 38 419 0 (1 100) 0 (812) 36 507

Przychody finansowe 1 867 1 867

Koszty finansowe 2 355 2 355

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 37 931 0 (1 100) 0 (812) 36 019

Podatek dochodowy 4 442 (209) (154) 4 079

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej 33 489 0 (891) 0 (658) 31 940

Działalno�� zaniechana 

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej 0 0 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 33 489 0 (891) 0 (658) 31 940

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:  

akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 33 368 -839 -658 31 871

akcjonariuszom niekontroluj�cym 121 -52 0 69

Korekta 1 – identyfikacja i wycena maj�tku Spółki Ku�nia Polska S.A. 
Korekta ta dotyczy identyfikacji oraz wyceny do warto�ci godziwej warto�ci niematerialnych oraz rzeczowego 

maj�tku trwałego według stanu na dzie	 przej�cia kontroli, tj. na 31 pa
dziernika 2015 roku. W wyniku procesu 

ko	cowego rozliczenia: 

- zidentyfikowano i wyceniono znak towarowy (6.148 tys. PLN), 

- wyceniono prawo wieczystego u�ytkowanie gruntów (5.170 tys. PLN), 

- wyceniono inne warto�ci niematerialne (ł�cznie 1.148 tys. PLN), 

- wyceniono budynki i budowle (ł�cznie 17.088 tys. PLN), 

- wyceniono maszyny i urz�dzenia (ł�cznie 31.349 tys. PLN), 

- wyceniono inne składniki maj�tku trwałego (ł�cznie 1.432 tys. PLN). 

Od ł�cznej warto�ci wyceny do warto�ci godziwej utworzono rezerw� na odroczony podatek, natomiast ró�nica 

mi�dzy wycen� do warto�ci godziwej a rezerw� na odroczony podatek skorygowała warto�� firmy. 

Zmianie uległa warto�� udziałów niedaj�cych kontroli, co w konsekwencji przekłada si� na wzrost kapitału własnego 

Grupy o 2.974 tys. PLN Zmiany te nie wpływaj� na kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 

dominuj�cej według stanu na 31 grudnia 2015 roku ani na wynik finansowy Grupy za rok 2015. 

Korekta 2 – amortyzacja za rok 2015 
Korekta dotyczy amortyzacji warto�ci niematerialnych (81 tys. PLN) oraz rzeczowego maj�tku trwałego (1.019 tys. 

PLN) naliczanej od skorygowanej warto�ci brutto składników maj�tku oraz utylizacji rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

Zmiana ta spowodowała obni�enie wyniku finansowego za rok 2015 o 839 tys. PLN oraz kapitału własnego na  

31 grudnia 2015 roku o 891 tys. PLN. 
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Korekta 3 - korekty konsolidacyjne i prezentacyjne
Ponadto w ramach prac nad rozliczeniem ko	cowym opisanych wy�ej transakcji oraz weryfikacji korekt  

i wył�cze	 konsolidacyjnych poszczególnych składników aktywów i pasywów, Spółka dominuj�ca dokonała 

nast�puj�cych zmian prezentacyjnych: 

- zmiana prezentacji aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym (zakaz 

kompensaty aktywów i rezerw dla ró�nych spółek - 1.693 tys. PLN) oraz korekty wyliczenia rezerwy na odroczony 

podatek (1.064 tys. PLN), 

- zmiana prezentacji nale�no�ci handlowych w zwi�zku z zawy�onymi wył�czeniami konsolidacyjnymi, 

- wył�czenia pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych (cash pooling w ramach Grupy 3.816 tys. PLN), 

- zmiana prezentacji kredytów oraz podziału na cz��� krótko- oraz długoterminow� w zwi�zku  

z uprzedni� kompensat� z nale�no�ciami (13.650 tys. PLN), 

- zmiana prezentacji opłaty warunkowej (dopłata za nabycie akcji Masterform S.A.) w kwocie 3.740 tys. PLN

(z linii „Kredyty, po�yczki i inne instrumenty dłu�ne” do linii „Pozostałe zobowi�zania”), 

- zmiana prezentacji zobowi�za	 handlowych w zwi�zku z zawy�onymi korektami konsolidacyjnymi. 

Zmiany te nie wpływaj� na kapitał własny według stanu na 31 grudnia 2015 roku ani na wynik finansowy za rok 

2015. 

Korekta 4 – rozliczenie odchyle
 za rok 2015 
Korekta ta została zidentyfikowana w trakcie 2016 roku po wdro�eniu systemu informatycznego w MCS Sp. z o.o. 

Nieprawidłowo�ci w algorytmach systemu rozliczaniu odchyle	 od cen ewidencyjnych zapasów skutkowały 

zawy�eniem warto�ci stanu zapasów na 31 grudnia 2015 roku o 812 tys. PLN oraz zani�eniem kosztu sprzedanych 

produktów w MCS, w zwi�zku z czym dokonano retrospektywnej korekty warto�ci odchyle	 od cen ewidencyjnych 

(skorygowane odchylenia powinny zosta� rozpoznane jako koszt roku 2015). 

W wyniku tej korekty: 

- warto�� zapasów została obni�ona o 812 tys. PLN. 

- koszt wytworzenia sprzedanych produktów wzrósł o 812 tys. PLN, 

- utworzono aktywo na odroczony podatek od korekty kosztów w kwocie 154 tys. PLN 

4. Segmenty operacyjne 

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikaj� z wewn�trznych raportów weryfikowanych okresowo 

przez Zarz�d Spółki dominuj�cej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarz�d Spółki dominuj�cej 

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 

Od 1 stycznia 2016 Zarz�d Grupy, bior�c pod uwag� zmiany w Grupie Kapitałowej, przyj�ł nast�puj�cy podział na 

segmenty operacyjne: 

- Podzespoły dla motoryzacji i komponenty, 

- Automatyka przemysłowa i armatura,  

- Elementy zł�czne,  

- Działalno�� pozaprodukcyjna. 

Podzespoły dla motoryzacji i komponenty 
Segment Automotive (podzespoły dla motoryzacji i komponenty) obejmuje działalno�� w zakresie produkcji: 

- elementów składowych układów wydechowych dla samochodów osobowych wykonywane z rur stalowych 

nierdzewiej�cych (rury gi�te, rury gi�te perforowane, rury perforowane proste, rury perforowane z kształtowanymi 

ko	cówkami, rury gi�te wielokrotnie kształtowane, rezonatory wydechowe), 

- komponentów maj�cych zastosowanie w najbardziej zaawansowanych technologicznie maszynach  

i urz�dzeniach w motoryzacji (samochodach ci��arowych i autobusach, samochodach sportowych  

i luksusowych), 

- elementów zawieszenia, d
wignie, czopy, sworznie, tuleje, 

- elementów kierowniczego: ko	cówki dr��ków kierowniczych, krzy�aki, przeguby, 

- elementów układu nap�dowego: wały nap�dowe, zł�cza, ko	cówki zł�czy, krzy�aki, piasty, 

- elementów silnika (osprz�tu silnika): d
wigienki zaworowe, wsporniki, 
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- elementów skrzyni biegów: wałki główne i po�rednie, koła przekładniowe, pier�cienie synchronizatora, tuleje. 

Spółki Grupy �wiadcz� tak�e usługi w zakresie: 

- obróbki wielkoseryjnych odlewów aluminiowych oraz �eliwnych dla przemysłu motoryzacyjnego, rolnictwa, 

budownictwa i innych bran� przemysłowych stanowi�cych zarówno własno�� klienta, jak równie� sprzedawanych 

wraz z odlewem, 

- wykonawstwa matryc, azotowania i �rutowania. 

Odbiorcami finalnymi wyrobów Spółek Grupy s� przede wszystkim s� czołowi globalni producenci z bran�y 

motoryzacyjnej, metalowej oraz pozostały przemysł. 

Automatyka przemysłowa i armatura 
Zakresem działalno�ci segmentu Armatura i automatyka przemysłowa jest produkcja i sprzeda� armatury 

przemysłowej oraz usługi z zakresu projektowania, wykonawstwa i integracji automatyki przemysłowej. 

Linie produktowe oferowane przez Spółki Grupy to: 

- zawory grzybkowe zaporowe, słu��ce do odcinania przepływaj�cego czynnika, 

- zawory zwrotne (grzybkowe, klapowe i zwrotne), 

- zawory reguluj�ce, pozwalaj� na płynn� regulacj� przepływaj�cego czynnika, 

- zawory mieszkowe, zawory odcinaj�ce przepływ czynnika, posiadaj�ce uszczelnienie dławnicy w postaci mieszka, 

- zawory pływakowe, 

- kurki kulowe, słu��ce do odcinania przepływaj�cego czynnika, 

- osadniki-filtry, urz�dzenia ochronne oczyszczaj�ce czynnik z zanieczyszcze	, 

- kosze ssawne, zapobiegaj�ce przepływowi powrotnemu czynnika z jednoczesn� funkcj� jego oczyszczenia, 

- projektowanie, wdra�anie i eksploatacja systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych,  

w szczególno�ci dla gazownictwa; 

- serwis urz�dze	 gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, spr��arek gazu; 

- monitorowanie i zarz�dzanie prac� rozproszonych obiektów infrastruktury wodno–kanalizacyjnej; 

- odpowietrzniki, urz�dzenia odpowietrzaj�ce instalacj�. 

Wyroby wytwarzane przez Spółki Grupy znajduj� zastosowanie w takich bran�ach jak: ciepłownictwo  

i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodoci�gi i kanalizacja, przemysł stoczniowy oraz zakłady przemysłowe. 

Do ich wytwarzania wykorzystywane s� produkowane przez siebie odlewy. Odlewy s� wytwarzane w odlewni �eliwa 

w �cinawce �redniej. Odlewy produkowane s� zarówno na potrzeby własne jak równie� na sprzeda�, głównie dla 

innych producentów armatury.  

Elementy zł�czne 
Oferta tego segmentu jest bardzo szeroka, zarówno w układzie wymiarowym, jak i asortymentowym.  Du�y udział 

stanowi� wyroby z ró�nego rodzaju pokryciami antykorozyjnymi wykonywanymi w kooperacji. W tym zakresie 

produkcja segmentu zawiera mi�dzy innymi: cynkowanie galwaniczne, cynkowanie ogniowe, dakromet, geomet, 

cynk-nikiel, delta tone i inne. Odr�bn� grup� produktow� s� elementy zł�czne nawierzchni kolejowej takie jak: 

wkr�ty kolejowe, �ruby stopowe które znajduj� atrakcyjne rynki zbytu w Europie. Produkcja segmentu obejmuje 

zarówno wyroby standardowe (według norm) jaki i wyroby niestandardowe według specyfikacji i wymaga	 klienta.  

Działalno�� pozaprodukcyjna 
Segment działalno�ci pozaprodukcyjnej zajmuje si� obsług� maj�tku nieprodukcyjnego stanowi�cego obecnie 

własno�� spółki Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. której maj�tek stanowi� nieruchomo�ci. Składnikami maj�tku 

zarz�dzanymi w segmencie s� nieruchomo�ci poło�one w Sosnowcu, Katowicach, Kłodzku oraz w �cinawce 

�redniej. Głównym zakresem działalno�ci w segmencie jest sprzeda� nieruchomo�ci oraz wynajem powierzchni 

produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych. 

Do działalno�ci pozaprodukcyjnej, od lipca 2016 roku, Grupa klasyfikuje równie� przychody, wynik, aktywa  

i zobowi�zania zwi�zane z działalno�ci� holdingow� �wiadczon� przez Spółk� dominuj�c�. 

W zwi�zku ze zmian� zasad segmentacji od dnia 1 stycznia 2016 roku, dane porównawcze w niniejszej nocie 

zostały retrospektywnie przekształcone. 
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Za okres od 01.01 do 31.12.2016 

   

Podzespoły dla 

motoryzacji i 

komponenty 

Automatyka 

przemysłowa i 

armatura 

Elementy 

zł�czne 

Działalno��
pozaprodukcyjna

Razem 

Przychody od klientów zewn�trznych 286 436 154 641 126 165 1 009 568 251

Przychody od innych segmentów 310 26 754 915 4 174 32 153

Przychody ze sprzeda�y ogółem 286 746 181 395 127 080 5 183 600 404

Wynik operacyjny segmentu 67 506 35 411 30 080 -362 132 635

Pozostałe informacje      

Amortyzacja 12 787 5 556 2 557 88 20 988

Utrata warto�ci niefinansowych aktywów 

trwałych 
0 0 0 0 0

Nakłady na aktywa trwałe segmentu 

operacyjnego 
6 544 2 937 4 836 0 14 317

Za okres od 01.01 do 31.12.2015 

   

Podzespoły dla 

motoryzacji i 

komponenty 

Automatyka 

przemysłowa i 

armatura 

Elementy 

zł�czne 

Działalno��
pozaprodukcyjna

Razem 

Przychody od klientów zewn�trznych 87 592 160 126 129 296 123 377 137

Przychody od innych segmentów 65 20 662 663 0 21 390

Przychody ze sprzeda�y ogółem 87 657 180 788 129 959 123 398 527

Wynik operacyjny segmentu 14 125 41 617 27 264 -171 82 835

Pozostałe informacje      

Amortyzacja 4 878 6 949 2 048 60 13 935

Utrata warto�ci niefinansowych aktywów 

trwałych 
0 0 0 0 0

Nakłady na aktywa trwałe segmentu 

operacyjnego 
7 051 9 537 10 101 0 26 689

Stan na 31.12.2016 

  

Podzespoły dla 

motoryzacji i 

komponenty 

Automatyka 

przemysłowa i 

armatura 

Elementy 

zł�czne 

Działalno��
pozaprodukcyjna

Razem 

Zobowi�zania segmentu 118 094 44 584 24 404 25 331 212 413

Aktywa segmentu operacyjnego 345 576 176 968 86 796 12 459 621 799

Stan na 31.12.2015 

  

Podzespoły dla 

motoryzacji i 

komponenty 

Automatyka 

przemysłowa i 

armatura 

Elementy 

zł�czne 

Działalno��
pozaprodukcyjna

Razem 

Zobowi�zania segmentu 104 539 77 554 30 647 63 212 803

Aktywa segmentu operacyjnego 305 503 181 305 82 981 10 132 579 921

Od 1 stycznia 2015 Grupa rozszerzyła ofert� produktow� automatyk� przemysłow� na bazie nowo nabytej spółki 

Techmadex SA i jej spółek zale�nych. Techmadex S.A. zajmuje si� projektowaniem, wykonawstwem i integracj�
automatyki przemysłowej głównie dla podmiotów z bran�y gazowniczej. Spółka prowadzi działalno�� usługow�
oraz handlow�. W ramach działalno�ci usługowej oferuje przede wszystkim: w zakresie automatyki przemysłowej 

– projektowanie, wdra�anie i eksploatacj� systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych, w 

szczególno�ci dla gazownictwa; serwis urz�dze	 gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, spr��arek gazu; 

monitorowanie i zarz�dzanie prac� rozproszonych obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. 
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W trakcie 2015 roku sfinalizowano nabycie Spółek: Masterform Sp. z o.o. (poprzednio: Masterform Grupa Zetkama 

Sp. z o.o.) oraz Ku
nia Polska S.A. Podmioty te uzupełniły oraz wzbogaciły ofert� produktow� w segmencie 

automotive. Wyniki tych Spółek nie podlegały konsolidacji przez cały rok 2015, a jedynie od momentu przej�cia 

kontroli nad tymi podmiotami. Fakt ten nale�y uwzgl�dni� przy analizie sprawozdania z dochodów Grupy. 

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewn�trznych w przekroju obszarów geograficznych przedstawiaj� si�
nast�puj�co: 

  01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015 

Polska 199 861 134 241

Unia Europejska 296 435 194 293

Pozostałe kraje 71 955 48 603

Przychody ze sprzeda�y 568 251 377 137

W 2016 roku. do najwi�kszych odbiorców Spółki w Unii Europejskiej, wył�czaj�c Polsk� nale�ały: Niemcy, Czechy, 

Włochy, Holandia i Finlandia. W�ród głównych kierunków eksportu w 2016 roku, w gronie pozostałych krajów nale�y 

wymieni� Rosj�, Ukrain�, Białoru�, Indonezj� i Szwajcari�. 

Uzgodnienie ł�cznych warto�ci przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 

pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przedstawia si� nast�puj�co: 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Przychody segmentów 

Ł�czne przychody segmentów operacyjnych 600 404 398 527

Przychody nie przypisane do segmentów 0 0

Wył�czenie przychodów z transakcji mi�dzy segmentami -32 153 -21 390

Przychody ze sprzeda�y 568 251 377 137

Zysk brutto ze sprzeda�y 132 635 82 835

Koszty sprzeda�y -28 891 -21 462

Koszty ogólnego zarz�du -41 435 -25 100

Pozostałe przychody operacyjne 2 203 4 841

Pozostałe koszty operacyjne -8 053 -4 607

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 0 0

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) 0 0

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 56 459 36 507

Przychody finansowe 2 301 1 867

Koszty finansowe -3 513 -2 355

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 55 247 36 019

Przychody osi�gane przez Grup� ze sprzeda�y poszczególnych grup produktów, usług oraz towarów i materiałów 

przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

  01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015 

Produkty   

Elementy zł�czne 124 312 127 219

Podzespoły dla motoryzacji i komponenty 277 544 79 349

Automatyka przemysłowa i armatura 107 326 100 700

Działalno�� pozaprodukcyjna 0 0

Produkty 509 182 307 268

Usługi   

Elementy zł�czne 421 386

Podzespoły dla motoryzacji i komponenty 5 814 5 322

Automatyka przemysłowa i armatura 8 221 18 628

Działalno�� pozaprodukcyjna 697 123

Przychody ze sprzeda�y usług 15 153 24 459
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Towary i materiały   

Elementy zł�czne 1 432 1 691

Podzespoły dla motoryzacji i komponenty 3 078 2 921

Automatyka przemysłowa i armatura 39 094 40 798

Działalno�� pozaprodukcyjna 312 0

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 43 916 45 410

Przychody ze sprzeda�y 568 251 377 137

Grupa nie alokuje indywidualnie, �adnych innych pozycji do poszczególnych segmentów z uwagi na fakt, i� nie s�
one regularnie przedstawiane głównemu decydentowi. 

5. Przej	cia oraz sprzeda� jednostek zale�nych  

5.1 Masterform S.A. 

W dniu 25 sierpnia 2015 Masterform Grupa Zetkama b�d�ca jednostk� zale�n� od Mangata Holding S.A. (100%) 

nabyła 80% akcji w Spółce Masterform S.A. Inwestycja polegaj�ca na zakupie akcji Masterform S.A. ma charakter 

długoterminowej inwestycji w ramach realizacji Strategii Grupy Mangata Holding S.A., która zakłada rozwój w 

segmencie produkcji podzespołów dla motoryzacji. Spółka Masterform S.A. prowadzi działalno�� w zakresie 

precyzyjnej obróbki komponentów z wykorzystaniem technologii CNC (nowoczesne automaty tokarskie i frezarki).  

Na moment nabycia zostało zakupione 17.256.248 akcji (ł�czna ilo�� akcji 21.570.310).  Cena nabycia składa si�
z nast�puj�cych elementów:  

• bezwarunkowa cena nabycia 80% udziałów: 31.061.246,40 PLN, 

• dopłata warunkowa (dopłata dla BR Capital sp. z o.o.) do ww. ceny podstawowej w maksymalnej wysoko�ci 

wynosz�cej 3.968.000 PLN, płatno�� nast�pi w roku 2018 po osi�gni�ciu przez Spółk� Masterform S.A. 

okre�lonego w umowie inwestycyjnej poziomu skumulowanej EBITDA. 

Zakup akcji został sfinansowany �rodkami własnymi w kwocie 15,8 mln zł i kredytem długoterminowym (1 rok 

karencji i 7 lat spłaty) w kwocie 15,3 mln zł. Kredyt został zaci�gni�ty przez Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. 

Po polaczeniu z Masterform (po fuzji obu spółek) kredyt wszedł na bilans nowego podmiotu i b�dzie spłacany bez 

gwarancji spółki matki (Mangata Holding S.A.).    

Nabyty udział w 
aktywach netto 

Cena nabycia 
Warto�� godziwa 

nabytych aktywów netto 
Warto�� firmy 

80% 34 765 24 170 10 595

Warto�� firmy powstał� w wyniku nabycia zaprezentowano w nocie 7 do niniejszego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

Zrealizowany został plan poł�czenia Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. i Masterform S.A.  W dniu 29 stycznia 

2016 roku zostało zarejestrowane poł�czenie spółek Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. (Spółka Przejmuj�ca)  

z Masterform S.A. (Spółka Przejmowana). W wyniku tej transakcji działalno�� operacyjna prowadzona przez 

Masterform S.A. od daty wpisu poł�czenia do rejestru wykonywana jest przez Masterform Grupa Zetkama  

Sp. z o.o., natomiast Masterform S.A. został wykre�lony z rejestru przedsi�biorców. Plan poł�czenia obj�ł 

konsolidacj� zobowi�za	 wynikaj�cych z kredytu inwestycyjnego oraz odst�pienie od gwarancji Mangata Holding 

S.A.   

Po rejestracji poł�czenia Mangata Holding S.A. posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp. z o. o. 75% udziałów, 

zgodnie z porozumieniem nabycia wi�kszo�ciowego pakietu z dnia 24 sierpnia 2015 roku. 
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5.2 Ku�nia Polska S.A. 

Przej�cie kontroli nad Ku
nia Polska wi�zało si� z przej�ciem przez Mangata Holding S.A. spółki celowej - IDEA 

K5 sp. z o.o. która nie prowadziła działalno�ci operacyjnej a jedynym jej składnikiem maj�tku stanowiły akcje Ku
nia 

Polska S.A., reprezentuj�cych 94,11% udziału w kapitale zakładowym Ku
nia Polska S.A. 

W dniu 15 wrze�nia 2015 roku odbyło si� NWZ Mangata Holding SA, które podj�ło uchwał� o poł�czeniu z IDEA K 

5. Dnia 2 listopada 2015 nast�piło s�dowe zarejestrowanie podwy�szenia kapitału zakładowego Mangata Holding 

S. A. oraz zwi�zane z tym zmiany Statutu Spółki.  

Kapitał zakładowy został podwy�szony z kwoty 980.830,00 PLN do 1.335.370,80 PLN. Podwy�szenie kapitału 

nast�piło poprzez wyemitowanie 1.772.704 akcji na okaziciela serii F o warto�ci nominalnej 0,20 PLN ka�da. Cena 

emisyjna akcji serii F wyniosła 74,87 PLN za akcj� - ł�czna warto�� pakietu akcji serii F według ceny emisyjnej to 

132.722.348,48 PLN. Dla celów poł�czenia przyj�to parytet wymiany udziałów IDEA K5 Sp. z o.o. na akcje Mangata 

Holding S.A. wynosz�cy 1:4,7255.  

Wskazany powy�ej stosunek wymiany udziałów IDEA K5 Sp. z o.o. został ustalony w oparciu o wycen� warto�ci 

rynkowej IDEA K5 Sp. z o.o. przeprowadzon� przez PwC Polska sp. z o.o.   

Z dniem 31 pa
dziernika 2015 roku nast�piło poł�czenie spółek Idea K5 SP. z o.o. oraz Zetkama S.A. Poł�czenie 

rozliczono zgodnie z MSSF 3. Korzystaj�c z zapisów MSSF 3 "poł�czenie jednostek gospodarczych" punkt 45, na 

31 grudnia 2015 roku do rozliczenia nabycia spółki zastosowano tzw. rozliczenie prowizoryczne. Przyczyn�
zastosowania rozliczenia prowizorycznego był fakt, �e nabycie nast�piło na krótko przed dniem bilansowym, co ze 

wzgl�du na niewielki okres czasu uniemo�liwiło zako	czenie przeprowadzenia wyceny �rodków trwałych  

oraz identyfikacji i wyceny warto�ci niematerialnych do warto�ci godziwych przed dniem zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania za 2015 rok. 

Po przeprowadzeniu wyceny warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych do warto�ci godziwych 

dokonano retrospektywnego przekształcenia danych za rok 2015, co zostało opisane w nocie 3 do niniejszego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Poni�ej przedstawiono ko	cowe rozliczenie nabycia Ku
ni Polskiej. 

Data nabycia 
Udziały 
nabyte 

Cena 
nabycia 

Warto��
przej	tych 

aktywów netto

% warto��
przej	tych 

aktywów netto 

Warto��
firmy z 
nabycia 

Rozliczenie prowizoryczne na 31.10.2015 94,11% 132 722 68 630 64 588 68 134

Wycena �rodków trwałych do warto�ci 

godziwej

50 491

Korekta ceny nabycia 614

Ko	cowe rozliczenie nabycia 94,11% 133 336 119 121 112 105 21 231

Kluczowe korekty dotycz� identyfikacji oraz wyceny do warto�ci godziwej warto�ci niematerialnych oraz 

rzeczowego maj�tku trwałego według stanu na dzie	 przej�cia kontroli, tj. na 31 pa
dziernika 2015 roku.    

W wyniku tego procesu: 

- zidentyfikowano i wyceniono znak towarowy (6.148 tys. PLN), 

- wyceniono prawo wieczystego u�ytkowanie gruntów (5.170 tys. PLN), 

- wyceniono inne warto�ci niematerialne (ł�cznie 1.148 tys. PLN),

- wyceniono budynki i budowle (ł�cznie 17.088 tys. PLN), 

- wyceniono maszyny i urz�dzenia (ł�cznie 31.349 tys. PLN), 

- wyceniono inne składniki maj�tku trwałego (ł�cznie 1.432 tys. PLN). 

Od ł�cznej warto�ci wyceny do warto�ci godziwej utworzono rezerw� na odroczony podatek, natomiast ró�nica 

mi�dzy wycen� do warto�ci godziwej a rezerw� na odroczony podatek skorygowała warto�� firmy. 

6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

Techmadex S.A.(spółka zale�na Mangata Holding S.A.) posiada 25% udziałów w jednostce stowarzyszonej - 

Predictive Service Europe Sp. z o.o. Udziały te s� w cało�ci obj�te odpisem aktualizuj�cym ze wzgl�du na ujemny 

kapitał własny spółki stowarzyszonej. 
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7. Warto�� firmy 

Uj�t� w bilansie warto�� firmy powstała w wyniku zakupu spółek wchodz�cych w skład Grupy przedstawia tabela 

poni�ej. 

  31.12.2016 31.12.2015

Techmadex 2 790 6 290 

Masterform 10 595 10 595 

Ku
nia Polska 21 231 21 231 

Razem 34 616 38 116

Dane na 31 grudnia 2015 roku zostały przekształcone w zwi�zku z ko	cowym rozliczeniem nabycia akcji Ku
ni 

Polskiej S.A. Ko	cowe rozliczenie nabycia Masterform S.A. nie skutkowało zmian� warto�ci firmy (szerzej opisano 

w nocie 5). 

Zmiany uj�tej warto�ci firmy w trakcie roku przedstawia poni�sza tabela.   

01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 38 116 6 405

Nabycie jednostek gospodarczych 0 78 729

Korekty prowizorycznego rozliczenia nabycia 0 -47 018

Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych przeznaczonych do 

sprzeda�y (-) 
0 0

Utrata kontroli nad jednostk� zale�n� (-) 0 0

Inne zmiany 0 0

Warto�� brutto na koniec okresu 38 116 38 116
Stan odpisów aktualizuj�cych na pocz�tek okresu 0 0

Odpis z tytułu utraty warto�ci uj�ty w wyniku 3 500 0

Stan odpisów aktualizuj�cych na koniec okresu 3 500 0

Warto�� firmy netto na koniec okresu 34 616 38 116

W trakcie 2016 roku Grupa dokonała ko	cowego rozliczenia nabycia Masterform S.A. oraz Ku
ni Polskiej S.A. 

Korekta prowizorycznie rozpoznanej warto�ci firmy z tytułu nabycia Ku
ni Polskiej S.A. została uj�ta 

retrospektywnie w sprawozdaniu finansowym i zaprezentowana jako zmniejszenie warto�ci firmy wynikaj�ce z 

ko	cowego rozliczenia nabycia. 

W zakresie nabycia Masterform S.A. nie stwierdzono konieczno�ci korygowania pierwotnie rozpoznanej warto�ci 

firmy na skutek ko	cowego rozliczenia nabycia. 

Test na utrat	 warto�ci  

Zgodnie z wymogami MSR 36, na dzie	 bilansowy dokonano weryfikacji uj�tej w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym warto�ci firmy pod k�tem mo�liwej utraty warto�ci. Jako kluczowe zało�enia, dla potrzeb testów 

przyj�to WACC na poziomie 11% oraz rezydualn� stop� wzrostu na poziomie 2,5%. 

Na podstawie analizy modeli przyszłych przepływów pieni��nych na lata 2017 – 2022 dla o�rodków generuj�cych 

przepływy pieni��ne (to�samych z wymienionymi wcze�niej spółkami, oszacowano odpis aktualizuj�cy warto�ci 

firmy Techmadex o 3.500 tys. PLN, do kwoty 2.790 tys. PLN. W sprawozdaniu z dochodów odpis uj�to w 

pozostałych kosztach operacyjnych. 

Testy nie wskazały na utrat� warto�ci warto�ci firmy Masterform ani Ku
ni Polskiej.  
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8. Warto�ci niematerialne 

Warto�ci niematerialne u�ytkowane przez Grup� obejmuj� patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe oraz pozostałe 

warto�ci niematerialne. 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 roku 

   Znaki towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Koszty prac 

rozwojowych 
Pozostałe warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Warto�� brutto 6 147 3 466 4 543 11 952 12 083 13 121 51 312

Skumulowane umorzenie i odpisy 

aktualizuj�ce (-) 
-178 -601 -3 352 -2 950 -133 0 -7 214

Warto�� bilansowa netto 5 969 2 865 1 191 9 002 11 950 13 121 44 098

Stan na 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�� brutto 6 148 2 634 4 933 6 782 12 391 9 826 42 714

Skumulowane umorzenie i odpisy 

aktualizuj�ce (-) 
-26 -345 -2 977 -2 332 -120 0 -5 800

Warto�� bilansowa netto 6 122 2 289 1 956 4 450 12 271 9 826 36 914

Grupa Kapitałowa nie wykorzystuje w działalno�ci składników warto�ci niematerialnych, których okres u�ytkowania jest nieokre�lony (patrz punkt dotycz�cy zasad 

rachunkowo�ci). Grupa uj�ła w 2016 i 2015 roku nakłady na prace rozwojowe jako zwi�kszenie warto�ci niematerialnych.  

Amortyzacja warto�ci niematerialnych została uj�ta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w nast�puj�cych pozycjach: 

  01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015

Koszt własny sprzeda�y 551 179

Koszty ogólnego zarz�du 811 471

Koszty sprzeda�y 122 60

Inne koszty 47 0

Amortyzacja warto�ci niematerialnych razem 1 531 710
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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 6 122 2 289 1 956 4 450 12 271 9 826 36 914

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

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 122 361 837 104 3 295 4 719

Sprzeda� spółki zale�nej (-) 0 0 0 0 -312 0 -312

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 0 0 -2 0 0 -2

Inne zmiany (reklasyfikacje, 

przemieszczenia itp.) 
0 759 -765 4 316 0 0 4 310

Amortyzacja (-) -153 -305 -361 -599 -113 0 -1 531

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

Ró�nice kursowe z przeliczenia (+/-) 0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 5 969 2 865 1 191 9 002 11 950 13 121 44 098

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 45 176 837 3 796 4 903 4 772 14 529

Zwi�kszenia z tytułu nabycia jednostek 0 2 185 174 234 1 952 96 4 641

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -45 201 363 546 -29 4 536 5 572

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 6 148 0 844 0 5 474 0 12 466

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

Inne zmiany (reklasyfikacje, 

przemieszczenia itp.) 
0 0 0 -6 0 537 531

Amortyzacja (-) -26 -273 -262 -120 -29 0 -710

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

Ró�nice kursowe z przeliczenia (+/-) 0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 6 122 2 289 1 956 4 450 12 271 9 826 36 914



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE� I ZA OKRES 12 MIESI�CY ZAKO�CZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU 
(dane w tysi�cach złotych, chyba �e wskazano inaczej) 

42 / 81

9. Rzeczowe aktywa trwałe 

Stan na 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�� brutto 3 886 116 325 245 518 7 752 25 958 12 695 412 134

Skumulowane umorzenie i odpisy 

aktualizuj�ce (-) 
-133 -19 534 -80 061 -3 930 -13 086 0 -116 744

Warto�� bilansowa netto 3 753 96 791 165 457 3 822 12 872 12 695 295 390

Stan na 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�� brutto 3 951 114 266 213 818 7 143 23 700 21 687 384 565

Skumulowane umorzenie i odpisy 

aktualizuj�ce (-) 
-198 -16 397 -66 311 -3 651 -11 058 -416 -98 031

Warto�� bilansowa netto 3 753 97 869 147 507 3 492 12 642 21 271 286 534

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została uj�ta w nast�puj�cych pozycjach skonsolidowanego rachunku zysków i strat: 

  01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015

Koszt własny sprzeda�y 19 785 11 124

Koszty ogólnego zarz�du 1 636 2 043

Koszty sprzeda�y 278 841

Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów 0 0

Inne koszty 295 0

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych razem 21 994 14 008

W 2016 roku ani 2015 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci. 
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Zmiany 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 3 753 97 869 147 507 3 492 12 642 21 271 286 534

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

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 2 106 19 236 1 138 2 316 18 636 43 432

Sprzeda� spółki zale�nej (-) 0 0 0 0 0 -3 030 -3 030

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 -41 -713 -205 -191 -2 805 -3 955

Inne zmiany (reklasyfikacje, 

przemieszczenia itp.) 
0 146 14 865 371 398 -21 377 -5 597

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

Amortyzacja (-) 0 -3 289 -15 438 -974 -2 293 0 -21 994

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

Ró�nice kursowe z przeliczenia (+/-) 0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 3 753 96 791 165 457 3 822 12 872 12 695 295 390

Zmiany 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 3 653 55 785 49 060 2 245 6 163 10 710 127 616

Zwi�kszenia z tytułu poł�czenia jednostek 100 27 811 50 743 722 3 556 3 223 86 155

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 1 042 25 362 1 910 3 686 13 493 45 493

Sprzeda� spółki zale�nej (-) 0 0 0 0 0 0 0

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 -1 864 -297 -428 -7 -4 532 -7 128

Inne zmiany (reklasyfikacje, 

przemieszczenia itp.) 
0 0 -35 -117 0 -1 623 -1 775

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 0 17 220 31 938 189 535 0 49 882

Amortyzacja (-) 0 -2 424 -9 264 -1 029 -1 291 0 -14 008

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

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty warto�ci 0 299 0 0 0 0 299

Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych 

przeznaczonych do sprzeda�y (-) 
0 0 0 0 0 0 0

Ró�nice kursowe z przeliczenia (+/-) 0 0 0 0 0 0 0

Warto�� netto na koniec okresu 3 753 97 869 147 507 3 492 12 642 21 271 286 534
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10. Aktywa w leasingu 

Leasing finansowy 

Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca u�ytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Warto�� bilansowa aktywów b�d�cych przedmiotem umów 

leasingu finansowego przedstawia si� nast�puj�co:  

Stan na 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�� brutto 0 0 19 483 1 710 235 0 21 428

Skumulowane umorzenie i odpisy 

aktualizuj�ce (-) 
0 0 -3 367 -582 -43 0 -3 992

Warto�� bilansowa netto 0 0 16 116 1 128 192 0 17 436

Stan na 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�� brutto 0 0 15 861 2 068 305 0 18 234

Skumulowane umorzenie i odpisy 

aktualizuj�ce (-) 
0 0 -4 643 -813 -142 0 -5 598

Warto�� bilansowa netto 0 0 11 218 1 255 163 0 12 636

�

Stan na 31.12.2016 roku 

  do 1 roku od 1 roku do 5 lat powy�ej 5 lat Razem 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 4 705 10 375 562 15 642

Koszty finansowe (-) -270 -347 -6 -623

Warto�� bie��ca (sprawozdawcza) przyszłych minimalnych 
opłat z tytułu leasingu finansowego 

4 435 10 028 556 15 019

Stan na 31.12.2015 roku 

  do 1 roku od 1 roku do 5 lat powy�ej 5 lat Razem 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 2 775 6 942 0 9 717

Koszty finansowe (-) -16 -13 0 -29

Warto�� bie��ca (sprawozdawcza) przyszłych minimalnych 
opłat z tytułu leasingu finansowego 

2 759 6 929 0 9 688
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Szczegółowy wykaz zabezpiecze	 spłaty zobowi�za	 zaci�gni�tych przez Grup� Kapitałow� przedstawiono  

w nocie nr 28.  

W okresie obj�tym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie uj�to �adnych kosztów z tytułu warunkowych 

opłat leasingowych oraz nie wyst�puj� opłaty subleasingowe, poniewa� aktywa u�ytkowane s� wył�cznie przez 

Grup�.  

11. Nieruchomo�ci inwestycyjne 

  01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015

Nieruchomo�ci inwestycyjne na pocz�tek okresu 9 264 5 849

Zwi�kszenia z tytułu poł�czenia jednostek 0 0 

Nabycie nieruchomo�ci 0 0 

Aktywowanie pó
niejszych nakładów 0 0 

Sprzeda� spółki zale�nej (-) 0 0 

Zbycie nieruchomo�ci (-) -381 -425 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przeniesienia itp.) (+/-) 246 1 762 

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 0 2 078 

Amortyzacja (-) 0 0 

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

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty warto�ci 0 0 

Ró�nice kursowe z przeliczenia (+/-) 0 0 

Nieruchomo�ci inwestycyjne na koniec okresu 9 129 9 264

Z ko	cem wrze�nia 2015 r. Grupa zako	czyła proces reorganizacji prawnej, którego celem było zwi�kszenie 

efektywno�ci zarzadzania nieruchomo�ciami niewykorzystywanymi w działalno�ci podstawowej Grupy. 

Zarz�dzeniem nieruchomo�ciami inwestycyjnymi w grupie zajmuje si� Zetkama Nieruchomo�ci sp. z o.o. 

Skoncentrowanie nieruchomo�ci nieprodukcyjnych we władaniu jednego podmiotu ma na celu uzyskanie efektów 

synergii i pozwoli na optymalne wykorzystanie maj�tku nieprodukcyjnego nale��cego do Grupy. Jednocze�nie 

pozostałe spółki z Grupy zostały odci��one od obowi�zków zwi�zanych z zarz�dzaniem i utrzymywaniem 

nieruchomo�ci o przeznaczeniu komercyjnym z korzy�ci� dla działalno�ci podstawowej spółek.  

Zetkama Nieruchomo�ci przej�ła nieruchomo�ci gruntowe zabudowane i niezabudowane w Kłodzku, �cinawce 

�redniej, Sosnowcu i Katowicach oraz budynki, prawa wieczystego u�ytkowania gruntów w ro�nych lokalizacjach 

Katowic i Sosnowca na terenie przemysłowym, ogródki działkowe i budynki mieszkalne wielorodzinne.    

Zetkama Nieruchomo�ci przej�ła nieruchomo�ci za ceny zgodne z warto�ciami oszacowanymi przez 

rzeczoznawców. Dokonuj�c wyceny warto�ci godziwej rzeczoznawcy wykorzystali odniesienie do rynkowych cen 

transakcyjnych dotycz�cych podobnych nieruchomo�ci, skorygowane o indywidualne cechy nieruchomo�ci, takie 

jak lokalizacja nieruchomo�ci, dost�p komunikacyjny, otocznie nieruchomo�ci, zabudow� terenu, stan techniczny 

budynków, plan zagospodarowania przestrzennego – poziom hierarchii warto�ci 2 zgodnie z MSSF 13.    

W trakcie roku 2016 Zetkama Nieruchomo�ci dokonała transakcji zbycia dwóch mieszka	. Efekt zbycia 

nieruchomo�ci wykazany w tabeli powy�ej to 380 tys. PLN.  Ł�czna warto�� godziwa nieruchomo�ci inwestycyjnych 

na dzie	 bilansowy wynosi 9 129 tys. PLN.   

�
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12. Aktywa oraz zobowi�zania finansowe 

12.1 Kategorie aktywów oraz zobowi�za
 finansowych 

Warto�� aktywów finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi si� do nast�puj�cych kategorii instrumentów finansowych okre�lonych w MSR 39: 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku   

  *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

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

Długoterminowe aktywa finansowe  328 0 0 0 105 0 0 433 

Nale�no�ci i po�yczki  328 0 0 0 0 0 0 328 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe długoterminowe aktywa 

finansowe 
 0 0 0 0 105 0 0 105 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  132 230 0 0 0 0 286 10 507 143 023 

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe 

nale�no�ci 
 87 679 0 0 0 0 0 10 507 98 186 

Po�yczki  735 0 0 0 0 0 0 735 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 0 0 286 0 286

Pozostałe krótkoterminowe aktywa 

finansowe 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  43 816 0 0 0 0 0 0 43 816 

Kategoria aktywów finansowych razem  132 558 0 0 0 105 286 10 507 143 456 
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Stan na dzie� 31.12.2015 roku   

  *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

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

Długoterminowe aktywa finansowe  197 0 4 0 101 0 0 302 

Nale�no�ci i po�yczki  197 0 0 0 0 0 0 197 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe długoterminowe aktywa 

finansowe 
 0 0 4 0 101 0 0 105 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  119 788 0 0 0 0 13 5 042 124 843 

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe 

nale�no�ci 
 99 410 0 0 0 0 0 5 042 104 452 

Po�yczki  1 933 0 0 0 0 0 0 1 933 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 0 0 13 0 13 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa 

finansowe 
 116 0 0 0 0 0 0 116 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  18 329 0 0 0 0 0 0 18 329 

Kategoria aktywów finansowych razem  119 985 0 4 0 101 13 5 042 125 145 

  



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE� I ZA OKRES 12 MIESI�CY ZAKO�CZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU 
(dane w tysi�cach złotych, chyba �e wskazano inaczej) 

48 / 81

Warto�� zobowi�za	 finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi si� do nast�puj�cych kategorii instrumentów finansowych okre�lonych w MSR 39: 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku   

  *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

 ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ Poza MSR39 Razem 

Długoterminowe zobowi�zania finansowe  0 0 55 162 0 0 55 162 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 

(długoterminowe) 
 0 0 44 578 0 0 44 578 

Leasing finansowy (długoterminowy)  0 0 10 584 0 0 10 584 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowi�zania  0 0 0 0 0 0 

Krótkoterminowe zobowi�zania finansowe  4 0 85 608 335 6 237 92 184 

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 

zobowi�zania 
 4 0 52 204 0 6 237 58 445 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 

(krótkoterminowe) 
 0 0 28 969 0 0 28 969 

Leasing finansowy (krótkoterminowy)  0 0 4 435 0 0 4 435 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 335 0 335 

Kategoria zobowi�za
 finansowych razem  4 0 140 770 335 6 237 147 346 

Stan na dzie� 31.12.2015 roku   

  *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

 ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ Poza MSR39 Razem 

Długoterminowe zobowi�zania finansowe  10 0 62 906 0 333 63 249 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 

(długoterminowe) 
 0 0 52 462 0 0 52 462 

Leasing finansowy (długoterminowy)  10 0 6 704 0 215 6 929 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowi�zania  0 0 3 740 0 118 3 858 

Krótkoterminowe zobowi�zania finansowe  0 0 80 595 95 11 156 91 846 

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 

zobowi�zania 
 0 0 56 371 0 11 156 67 527 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 

(krótkoterminowe) 
 0 0 21 465 0 0 21 465 

Leasing finansowy (krótkoterminowy)  0 0 2 759 0 0 2 759 

Pochodne instrumenty finansowe  0 0 0 95 0 95 

Kategoria zobowi�za
 finansowych razem  10 0 143 501 95 11 489 155 095 
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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). 

W Grupie nas dzie	 31 grudnia 2016 roku jedynymi instrumentami finansowymi wycenianymi według warto�ci 

godziwej były pochodne instrumenty finansowe. Do wyceny aktywów oraz zobowi�za	 z tytułu pochodnych 

instrumentów finansowych zastosowano 2 poziom wyceny (patrz punkt dotycz�cy instrumentów pochodnych). 

12.2 Nale�no�ci i po�yczki 

Grupa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie wyodr�bnia klas� nale�no�ci i po�yczek. W cz��ci 

długoterminowej nale�no�ci i po�yczki prezentowane s� w bilansie w jednej pozycji. W cz��ci krótkoterminowej 

Grupa, zgodnie z wymogami MSR 1, odr�bnie prezentuje nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

nale�no�ci.  

Pozycje bilansu z klasy nale�no�ci i po�yczek przedstawia poni�sza tabela. Ujawnienia odnosz�ce si� do 

nale�no�ci zamieszczone s� w nocie 15. 

  01.01. do 31.12.2016 01.01. do 31.12.2015 

Aktywa trwałe   

Nale�no�ci długoterminowe 209 197

Po�yczki długoterminowe 119 0

Nale�no�ci i po�yczki długoterminowe 328 197

Aktywa obrotowe   

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 98 186 104 452

Po�yczki krótkoterminowe 735 1 933

Nale�no�ci i po�yczki krótkoterminowe 98 921 106 385

Nale�no�ci i po�yczki, w tym: 99 249 106 582

Nale�no�ci razem 98 395 104 649

Po�yczki udzielone 854 1 933

12.3 Pochodne instrumenty finansowe 

Grupa wykorzystuje instrumenty pochodne, by minimalizowa� ryzyko zmiany kursów walut, w których realizowana 

jest cz��� transakcji sprzeda�y i zakupu. Celem takiego działania jest ograniczenie zmienno�ci przepływów 

pieni��nych w euro, zwi�zanych ze zrealizowan� transakcj� b�d
 wysoce prawdopodobn� planowan� transakcj�
sprzeda�y wyrobów Spółek Grupy. Bior�c pod uwag� fakt, i� Grupa realizuje corocznie około 60% sprzeda�y  

w euro, takie działanie jest niezb�dne dla prawidłowego zarz�dzania ryzykiem walutowym. 

Cz��� instrumentów pochodnych została wyznaczona przez Grup� jako zabezpieczenie przepływów pieni��nych 

zgodnie z wymogami MSR 39 (instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce). Pozostałe instrumenty pochodne, pomimo 

i� od strony ekonomicznej zabezpieczaj� Grup� przed ryzykiem walutowym, nie stanowi� formalnie zabezpieczenia 

w rozumieniu MSR 39, w zwi�zku z tym traktowane s� jako instrumenty przeznaczone do obrotu (instrumenty 

pochodne handlowe). Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane s� w warto�ci godziwej, ustalanej na podstawie 

danych pochodz�cych z rynku (kursy walut, stopy procentowe).  

Na 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała nast�puj�ce pochodne instrumenty zabezpieczaj�cych ryzyko kursowe: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Aktywa trwałe 

Instrumenty pochodne handlowe 0 0

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 0 0

Długoterminowe instrumenty pochodne 0 0
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Aktywa obrotowe 

Instrumenty pochodne handlowe 0 0

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 286 13

Krótkoterminowe instrumenty pochodne 286 13

Aktywa - instrumenty pochodne 286 13

Zobowi�zania długoterminowe 

Instrumenty pochodne handlowe 0 0

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 0 0

Długoterminowe instrumenty pochodne 0 0

Zobowi�zania krótkoterminowe 

Instrumenty pochodne handlowe 0 52

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 335 43

Krótkoterminowe instrumenty pochodne 335 95

Zobowi�zania - instrumenty pochodne 335 95

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce 

Na 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała instrumenty zabezpieczaj�ce ryzyko walutowe w postaci transakcji 

terminowych typu forward.  

Kredyty walutowe s� traktowane jako instrument zabezpieczaj�cy. W zwi�zku z faktem, i� wi�kszo�� wpływów 

handlowych w Grupie odbywa si� w walucie EUR zgodnie z polityk� rachunkowo�ci zabezpiecze	 stosowan� przez 

Grup�, pozyskanie finansowania zewn�trznego w EUR oraz zakupy rozliczane w tej walucie stanowi� naturalny 

hedging. W przypadku kredytów denominowanych w EUR, pozycj� zabezpieczan� stanowi okre�lony, pierwszy 

wolumen przychodów ze sprzeda�y produktów i usług denominowanych w lub indeksowanych do kursu EUR/PLN, 

generowanych od dnia, w którym nast�piła spłata kapitału zobowi�zania finansowego (kredytu). 

12.4 Pozostałe aktywa finansowe 

W ramach pozostałych aktywów finansowych Grupa prezentuje nast�puj�ce inwestycje: 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

Aktywa krótkoterminowe długoterminowe razem

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci: 

Dłu�ne papiery warto�ciowe skarbowe 0 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe komercyjne 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci 0 0 0

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y: 

Akcje spółek notowanych 0 0 0

Udziały, akcje spółek nienotowanych 0 105 105

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 0 105 105

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek 

zysków i strat: 

Akcje spółek notowanych 0 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 0

Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik 0 0 0

Razem pozostałe aktywa finansowe 0 105 105
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Stan na dzie� 31.12.2015 roku

Aktywa krótkoterminowe długoterminowe Razem

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci:   

Dłu�ne papiery warto�ciowe skarbowe 0 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe komercyjne 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci 0 0 0

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y:   

Akcje spółek notowanych 0 0 0

Udziały, akcje spółek nienotowanych 0 105 105

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y 0 105 105

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek 

zysków i strat: 
  

Akcje spółek notowanych 0 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 0

Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik 0 0 0

Razem pozostałe aktywa finansowe 0 105 105

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

Warto�� kredytów, po�yczek i innych instrumentów dłu�nych uj�tych w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym prezentuje poni�sza tabela: 

Zobowi�zania 31.12.2016 31.12.2015 

Zobowi�zania finansowe wyznaczone do wyceny w warto�ci godziwej przez 

rachunek zysków i strat: 
  

Kredyty w rachunku kredytowym 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0

Pozostałe 0 0

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

0 0

Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 

Kredyty w rachunku kredytowym 17 751 20 053

Kredyty w rachunku bie��cym 11 088 1 346

Po�yczki 130 66

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0

Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 28 969 21 465

Krótkoterminowe kredyty, po�yczki, instrumenty dłu�ne 28 969 21 465

Opis 31.12.2016 31.12.2015

Zobowi�zania finansowe wyznaczone do wyceny w warto�ci godziwej 

przez rachunek zysków i strat: 

  

Kredyty w rachunku kredytowym 0 0 

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 

Pozostałe 0 0 

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

0 0 

Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:   

Kredyty w rachunku kredytowym 44 543 52 314 

Kredyty w rachunku bie��cym 0 0 

Po�yczki 35 148 

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 

Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego 
kosztu 

44 578 52 462 

Długoterminowe kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne razem 44 578 52 462
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Zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Grupa Kapitałowa nie zalicza instrumentów z klasy kredytów i po�yczek do zobowi�za	 finansowych wyznaczonych 

do wyceny w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat. Wszystkie kredyty, po�yczki i inne instrumenty 

dłu�ne wyceniane s� według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.  

Informacje dotycz�ce charakteru i zakresu ryzyka, na które nara�ona jest Grupa Kapitałowa z tytułu zaci�gni�tych 

kredytów, po�yczek i innych instrumentów dłu�nych prezentuje poni�sza tabela. 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

Wyszczególnienie Waluta 
Warto��

bilansowa 
w walucie

Warto��
bilansowa 

w PLN 

Cz	��
krótkoterminowa

Cz	��
długoterminowa

Kredyt w rachunku kredytowym EUR 528 2 352 1 492 860

Kredyt w rachunku kredytowym inwestycyjny EUR 855 3 780 965 2 815

Kredyt w rachunku bie��cym (wieloproduktowy) PLN/EUR 3 460 3 460 0

Kredyt inwestycyjny na refinansowanie kredytów 
udzielonych przez inny bank 

EUR 553 2 446 419 2 027

Kredyt w rachunku kredytowym EUR 3 262 14 430 2 654 11 776

Po�yczka PLN 93 58 35

Kredyt w rachunku kredytowym PLN/EUR 4 535 1 134 3 401

kredyt krótkoterminowy PLN 71 71 0

po�yczka krótkoterminowa PLN 72 72 0

Kredyt w rachunku kredytowym PLN 434 1 918 1 918 0

Kredyt w rachunku kredytowym PLN 253 1 117 447 670

Kredyt w rachunku kredytowym PLN 647 2 864 1 273 1 591

Kredyt inwestycyjny   PLN 11 844 3 665 8 179

Kredyt inwestycyjny   PLN 7 175 2 221 4 954

Kredyt inwestycyjny EUR 2 120 9 761 1 491 8 270

Kredyt w linii Cash Pool PLN  7 629 7 629

73 547 28 969 44 578

Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

Wyszczególnienie Waluta 
Warto��

bilansowa 
w walucie 

Warto��
bilansowa 

w PLN 

Cz	��
krótkoterminowa

Cz	��
długoterminowa

Kredyt w rachunku kredytowym EUR 861 3 683 1 420 2 263

Kredyt w rachunku kredytowym inwestycyjny EUR 416 1 770 258 1 512

Kredyt w rachunku bie��cym (wieloproduktowy) PLN/EUR 1 245 1 245 0

Kredyt inwestycyjny na refinansowanie 
kredytów udzielonych przez inny bank 

EUR 647 2 760 455 2 305

Kredyt w rachunku kredytowym EUR 16 608 2 692 13 916

Po�yczka PLN 148 55 93

Kredyt w rachunku kredytowym PLN/EUR 5 488 1 084 4 404

Kredyt krótkoterminowy PLN 101 101 0

Po�yczka krótkoterminowa PLN 66 66 0

Kredyt w rachunku kredytowym PLN 780 3 326 1 478 1 848

Kredyt w rachunku kredytowym PLN 354 1 507 430 1 077

Kredyt w rachunku kredytowym PLN 935 3 984 1 227 2 757

Kredyt inwestycyjny   PLN 14 540 3 635 10 905

Kredyt inwestycyjny   PLN 4 837 2 538 2 299

Kredyt obrotowy EUR 1 122 4 781 4 781

Kredyt inwestycyjny EUR 2 131 9 083 0 9 083

Kredyt w linii Cash Pool PLN  0 0

73 927 21 465 52 462
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Wszystkie kredyty i po�yczki zostały udzielone na warunkach rynkowych. Wykaz zobowi�za	 stanowi�cych 

zabezpieczenie spłaty zobowi�za	 zamieszczono w nocie 28. 

12.6 Pozostałe informacje dotycz�ce instrumentów finansowych 

Porównanie warto�ci bilansowej aktywów oraz zobowi�za	 finansowych z ich warto�ci� godziw� przedstawia si�
nast�puj�co: 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

  Warto�� godziwa Warto�� bilansowa

Aktywa: 

Po�yczki 854 854

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 98 186 98 186

Pochodne instrumenty finansowe 286 286

Papiery dłu�ne 0 0

Akcje spółek notowanych 0 0

Udziały, akcje spółek nienotowanych 105 105

Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 43 816 43 816

Razem aktywa finansowe 143 247 143 247

Zobowi�zania: 

Kredyty w rachunku kredytowym 62 459 62 459

Kredyty w rachunku bie��cym 11 088 11 088

Po�yczki 0 0

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0

Leasing finansowy 15 019 15 019

Pochodne instrumenty finansowe 335 335

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 58 458 58 445

Razem zobowi�zania finansowe 147 359 147 346

Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

  Warto�� godziwa Warto�� bilansowa

Aktywa:   

Po�yczki 1 933 1 933

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 104 452 104 452

Pochodne instrumenty finansowe 13 13

Papiery dłu�ne 0 0

Akcje spółek notowanych 0 0

Udziały, akcje spółek nienotowanych 105 105

Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 116 116

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 18 329 18 329

Razem aktywa finansowe 124 948 124 948

Zobowi�zania:   

Kredyty w rachunku kredytowym p 72 367

Kredyty w rachunku bie��cym 1 346 1 346

Po�yczki 214 214

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0

Leasing finansowy 6 929 6 929

Pochodne instrumenty finansowe 2 759 2 759

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 67 527 67 527

Razem zobowi�zania finansowe 151 142 151 142
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Grupa nie ujawnia warto�ci godziwej dla udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach, 

zaklasyfikowanych w kategorii aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y. Grupa nie jest w stanie wiarygodnie 

ustali� warto�ci godziwej posiadanych udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach. Na dzie	
bilansowy s� one wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty warto�ci. Podobnie udziały 

i akcje w jednostkach zale�nych oraz współzale�nych (wspólnych przedsi�wzi�ciach) – aktywa finansowe 

wył�czone z zakresu MSR 39 - zgodnie z polityk� rachunkowo�ci Grupy wyceniane s� według ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty warto�ci. 

Warto�� godziwa definiowana jest jako kwota, za jak� na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 

zosta� wymieniony, a zobowi�zanie wykonane, pomi�dzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i 

niepowi�zanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich warto��
godziw� ustala si� na podstawie parametrów pochodz�cych z aktywnego rynku (ceny sprzeda�y i zakupu). W 

przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, warto�� godziwa ustalana jest na 

podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wej�ciowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane s�
zmienne pochodz�ce z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  

W odniesieniu do aktywów oraz zobowi�za	 finansowych, które zgodnie z polityk� rachunkowo�ci Grupy uj�to w 

skonsolidowanym bilansie w warto�ci godziwej, dodatkowe informacje o metodach wyceny oraz poziomach 

warto�ci godziwej zaprezentowano poni�ej. 

Warto�� godziw� aktywów oraz zobowi�za	 finansowych, które zgodnie z polityk� rachunkowo�ci Grupa 

Kapitałowa ujmuje w bilansie według zamortyzowanego kosztu, a dla których nie istnieje aktywny rynek, ustalono 

na potrzeby sporz�dzenia noty jako warto�� bie��c� przyszłych przepływów pieni��nych, zdyskontowanych 

rynkow� stop� procentow�. 

Grupa Kapitałowa nie dokonywała wyceny warto�ci godziwej nale�no�ci oraz zobowi�za	 z tytułu dostaw i usług – 

ich warto�� bilansowa uznawana jest przez Grup� za rozs�dne przybli�enie warto�ci godziwej. 

12.7 Przekwalifikowanie 

Grupa Kapitałowa 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. 

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


Techniki wyceny i podstawowe dane wsadowe  31.12.2016 31.12.2015 

Kontrakty forward   

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: 286 

Zobowi�zania: 335 

Aktywa: 13 

Zobowi�zania: 95 

Nie wyst�piły przeniesienia pomi�dzy poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii warto�ci godziwej w okresie 

sprawozdawczym. 
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12.8 Wył�czenie z bilansu 

Na dzie	 31 grudnia 2016 Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie 

kwalifikuj� si� do wył�czenia z bilansu. Grupa nie jest stron� umów przenosz�cych prawa i zobowi�zania do 

posiadanych aktywów i zobowi�za	 finansowych w postaci cesji nale�no�ci, przelewu wierzytelno�ci, przej�cia 

długu itp., umów cywilnoprawnych kwalifikuj�ce si� i niekwalifikuj�ce si� do zaprzestania ujmowania w 

sprawozdaniu finansowym. 

13. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 

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

skonsolidowane sprawozdanie finansowe: 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Saldo na pocz�tek okresu: 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 055 6 228

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 847

Podatek odroczony per saldo na pocz�tek okresu -22 208 -6 228

Zmiana stanu w okresie wpływaj�ca na: 

Wynik finansowy (+/-) 1 910 2 158

Inne całkowite dochody (+/-) -254 -7 721

Rozliczenie nabycia jednostek gospodarczych -11 635

Pozostałe -47 1 218

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym: -20 599 -22 208

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 054 1 847

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 653 24 055
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Podatek odroczony 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

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

Wynik 
finansowy 

Inne dochody 
całkowite 

Rozliczenie 
poł�czenia 

Ró�nice 
kursowe netto z 

przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu 

Aktywa: 

Warto�ci niematerialne 2 422 -284 0 0 0 2 138

Rzeczowe aktywa trwałe 20 332 475 0 0 0 20 807

Nieruchomo�ci inwestycyjne 323 0 0 0 0 323

Pochodne aktywa finansowe 3 444 -3 392 2 0 0 54

Zapasy 247 95 0 0 0 342

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 115 -35 0 0 0 80

Kontrakty budowlane -384 221 0 0 0 -163

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty -21 10 0 0 0 -11

Inne aktywa 251 6 0 0 0 257

Zobowi�zania: 

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze	 pracowniczych -418 937 0 0 0 519

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze -1 435 176 43 0 0 -1 216

Pozostałe rezerwy -1 327 274 0 0 0 -1 053

Pochodne zobowi�zania finansowe -74 -38 2 0 0 -63

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług -113 127 0 0 0 14

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 693 141 114 0 0 948

Inne zobowi�zania -729 337 0 0 0 -392

Inne: 

PWUG 186 0 0 0 0 186

Podatek odroczony od wyceny nieruchomo�ci inwestycyjnej 1 239 0 0 0 0 1 239

Nierozliczone straty podatkowe -1 272 0 0 0 0 -1 272

Wycena kontraktów walutowych -78 -45 93 0 0 -30

Ulga z tytułu wydatków inwestycyjnych w SSE -1 193 -915 0 0 0 -2 108

Razem 22 208 -1 910 254 0 0 20 599
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Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

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

Wynik 
finansowy 

Inne dochody 
całkowite 

Ko
cowe 
rozliczenie 

nabycia 

Przekształcenie 
bilansu otwarcia 

Saldo na 
koniec okresu 

Aktywa: 

Warto�ci niematerialne 47 -2 24 2 353 2 422

Rzeczowe aktywa trwałe 8 884 399 1 767 9 282 20 332

Nieruchomo�ci inwestycyjne 323 323

Pochodne aktywa finansowe 4 139 3 301 3 444

Zapasy -363 184 426 247

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług -33 42 106 115

Kontrakty budowlane -384 -384

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty -21 -21

Inne aktywa -534 28 757 251

Zobowi�zania: 

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze	 pracowniczych -131 -413 126 -418

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze -963 -455 -17 -1 435

Pozostałe rezerwy -466 -861 -1 327

Pochodne zobowi�zania finansowe 14 -80 -8 -74

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług -67 -46 -113

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne 23 41 629 693

Inne zobowi�zania -101 -39 65 -654 -729

Inne: 

PWUG 198 -12 186

Podatek odroczony od wyceny nieruchomo�ci inwestycyjnej 65 1 174 1 239

Nierozliczone straty podatkowe -189 -1 083 -1 272

Wycena kontraktów walutowych -78 -78

Ulga z tytułu wydatków inwestycyjnych w SSE -1 193 -1 193

Razem 6 228 -2 158 7 721 11 635 -1 218 22 208
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14. Zapasy 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej uj�te s� nast�puj�ce pozycje zapasów: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Materiały 29 145 26 070

Wyroby gotowe 23 452 20 987

Półprodukty i produkcja w toku 27 328 25 737

Towary 7 077 5 973

Warto�� bilansowa zapasów razem 87 002 78 767

Warto�c zapasów uj�ta jako koszt wyniosła ok. 218.350 tys. PLN 

Zmiany odpisów aktualizuj�cych zapasy przedstawia poni�sza tabela: 

  01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Stan na pocz�tek okresu 1 784 1 497

Odpisy uj�te jako koszt w okresie 610 439 

Odpisy odwrócone w okresie (-) -605 -152 

Inne zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) 0 0 

Stan na koniec okresu 1 789 1 784

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych dotyczy zapasów sprzedanych lub wykorzystanych do produkcji w obu 

okresach. 

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

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci, ujmowane przez Grup� w ramach klasy nale�no�ci i 

po�yczek przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

Nale�no�ci krótkoterminowe: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Aktywa finansowe (MSR 39):   

Nale�no�ci handlowe 92 194 104 490

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci handlowych (-) -5 175 -4 975

Nale�no�ci handlowe netto 87 019 99 515

Inne nale�no�ci 283 17

Odpisy aktualizuj�ce warto�� pozostałych nale�no�ci finansowych(-) -33 0

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

Kaucje z tytułu usług budowlanych 404 0

Kaucje wpłacone z innych tytułów 6 0

Pozostałe nale�no�ci finansowe netto 660 17

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):   

Nale�no�ci z tytułu podatków i innych �wiadcze	 9 875 2 838

Przedpłaty i zaliczki 330 68

Pozostałe nale�no�ci niefinansowe 302 2 073

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci niefinansowych (-) 0 -59

Nale�no�ci niefinansowe 10 507 4 920

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe razem 98 186 104 452

Grupa Kapitałowa dokonała oceny nale�no�ci ze wzgl�du na utrat� ich warto�ci zgodnie ze stosowan� polityk�
rachunkowo�ci (patrz podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporz�dzenia oraz zasady rachunkowo�ci”). Odpisy 

aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci finansowych oraz niefinansowych, które w 2016 roku obci��yły pozostałe koszty 

operacyjne skonsolidowanego sprawozdania z dochodów wyniosły 381 tys. PLN. 
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Odpisy aktualizuj�ce warto�� krótkoterminowych nale�no�ci finansowych (tj. nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych nale�no�ci finansowych) przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

  
01.01. do 

31.12.2016 
01.01. do 

31.12.2015 

Stan na pocz�tek okresu 4 937 5 034

Inne zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) 0 0

Odpisy rozwi�zane uj�te jako przychód w okresie (-) -128 -313

Odpisy wykorzystane (-) -15 -184

Odpisy uj�te jako koszt w okresie 381 400

Stan na koniec okresu 5 175 4 937

Dalsza analiza ryzyka kredytowego nale�no�ci, w tym analiza wieku nale�no�ci zaległych nie obj�tych odpisem 

aktualizuj�cym, została przedstawiona w nocie 32. 

16. �rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 

  31.12.2016 31.12.2015 

Rachunki bankowe w PLN 8 118 9 516

Rachunki bankowe walutowe 6 058 2 249

Gotówka w kasie 87 118

Depozyty krótkoterminowe 29 479 6 446

Pozostałe �rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych 74 0

�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 43 816 18 329

Grupa Kapitałowa dla celów sporz�dzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieni��nych klasyfikuje �rodki 

pieni��ne w sposób przyj�ty do prezentacji w bilansie.  

17. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y oraz działalno�� zaniechana 

W roku 2016 ani 2015 Grupa nie wykazała działalno�ci zaniechanej. Na okresy sprawozdawcze zako	czone 31 

grudnia 2016 oraz 31 grudnia 2015 roku nie wyst�puj� aktywa przeznaczone do sprzeda�y. 

18. Kapitał własny 

18.1 Kapitał podstawowy 

Na dzie	 31 grudnia 2016 kapitał podstawowy Spółki dominuj�cej wynosił 1.335 tys. PLN (31 grudnia 2015 roku: 

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 skonsolidowanym 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
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Wzrost kapitału zakładowego 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 akcje Spółki dominuj�cej nie pozostawały w jej posiadaniu jako akcje własne, ani te�  
w posiadaniu jednostek zale�nych ani 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%

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

W dniu 15 wrze�nia 2015 roku odbyło si� Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zetkama S.A., które podj�ło uchwał�
o poł�czeniu z IDEA K 5. Dnia 2 listopada 2015 roku nast�piło s�dowe zarejestrowanie podwy�szenia kapitału 

zakładowego Zetkama SA oraz zwi�zane z tym zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy został podwy�szony  

z kwoty 980.830,00 PLN do 1.335.370,80 PLN. Podwy�szenie kapitału nast�piło poprzez wyemitowanie 1.772.704 

akcji na okaziciela serii F o warto�ci nominalnej 0,20 PLN ka�da. W zwi�zku z poł�czeniem i emisj� akcji 

poł�czeniowych, na pozostałe kapitały uj�to nadwy�k� wynikaj�c� z obj�cia akcji poł�czeniowych powy�ej ceny 

nominalnej w kwocie 132.367.807,68 PLN.   
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18.3  Pozostałe kapitały 

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2016 roku 

  

Przeszacowani

e rzeczowych 

aktywów 

trwałych 

Aktywa 

finansowe 

dost�pne do 

sprzeda�y 

Instrumenty 

zabezpieczaj�c

e przepływy 

pien. 

Zyski straty 

aktuarialne 

Ró�nice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek zagr.

Udział w innych 

dochodach 

całk. jednostek 

wycenianych 

metod� praw 

wł. 

Inne całkowite 

dochody razem

Kapitał z 

wyceny 

programów 

płatno�ci 

akcjami 

Pozostałe 

kapitały razem

Saldo na pocz�tek okresu 1 121 0 166 -205 0 0 1 082 -400 682

Emisja opcji na akcje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne całkowite dochody brutto 0 0 -1 723 -728 0 0 -2 451 0 -2 451

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 

(-) 
0 0 159 75 0 0 234 0 234

Przeniesienie innych całkowitych dochodów do 

zysków zatrzymanych (-) 
0 0 62 0 0 0 62 0 62

Saldo na koniec okresu 1 121 0 -1 336 -858 0 0 -1 073 -400 -1 473

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2015 roku 

  

Przeszacowani

e rzeczowych 

aktywów 

trwałych 

Aktywa 

finansowe 

dost�pne do 

sprzeda�y 

Instrumenty 

zabezpieczaj�c

e przepływy 

pien. 

Zyski straty 

aktuarialne 

Ró�nice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek zagr.

Udział w innych 

dochodach 

całk. jednostek 

wycenianych 

metod� praw 

wł. 

Inne całkowite 

dochody razem

Kapitał z 

wyceny 

programów 

płatno�ci 

akcjami 

Pozostałe 

kapitały razem

Saldo na pocz�tek okresu 1 121 0 -516 -219 0 0 386 -400 -14

Emisja opcji na akcje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne całkowite dochody brutto 0 0 917 16 0 0 933 0 933

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 0 0 -235 -2 0 0 -237 0 -237

Przeniesienie innych całkowitych dochodów do 

zysków zatrzymanych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo na koniec okresu 1 121 0 166 -205 0 0 1 082 -400 682
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18.4  Programy płatno�ci akcjami 

W 2016 roku ani w 2015 roku Grupa nie prowadziła programów płatno�ci akcjami. 

18.5  Udziały niedaj�ce kontroli 

Prezentowane w kapitale własnym Grupy udziały niedaj�ce kontroli odnosz� si� do nast�puj�cych jednostek 

zale�nych: 

31.12.2016 31.12.2015 

Jednostka zale�na Armak S.A. 380 405

Jednostka zale�na Techmadex S.A. 6 087 7 780

Jednostka zale�na Ku
nia Polska S.A. 8 614 8 972

Jednostka zale�na Masterform Sp. z o.o. 6 191 6 267

Udziały niedaj�ce kontroli razem 21 272 23 424

W okresie obj�tym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym warto�� udziałów niedaj�cych kontroli uległa 

zmianie z tytułu transakcji wpływaj�cych na struktur� Grupy oraz z tytułu rozliczenia dochodów całkowitych w cz��ci 

przypadaj�cej na mniejszo��. 

Udziały nie daj�ce kontroli wyst�puj� w czterech podmiotach zale�nych – Ku
nia Polska S.A., Techmadex S.A., 

Armak Sp. z o.o. i Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o.  

W Ku
ni Polskiej udziały nie daj�ce kontroli (4,91%) z rozdrobionym akcjonariacie (akcje pozyskane przez 

pracowników w procesie przekształce	 własno�ciowych).  

W Techmadex S.A. udziały nie daj�ce kontroli (48,9%) i koncertowały si� na udziałowcach z którymi Grupa 

przeprowadziła transakcj� przej�cia kontroli na 31 grudnia 2014 roku.  Spółka Techmadex jest notowana na New 

Connect.  

W Armak Sp. z o.o. udziały nie daj�ce kontrol (1,17%) i dotycz� akcji posiadanych przez pracowników Spółki. 

W spółce Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. udziały nie daj�ce kontroli stanowiły 25% i były w posiadaniu BR 

Capital sp. z o.o. z którym współpraca ma charakter strategiczny w zakresie realizacji �rednioterminowych celów 

finansowych. 

19. �wiadczenia pracownicze 

19.1  Koszty �wiadcze
 pracowniczych 

  01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Koszty wynagrodze	 105 343 61 288

Koszty ubezpiecze	 społecznych 22 625 15 688

Koszty programów płatno�ci akcjami 0 0

Koszty przyszłych �wiadcze	 (rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 9 001 446

Koszty �wiadcze
 pracowniczych razem 136 969 77 422

19.2  Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze
 pracowniczych 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu �wiadcze	 pracowniczych uj�te w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej obejmuj�: 
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Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

Zobowi�zania i rezerwy Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze	 3 952 0 3 952

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 społecznych 4 457 0 4 457

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 2 704 0 2 704

Rezerwy na nagrody jubileuszowe 1 847 6 465 8 312

Rezerwy na odprawy emerytalne 1 747 4 202 5 949

Rezerwy na pozostałe �wiadczenia 2 329 0 2 329

Razem �wiadczenia pracownicze 17 036 10 667 27 703

Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

Zobowi�zania i rezerwy Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze	 4 150 0 4 150

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 społecznych 3 989 0 3 989

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 2 381 0 2 381

Rezerwy na nagrody jubileuszowe 877 4 981 5 858

Rezerwy na odprawy emerytalne 561 3 495 4 056

Rezerwy na pozostałe �wiadczenia 2 257 0 2 257

Razem �wiadczenia pracownicze 14 215 8 476 22 691

Na zmian� stanu rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe pracownicze wpływ miały 

nast�puj�ce pozycje: 

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2016 roku 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Razem 

Stan rezerw na pocz�tek okresu 5 858 4 056 9 914

Zmiany uj�te w rachunku zysków i strat: 

Koszty bie��cego i przeszłego zatrudnienia 3 670 1 687 5 357

Koszty odsetek 161 120 281

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne -159 0 -159

Zmiany uj�te w innych całkowitych dochodach: 

Wypłacone �wiadczenia (-) -1 218 -542 -1 760

Zwi�kszenie przez poł�czenie jednostek 
gospodarczych 

0 0 0

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne 0 628 628

Warto�� bie��ca rezerw na koniec okresu 8 312 5 949 14 261

Zmiany w okresie od 01.01. do 31.12.2015 roku 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Razem 

Stan rezerw na pocz�tek okresu 6 024 3 917 9 941

Zmiany uj�te w rachunku zysków i strat: 

Koszty bie��cego i przeszłego zatrudnienia 86 54 140

Koszty odsetek 56 25 81

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne 443 -88 355

Zmiany uj�te w innych całkowitych dochodach: 

Wypłacone �wiadczenia (-) -751 -95 -846

Zwi�kszenie przez poł�czenie jednostek 
gospodarczych 

0 0 0

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne 0 243 243

Pozostałe zmiany (ró�nice kursowe netto z 
przeliczenia) 

0 0 0

Warto�� bie��ca rezerw na koniec okresu 5 858 4 056 9 914
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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: 

Rok 
Nagrody 

jubileuszowe 
Nagrody 

jubileuszowe % 
Odprawy emerytalne i 

rentowe 
Odprawy emerytalne i 

rentowe % 

2017 1 332 16,03% 903 15,18%

2018 935 11,25% 492 8,27%

2019 882 10,61% 400 6,72%

2020 681 8,19% 283 4,76%

2021 468 5,63% 289 4,86%

2022 496 5,97% 210 3,53%

2023 307 3,69% 228 3,83%

2024 470 5,65% 186 3,13%

2025 332 3,99% 193 3,24%

2026 256 3,08% 236 3,97%

nast�pne 2 153 25,90% 2 529 42,51%

Razem 8 312 100,00% 5 949 100,00%
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Spodziewane płatno�ci z tytułu przyszłych wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych w 

Grupie na 31 grudnia 2016 w uj�ciu kwotowym i procentowym przedstawia si� nast�puj�co: 

Spodziewane 
płatno�ci 
�wiadcze


Nagrody 
jubileuszowe  

Odprawy 
emerytalne i 

rentowe 
Razem 

2017 1 205 740 1 945

2018 639 409 1 048

2019 820 415 1 235

2020 636 289 925

2021 490 299 789

Nast�pne 5 lat 2 385 1 477 3 862

Razem 6 175 3 629 9 804

Analiza wra�liwo�ci na zało�enia aktuarialne (dane w tys. PLN) 

Badanie wra�liwo�ci Nagrody jubileuszowe 
Odprawy emerytalne i 

rentowe  
Razem 

Zobowi�zanie wyliczone  8 312 5 949 14 261

Zobowi�zanie wyliczone dla stopy dyskonta +0,5% 8 089 5 788 13 877

Zobowi�zanie wyliczone dla stopy dyskonta -0,5% 8 551 6 125 14 676

Zobowi�zanie dla stopy wzrostu płac +0,5% 8 540 6 125 14 665

Zobowi�zanie dla stopy wzrostu płac -0,5% 8 098 5 789 13 887

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

8 189 5 904 14 093

Zobowi�zanie dla wska
ników rotacji pomniejszonych 
o 10% 

8 442 6 002 14 444

20. Pozostałe rezerwy 

Warto�� rezerw uj�tych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych 

okresach przedstawiały si� nast�puj�co: 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

Rezerwy krótkoterminowe długoterminowe

Rezerwy na sprawy s�dowe 0 0

Rezerwy na straty z umów budowlanych 0 0

Rezerwy na koszty restrukturyzacji 0 0

Inne rezerwy 836 0

Pozostałe rezerwy razem 836 0

Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

Rezerwy krótkoterminowe długoterminowe

Rezerwy na sprawy s�dowe 0 0

Rezerwy na straty z umów budowlanych 0 0

Rezerwy na koszty restrukturyzacji 0 0

Inne rezerwy 449 0

Pozostałe rezerwy razem 449 0
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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 0 449 449

Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt 

w okresie 
0 0 0 2 157 2 157

Rozwi�zanie rezerw uj�te jako 

przychód w okresie (-) 
0 0 0 -1 435 -1 435

Wykorzystanie rezerw (-) 0 0 0 -17 -17

Zwi�kszenie przez poł�czenie 

jednostek gospodarczych 
0 0 0 -318 -318

Pozostałe zmiany (ró�nice kursowe 

netto z przeliczenia) 
0 0 0 0 0

Stan na koniec okresu 0 0 0 836 836

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 1 927 0 0 646 2 573

Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt 

w okresie 
0 0 0 176 176

Rozwi�zanie rezerw uj�te jako 

przychód w okresie (-) 
-1 927 0 0 -356 -2 283

Wykorzystanie rezerw (-) 0 0 0 -17 -17

Zwi�kszenie przez poł�czenie 

jednostek gospodarczych
0 0 0 0 0

Pozostałe zmiany (ró�nice kursowe 

netto z przeliczenia) 
0 0 0 0 0

Stan na koniec okresu 0 0 0 449 449

21. Pozostałe zobowi�zania długoterminowe 

Pozostałe zobowi�zania długoterminowe obejmuj�: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Zobowi�zania z tytułu zakupu aktywów trwałych 0 0

Kaucje otrzymane 44 118

Inne zobowi�zania finansowe  3 852 3 740

Pozostałe zobowi�zania długoterminowe razem 3 896 3 858

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. 

22. Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

31.12.2016 31.12.2015 

Zobowi�zania finansowe (MSR 39): 

Zobowi�zania z handlowe 48 602 56 579

Zobowi�zania z tytułu zakupu aktywów trwałych 3 541 3 795

Inne zobowi�zania finansowe 61 118

Zobowi�zania finansowe 52 204 60 492
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Zobowi�zania niefinansowe ( poza MSR 39):   

Zobowi�zania z tytułu podatków i innych �wiadcze	 4 423 4 766

Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 434 22

Zobowi�zania z tytułu umów o usług� budowlan� 878 0

Zaliczki otrzymane na usługi budowlane 0 0

Inne zobowi�zania niefinansowe 506 2 247

Zobowi�zania niefinansowe 6 241 7 035

Zobowi�zania handlowe i pozostałe operacyjne 58 445 67 527

23. Rozliczenia mi	dzyokresowe 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

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 1 565 884 2 449

Aktywa - rozliczenia mi	dzyokresowe razem 1 565 884 2 449

Pasywa - rozliczenia mi�dzyokresowe: 

Dotacje otrzymane 0 3 437 3 437

Usługi budowlane 0 0 0

Przychody przyszłych okresów 3 302 0 3 302

Inne rozliczenia 148 0 148

Pasywa - rozliczenia mi	dzyokresowe razem 3 450 3 437 6 887

Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

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 3 171 28 3 199

Aktywa - rozliczenia mi	dzyokresowe razem 3 171 28 3 199

Pasywa - rozliczenia mi�dzyokresowe:    

Dotacje otrzymane 0 0 0

Usługi budowlane 0 0 0

Przychody przyszłych okresów 699 3 905 4 604

Inne rozliczenia 4 606 0 4 606

Pasywa - rozliczenia mi	dzyokresowe razem 5 305 3 905 9 210
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24. Przychody i koszty operacyjne 

24.1  Koszty według rodzaju 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Amortyzacja 23 509 15 049

�wiadczenia pracownicze 136 969 77 229

Zu�ycie materiałów i energii 250 978 166 781

Usługi obce 69 757 47 120

Podatki i opłaty 5 180 3 673

Pozostałe koszty rodzajowe 4 984 6 134

Koszty wg rodzaju razem 491 377 315 986

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 31 170 36 924

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) -12 179 -7 872

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) -4 426 -4 354

Koszt własny sprzeda�y, koszty sprzeda�y oraz koszty ogólnego zarz�du 505 942 340 684

24.2  Pozostałe przychody operacyjne 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Przychody z refaktur 513 0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 174 755

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

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

niematerialnych 
59 227

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci finansowych 128 126

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci niefinansowych 0 20

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów 211 152

Rozwi�zanie niewykorzystanych rezerw 103 2 042

Otrzymane kary i odszkodowania 146 153

Dotacje otrzymane 658 743

Przedawnione zobowi�zania 17 0

Uzysk złomu 82 0

Bonus za obrót 5 0

Nadwy�ki inwentaryzacyjne 6 0

Pozostałe przychody operacyjne (inne) 84 585

Odszkodowania z ubezpieczenia 17 38

Pozostałe przychody operacyjne razem 2 203 4 841

24.3  Pozostałe koszty operacyjne 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 120 887

Wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych do warto�ci godziwej 0 85

Odpisy z tytułu utraty warto�ci warto�ci firmy 3 500 28

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

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci finansowych 331 148

Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci niefinansowych 50 241

Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów 551 439

Przecena zapasów 31 0

Utworzenie rezerw 127 263

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

Koszty usuwania braków i złomowania 715 529

Likwidacja �rodków trwałych 134 196

Przekazane darowizny 1 931 426
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Bonus za obrót 0 0

Koszty przenoszenia zakładu armatury 0 0

Niedobory inwentaryzacyjne 8 0

Spisane nale�no�ci 18 122

Kary umowne 86 0

Szkody maj�tkowe 8 0

Koszty refaktur 98 103

Zapłacone odszkodowania 55 0

Koszty s�dowe 149 0

Inne koszty 141 1 140

Pozostałe koszty operacyjne razem 8 053 4 607

25. Przychody i koszty finansowe 

25.1  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) 42 211

  Po�yczki i nale�no�ci (odsetki) 245 197

  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 

287 408

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 0 141

  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 

0 141

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

  �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 326 37

  Po�yczki i nale�no�ci 1 020 1 140

  Zobowi�zania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 0

Zyski (straty) (+/-) z tytułu ró�nic kursowych 1 346 1 177

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 0 126

  Dywidendy z inwestycji w jednostki zale�ne 0 0

  Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci i po�yczek 80 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 588 15

Pozostałe przychody finansowe 668 141

Przychody finansowe razem 2 301 1 867

Grupa nie posiada aktywów oraz zobowi�za	 finansowych z kategorii wyznaczonych przy pocz�tkowym uj�ciu jako 

wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. Wykazane zyski oraz straty z wyceny oraz realizacji 

instrumentów finansowych wycenianych w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat odnosz� si� w cało�ci 

do instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu.  
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25.2  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 266 99

  Kredyty w rachunku kredytowym 1 050 379

  Kredyty w rachunku bie��cym 253 265

  Po�yczki (odsetki) 0 469

  Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0

  Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 156 129

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

1 725 1 341

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 0 216

  Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0

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

0 216

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

  �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 13 37

  Po�yczki i nale�no�ci 1 203 610

  Zobowi�zania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 -12

Zyski (straty) (-/+) z tytułu ró�nic kursowych 1 216 635

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 367 118

  Odpisy aktualizuj�ce warto�� inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalno�ci 0 0

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

  Inne koszty finansowe 205 45

Pozostałe koszty finansowe 572 163

Koszty finansowe razem 3 513 2 355

26. Podatek dochodowy 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Podatek bie��cy: 

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy 12 153 6 103

Korekty podatku za poprzednie okresy 0 0

Bie��cy podatek dochodowy 12 153 6 103

Podatek odroczony:   

Powstanie i odwrócenie ró�nic przej�ciowych -1 809 -1 623

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych -104 -401

Odroczony podatek dochodowy -1 913 -2 024

Podatek dochodowy razem 10 240 4 079

Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawk� 19% od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 

dochodowym wykazanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przedstawia si� nast�puj�co: 



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE� I ZA OKRES 12 MIESI�CY ZAKO�CZONY 
31 GRUDNIA 2016 ROKU 
(dane w tysi�cach złotych, chyba �e wskazano inaczej) 

71 / 81

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Wynik finansowy brutto 55 247 36 019

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki dominuj�cej (19%) 10 497 6 844

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu: 

Wyniku z działalno�ci w SSE (-) -1 294 -1 462

Przychodów nie podlegaj�cych opodatkowaniu (-) -1 226 -372

Kosztów trwale nie stanowi�cych kosztów uzyskania przychodów (+) 3 128 -829

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-) -204 -70

Nieuj�tego aktywa na podatek odroczony od ujemnych ró�nic przej�ciowych (+) 133 209

Nieuj�tego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+) 241 0

Korekty podatku za poprzednie okresy (+/-) -184 122

Koszty podatkowe -584 0

Odliczenia -267 0

Obci��enie wyniku podatkiem dochodowym 10 240 4 442

Efektywna stawka podatku [%] 19 12

27. Zysk na akcj	 i wypłacone dywidendy 

27.1  Zysk na akcj	

Zysk na akcj� liczony jest według formuły zysk netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego 

podzielony przez �redni� wa�on� liczb� akcji zwykłych wyst�puj�cych w danym okresie. 

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcj� Grupa stosuje w liczniku kwot�
zysku (straty) netto przypadaj�cego akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego tzn. nie wyst�puje efekt 

rozwadniaj�cy wpływaj�cy na kwot� zysku (straty). 

Kalkulacj� podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcj� wraz z uzgodnieniem �redniej wa�onej 

rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poni�ej.  

  

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru

�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych 6 676 854 5 200 410

Rozwadniaj�cy wpływ opcji zamiennych na akcje 0 0

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwykłych 6 676 854 5 200 410

Działalno�� kontynuowana

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej

44 891 31 872

Podstawowy zysk na akcj� z działalno�ci kontynuowanej 6,72 6,13

Rozwodniony zysk na akcj� z działalno�ci kontynuowanej  6,72 6,13

Działalno�� zaniechana

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej

0 0

Podstawowy zysk na akcj� z działalno�ci zaniechanej 0 0

Rozwodniony zysk na akcj� z działalno�ci zaniechanej 0 0

Działalno�� kontynuowana i zaniechana

Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 44 891 31 872

Podstawowy zysk na akcj� (PLN) 6,72 6,13

Rozwodniony zysk na akcj� (PLN) 6,72 6,13

27.2  Dywidendy 

Do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarz�d Spółki dominuj�cej nie 

przedstawił Radzie Nadzorczej propozycji wypłaty dywidendy z zysku Spółki dominuj�cej za 2016 rok.  

Spółka dominuj�ca nie wypłacała dywidendy z wyniku za rok 2015. 
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28. Zabezpieczenia spłaty zobowi�za


Zaci�gni�te przez Grup� Kapitałow� zobowi�zania z tytułu kredytów, po�yczek, innych instrumentów dłu�nych oraz 

z tytułu leasingu finansowego obj�te s� nast�puj�cymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzie	 bilansowy): 

  31.12.2016 31.12.2015 

Warto�ci niematerialne 0 0 

Hipoteka na nieruchomo�ci 114 774 126 909 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu 76 769 53 845 

Aktywa finansowe (inne ni� nale�no�ci) 0 0 

Zapasy 8 000 62 929 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i inne 6 533 9 487 

�rodki pieni��ne 49 1 542 

Warto�� bilansowa aktywów stanowi�cych zabezpieczenie razem 206 125 254 712

Poza wykazanymi powy�ej, zabezpieczenie zobowi�za	 Grupy stanowi�: 

- zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex S.A. (14.485 tys. PLN) oraz na udziałach Masterform Grupa Zetkama 

Sp. z o.o. (16.065 tys. PLN)  

- blokada �rodków pieni��nych na rachunku bankowym (dotyczy udzielonych gwarancji), 

- weksle własne (in blanco),  

- cesja nale�no�ci handlowych, 

- cesja praw z polis ubezpieczenia, 

- pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunkach bankowych, 

- por�czenie spłaty kredytu (dla spółki z Grupy Kapitałowej), 

- o�wiadczenie o solidarnym poddaniu si� egzekucji do kwoty 28.000 tys. PLN. 

Poza wy�ej wymienionymi formami zabezpiecze	 spłaty, umowy kredytowe nakładaj� na Grup� Kapitałow�
dodatkowe wymogi, jakie musz� by� spełnione przez okres kredytowania: 

- zapewnienie 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, zarówno w 2016 roku, jak i w 2015 roku, zostały spełnione. 

29. Aktywa i zobowi�zania warunkowe 

Aktywa warunkowe w Grupie nie wyst�puj�. 

Zobowi�zania warunkowe na 31 grudnia 2016 roku dotycz�: 

- gwarancji z tytułu nale�ytego wykonania i usuni�cia wad 7.376 tys. PLN (31 grudnia 2015: 6.753 tys. PLN), 

- udzielonego por�czenia spłaty kredytu na 15.250 tys PLN (31 grudnia 2015: 15.250 tys PLN), 

- gwarance bankowe na 4.422 tys. PLN (31 grudnia 2015: 0 tys. PLN). 

Opis spraw s�dowych umieszczono w nocie 31. 

30. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 

Podmioty powi�zane z Grup� Kapitałow� obejmuj� kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone, 

jednostki zale�ne wył�czone z obowi�zku konsolidacji oraz pozostałe podmioty powi�zane, do których Grupa 

zalicza podmioty kontrolowane przez wła�cicieli Spółki dominuj�cej. Nierozliczone salda nale�no�ci oraz 

zobowi�za	 zazwyczaj regulowane s� w �rodkach pieni��nych. 

30.1  Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Nie wyst�piły inne transakcje ni� wynikaj�ce ze �wiadcze	 pracowniczych oraz opisanych poni�ej. 
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30.2  Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi, nie konsolidowanymi jednostkami zale�nymi oraz 
pozostałymi podmiotami powi�zanymi 

W 2015 roku dokonano sprzeda�y do jednostki stowarzyszonej na kwot� 898 tys. PLN oraz dokonano zakupu od 

jednostki stowarzyszonej na kwot� 383 tys. PLN. 

W 2016 roku ani na dni bilansowe bie��cego oraz ubiegłego okresu, Grupa nie przeprowadzała transakcji ani nie 

posiadała rozrachunków z jednostkami stowarzyszonymi. 

30.3  Wydanie akcji serii F w ramach procesu poł�czenia 

W ramach procesu Poł�czenia, które zostało zarejestrowane w dniu 2 listopada 2015 roku, zgodnie z jego 

warunkami, Spółka wydała swoim, poni�ej wskazanym akcjonariuszom ł�cznie 1.472.731 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F (wyemitowanych przez Spółk� dla celów Poł�czenia) w zamian za warto�� maj�tku przej�tej spółki 

IDEA K5 przypadaj�c� na 311.657 posiadane przez tych akcjonariuszy udziały IDEA K5 Sp. z o.o. o ł�cznej 

warto�ci 110.264.246,60 PLN, w ten sposób, �e: 

• Leszek Jurasz, b�d�cy równie� Prezesem Zarz�du Spółki dominuj�cej, otrzymał 49.201 akcji serii F, tj.  

w liczbie odpowiadaj�cej posiadanym 10.412 udziałom IDEA K5 Sp. z o.o. o warto�ci 3.683.765,60 PLN, 

• Tomasz Jurczyk, b�d�cy równie� Członkiem Rady Nadzorczej, otrzymał 312.038 akcji, tj. w liczbie 

odpowiadaj�cej 66.033 udziałom o warto�ci 23.362 475,40 PLN, 

• Maciej Jurczyk otrzymał 244.856 akcji, tj. w liczbie odpowiadaj�cej 51.816 udziałom o warto�ci 18.332.500,80 

PLN, 

• Jakub Jurczyk otrzymał 158.025 akcji, tj. w liczbie odpowiadaj�cej 33 441 udziałom o warto�ci 11.831.425,80 

PLN, 

• Sebastian Jurczyk otrzymał 131.978 akcji, tj. w liczbie odpowiadaj�cej 27.929 udziałom o warto�ci 

9.881.280,20 PLN, 

• spółka AVALLON MBO S.A. z siedzib� w Łodzi otrzymała 576.633 akcji, tj. w liczbie odpowiadaj�cej 122.026 

udziałom o warto�ci 43.172.798,80 PLN. 

Stosunek powy�ej wskazanej wymiany udziałów IDEA K5 Sp. z o.o. na akcje Spółki, wynosz�cy 1:4,7255 został 

okre�lony w oparciu o przeprowadzon� przez PwC Polska Sp. z o.o. wycen� warto�ci rynkowej IDEA K5 Sp. z o.o. 

(wraz z jej maj�tkiem finansowym, na który składa si� pakiet kontrolny akcji Ku
ni Polskiej S.A. z siedzib�  

w Skoczowie), w wyniku czego warto�� jednego udziału w kapitale zakładowym IDEA K5 Sp. z o.o. została ustalona 

na poziomie 353,80 PLN, natomiast warto�� jednej akcji serii F Spółki - na poziomie 74,87 PLN.

31. Sprawy s�dowe 

Opis istotnych spraw s�dowych w Spółkach Grupy 

Mangata Holding S.A. 
Spółka jako wierzyciel prowadzi sprawy egzekucyjne, w których ł�czna warto�� egzekwowanych kwot wynosi  

65 tys. PLN. 

�rubena Unia S.A. 
Spółka w post�powaniach s�dowych, egzekucyjnych i upadło�ciowych dochodzi swoich nale�no�ci w ł�cznej 

kwocie 4.723 tys. PLN. 

Techmadex S.A. 

• Sprawa z powództwa konsorcjum firm: Techmadex S.A., Atrem S.A. i GP Energia Sp. z o.o. p-ko OGP Gaz-

System S.A. przed S�dem Okr�gowym w Warszawie o zapłat� 12.140.070,20 PLN tytułem nale�no�ci 

wynikaj�cych z umowy dotycz�cej Budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w TJE Hołowczyce,  

z czego kwota zas�dzona pozwem zostanie podzielona pomi�dzy uczestników konsorcjum w proporcjach 

40% dla Techmadex S.A. 40 % dla Atrem S.A. oraz 20 % dla GP Energia Sp. z o.o. Pozew wniesiono w dniu 

15.02.2016 r.  
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• Sprawa z powództwa konsorcjum firm: Techmadex S.A.., Atrem S.A. i GP Energia Sp. z o.o. p-ko OGP Gaz-

System S.A. przed S�dem Okr�gowym w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa do ��dania zapłaty przez 

Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 04.07.2016 r. z tytułu niewła�ciwego wykonania umowy Budowy 

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w wysoko�ci 9.767.430 PLN wraz z wnioskiem o zabezpieczenie na 

podstawie artykułu 730 k.p.c. roszczenia Konsorcjum na czas tocz�cego si� post�powania. Pozew wniesiono 

w dniu 29.11.2016 r. 

• Techmadex S.A. prowadzi jako wierzyciel dwa post�powania egzekucyjne przeciwko Eda-Serwis Sp. z o.o. 

w Warszawie, celem wyegzekwowania kwoty 981.059 PLN, zas�dzonej dwoma wyrokami S�du Okr�gowego  

w Łodzi z dnia 26.01.2016 r. 

• Sprawa z powództwa PB ROBUD Sp. z o.o. w Gliwicach p-ko OGP Gaz System S.A. w Warszawie 

(Techmadex S.A. przył�czył si� do OGP Gaz System S.A. jako interwenient uboczny) o zapłat� 158.409 PLN, 

tytułem nale�no�ci ubocznych z umowy o podwykonawstwo. Pozew wniesiono 23 kwietnia 2014 r. S�d  

I instancji wydał wyrok oddalaj�cy powództwo. PB ROBUD Sp. z o.o. w Gliwicach wniósł apelacj� – sprawa 

przekazana do S�du Apelacyjnego w Warszawie.  

• 17.06.2016 r. InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze	 S.A. Vienna Insurance Group („InterRisk”) zło�ył pozew 

przeciwko Eda Serwis Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie, Przedsi�biorstwu Usługowemu „EKOKAN” Sp.  

z o.o. z siedzib� w Tarnowie oraz Spółce o wydanie nakazu zapłaty z weksla w post�powaniu nakazowym na 

kwot� 1.500.000 PLN. Jako podstaw� roszczenia wzgl�dem Spółki powód wskazał por�czenie do ww. kwoty 

weksla in blanco z klauzul� bez protestu wystawionego przez Eda Serwis Sp. z o.o. (wówczas spółka zale�na 

Techmadex S.A.) na zabezpieczenie ewentualnych roszcze	 regresowych InterRisk zwi�zanych  

z wystawieniem ubezpieczeniowej gwarancji nale�ytego wykonania kontraktu i usuni�cia wad i usterek, 

dotycz�cej realizacji umowy pod nazw� „Rozbudowa w�zła Rembelszczyzna. We wskazanym wy�ej pozwie 

InterRisk wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty, �e Spółka ma zapłaci� solidarnie 1.500.000 zł. Wobec braku 

podstaw do wydania nakazu zapłaty z weksla, sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie zwykłym. 

Spółka stoi na stanowisku, �e roszczenie InterRisk jest niezasadne z uwagi na upływ terminu wa�no�ci 

ubezpieczeniowej gwarancji, a tym samym zwi�zanego z ni� zabezpieczenia udzielonego przez Spółk�. 

32. Ryzyko dotycz�ce instrumentów finansowych 

Ryzyko dotycz�ce instrumentów finansowych 

Grupa Kapitałowa nara�ona jest na wiele ryzyk zwi�zanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz 

zobowi�zania finansowe Grupy w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 12.1. Ryzykami, na które 

nara�ona jest Grupa s�: 

� ryzyko rynkowe obejmuj�ce ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 

� ryzyko kredytowe oraz 

� ryzyko płynno�ci. 

Zarz�dzanie ryzykiem finansowym Grupy koordynowane jest przez Spółk� dominuj�c�, w bliskiej współpracy  

z Zarz�dami oraz dyrektorami finansowymi spółek zale�nych. W procesie zarz�dzania ryzykiem najwa�niejsz�
wag� maj� nast�puj�ce cele: 

� zabezpieczenie krótkoterminowych oraz �rednioterminowych przepływów pieni��nych, 

� stabilizacja waha	 wyniku finansowego Grupy, 

� wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie zało�e	 bud�etowych, 

� osi�gni�cie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych 
ródeł 

finansowania działa	 inwestycyjnych. 

Grupa nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony ekonomicznej 

przeprowadzane transakcje maj� charakter zabezpieczaj�cy przed okre�lonym ryzykiem. 

Ponadto Spółka dominuj�ca wyznaczyła formalnie cz��� instrumentów pochodnych jako zabezpieczenie 

przepływów pieni��nych zgodnie z wymogami MSR 39 (instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce oraz umowy 

kredytowe wyra�one w walucie obcej). Wpływ stosowanej rachunkowo�ci zabezpiecze	 na pozycje innych 

dochodów całkowitych przedstawiono w nocie nr 12.3.

Poni�ej przedstawiono najbardziej znacz�ce ryzyka, na które nara�ona jest Grupa. 
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Ryzyko rynkowe 

Analiza wra�liwo�ci na ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe zwi�zane jest ze sprzeda�� na rynki zagraniczne oraz zakupami materiałów i towarów z tych�e 

rynków. Bior�c pod uwag�, i� wpływy w walutach obcych (szczególnie w EUR) przekraczaj� wypływy, Grupa 

podejmuje działania operacyjne zmierzaj�ce do zmniejszenia ekspozycji netto do minimalnych osi�galnych 

poziomów. Zarówno zakupy surowców, towarów jak i nakłady inwestycyjne analizowane s� pod k�tem mo�liwo�ci 

redukcji ryzyka walutowego w Grupie. 

Ponadto Grupa realizuje strategi� zabezpieczania ryzyka walutowego przy wykorzystaniu dost�pnych 

instrumentów finansowych. Głównym celem strategii jest ograniczenie zmienno�ci przepływów pieni��nych  

w walucie EUR zwi�zanych z wysoce prawdopodobnymi planowanymi transakcjami sprzeda�y wyrobów Grupy. 

By zminimalizowa� ryzyko walutowe Grupa zawiera walutowe kontrakty terminowe (kontrakty forward) oraz zawiera 

umowy kredytowe w walucie EUR traktuj�c ich spłat� jako naturalny hedging. Je�eli kwoty płacone (zakup) oraz 

uzyskane (sprzeda�) w walucie równowa�� ryzyko, Grupa nie stosuje kontraktów forward. Je�eli transakcje zakupu 

oraz sprzeda�y realizowane w walucie si� nie równowa��, Grupa stosuje kontrakty terminowe, by osi�gn��
wskazane wy�ej cele zarz�dzania ryzykiem. 

Aktywa oraz zobowi�zania finansowe Grupy wyra�one w walutach obcych, przeliczone na PLN kursem zamkni�cia 

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

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

   EUR USD CZK DKK SEK 
Po 

przeliczeniu

Aktywa finansowe (+)       

Po�yczki 0 0 0 0 0 0

Pochodne instrumenty finansowe 8 0 0 0 0 0

Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 832 151 0 0 0 4 441

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe 

nale�no�ci finansowe 
14 902 1 074 0 0 44 24 716

Zobowi�zania finansowe (-)       

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne -9 027 0 0 0 0 -7 478

Leasing finansowy -9 224 0 0 0 0 -495

Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 

zobowi�zania finansowe 
-2 577 122 -5 429 0 0 -11 444

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem -4 086 1 347 -5 429 0 44 9 740

Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

   EUR USD CZK DKK SEK 
Po 

przeliczeniu

Aktywa finansowe (+)       

Po�yczki 334 0 0 0 0 1 423

Pochodne instrumenty finansowe 5 200 0 0 0 0 22 159

Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 580 41 0 0 0 3 186

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe 

nale�no�ci finansowe 
14 033 1 418 0 0 214 65 333

Zobowi�zania finansowe (-)       

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne -5 839 0 0 0 0 -24 883

Leasing finansowy 630 0 0 0 0 2 686

Pochodne instrumenty finansowe -300 0 0 0 0 -1 278

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 

zobowi�zania finansowe 
-3 528 -67 -12 837 0 0 -15 296

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem 11 110 1 392 -12 837 0 214 53 330
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Poni�ej przedstawiono analiz� wra�liwo�ci wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 

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

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

zamkni�cia obowi�zuj�cego na poszczególne dni bilansowe.  

Stan na dzie� 31.12.2016 roku 

Wpływ na wynik finansowy EUR USD CZK DKK SEK Razem

Wzrost kursu walutowego (+10%) -998 112 -543 0 2 -1 427 

Spadek kursu walutowego (-10%) 998 -112 543 0 -2 1 427 

Wpływ na inne całkowite dochody EUR USD CZK DKK SEK Razem

Wzrost kursu walutowego (+10%) -1 638 122 -543 0 2 -2 057 

Spadek kursu walutowego (-10%) 1 638 -122 543 0 -2 2 057 

Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

Wpływ na wynik finansowy EUR USD CZK DKK SEK Razem

Wzrost kursu walutowego (+10%) 4 844 503 0 0 0 5 347 

Spadek kursu walutowego (-10%) -4 844 -503 0 0 0 -5 347 

Wpływ na inne całkowite dochody EUR USD CZK DKK SEK Razem

Wzrost kursu walutowego (+10%) 5 048 503 0 0 0 5 551 

Spadek kursu walutowego (-10%) -5 048 -503 0 0 0 -5 551 

Nale�y wzi�� pod uwag�, �e instrumenty pochodne walutowe kompensuj� efekt waha	 kursów, a zatem przyjmuje 

si�, �e ekspozycja na ryzyko dotyczy instrumentów finansowych posiadanych przez Grup� na poszczególne dni 

bilansowe i jest korygowana o pozycj� w instrumentach pochodnych. 

Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ci�gu roku w zale�no�ci od wolumenu transakcji 

przeprowadzanych w walucie. Niemniej powy�sz� analiz� wra�liwo�ci mo�na uzna� za reprezentatywn� dla 

okre�lenia ekspozycji Grupy na ryzyko walutowe. 

Analiza wra�liwo�ci na ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej zwi�zane jest przede wszystkim z oprocentowaniem posiadanych kredytów 

bankowych oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawk� Euribor i Wibor oraz umów 

leasingowych pomniejszonych o stan �rodków pieni��nych. Grupa nie zabezpiecza si� przed tym ryzykiem, 

jednak�e prowadzi stały monitoring sytuacji rynkowej w tym obszarze. Zmiana stóp procentowych w przypadku 

kredytu opartego na stawce Wibor kompensowana jest poprzez zmian� odsetek otrzymywanych od �rodków 

pieni��nych – doskonałym narz�dziem do ograniczania ryzyka stóp procentowych jest stosowany w Grupie cash 

pooling. W ocenie Grupy ryzyko zmiany stopy procentowych jest na akceptowalnym poziomie w stosunku do 

rentowno�ci prowadzonej działalno�ci. 

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%. Kalkulacj� przeprowadzono na podstawie 

zmiany �redniej stopy procentowej obowi�zuj�cej w okresie o (+/-) 1% oraz w odniesieniu do aktywów oraz 

zobowi�za	 finansowych wra�liwych na zmian� oprocentowania tj. oprocentowanych zmienn� stop� procentow�. 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku

   wpływ na wynik wpływ na inne dochody całkowite 

Wzrost stopy procentowej (+1%) -929 -926 

Spadek stopy procentowej (-1%) 929 926 
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Stan na dzie� 31.12.2015 roku 

    wpływ na wynik wpływ na inne dochody całkowite

Wzrost stopy procentowej (+1%) -1 216 -1 216 

Spadek stopy procentowej (-1%) 1 216 1 216 

Analiza wra�liwo�ci na ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe w Grupie jest na niskim poziomie ze wzgl�du na stosowanie działa	 maj�cych na celu 

zminimalizowanie kwoty trudnych nale�no�ci. Przed rozpocz�ciem współpracy z potencjalnym klientem Spółki 

Grupy analizuj� kondycje i wiarygodno�� finansow� klienta np. poprzez korzystanie z usług wywiadowni 

gospodarczych. Na pocz�tku współpracy Grupa wykorzystuje tak�e inne instrumenty w celu ograniczenia ryzyka 

kredytowego, tj. m.in.: akredytywa, przedpłata dla nowych klientów, limity kredytowe dla klientów o dłu�szym 

okresie współpracy. Ryzyko to jest równie� ograniczone w Grupie ze wzgl�du na dywersyfikacj� sprzeda�y pod 

wzgl�dem liczby klientów i obszarów sprzeda�y. 

Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe okre�lana jest poprzez warto�� bilansow� nast�puj�cych 

aktywów finansowych: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Po�yczki 35 881 2 130

Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci finansowe 94 161 74 204

Pochodne instrumenty finansowe 240 13

Papiery dłu�ne 0 0

Jednostki funduszy inwestycyjnych 0 0

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 43 798 18 329

Zobowi�zania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i por�cze	 2 575 24 331

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem 176 655 119 007

Grupa w sposób ci�gły monitoruje zaległo�ci klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatno�ci, analizuj�c ryzyko 

kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów okre�lonych ze wzgl�du na ryzyko kredytowe 

(wynikaj�ce np. z bran�y, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarz�dzania ryzykiem kredytowym 

Grupa dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodno�ci.  

W ocenie Zarz�du Spółki dominuj�cej powy�sze aktywa finansowe, które nie s� zaległe oraz obj�te odpisem z 

tytułu utraty warto�ci na poszczególne dni bilansowe, uzna� mo�na za aktywa o dobrej jako�ci kredytowej. Z tego 

te� wzgl�du Grupa nie ustanawiała zabezpiecze	 oraz innych dodatkowych elementów poprawiaj�cych warunki 

kredytowania. 

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 dzie� 31.12.2016 roku

Nale�no�ci 
handlowe 

Pozostałe 
nale�no�ci 
finansowe 

Razem 

Bie��ce 39 657 398 40 055

do 1 miesi�ca 36 969 232 37 201

od 1 do 6 miesi�cy 8 456 8 8 464

od 6 do 12 miesi�cy 1 115 0 1 115

powy�ej roku 822 0 822

Razem 87 019 638 87 657
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Stan na dzie� 31.12.2015 roku

  
Nale�no�ci 
handlowe 

Pozostałe nale�no�ci 
finansowe 

Razem 

Bie��ce 63 689 7 63 696

do 1 miesi�ca 12 383 0 12 383

od 1 do 6 miesi�cy 9 212 0 9 212

od 6 do 12 miesi�cy 14 224 0 14 224

powy�ej roku 7 10 17

Razem 99 515 17 99 532

W odniesieniu do nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, Grupa nie jest nara�ona na ryzyko kredytowe w zwi�zku z 

pojedynczym znacz�cym kontrahentem lub grup� kontrahentów o podobnych cechach. W oparciu o historycznie 

kształtuj�ce si� tendencje zalegania z płatno�ciami, zaległe nale�no�ci nie obj�te odpisem nie wykazuj� znacznego 

pogorszenia jako�ci - wi�kszo�� z nich mie�ci si� w przedziale do miesi�ca i nie zachodz� obawy co do ich 

�ci�galno�ci. 

Ryzyko kredytowe �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów warto�ciowych oraz pochodnych 

instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze wzgl�du na wysok� wiarygodno�� podmiotów b�d�cych 

stron� transakcji, do których nale�� przede wszystkim banki. 

Analiza wra�liwo�ci na ryzyko płynno�ci 

Grupa Kapitałowa jest nara�ona na ryzyko utraty płynno�ci tj. zdolno�ci do terminowego regulowania zobowi�za	
finansowych. Grupa 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� 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 Grup� ma charakter stały jak 

równie� przychody ze sprzeda�y nie wykazuj� zbytnich waha	 w cyklu miesi�cznym w ci�gu roku. Grupa 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 Grupy mie�ciły si� w nast�puj�cych przedziałach terminów 

wymagalno�ci: 

Stan na dzie� 31.12.2016 roku

   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 8 160 8 447 32 615 7 032 1 508 57 762

Kredyty w rachunku bie��cym 7 223 8 501 2 268 1 134 0 19 126

Po�yczki 101 29 35 1 919 0 2 084

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 0 0 0 0

Leasing finansowy 2 041 2 393 5 760 4 268 556 15 018

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 

zobowi�zania finansowe 
48 767 10 534 1 421 1 216 1 094 63 032

Ekspozycja na ryzyko płynno�ci razem 66 292 29 904 42 099 15 569 3 158 157 022
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Stan na dzie� 31.12.2015 roku

   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 3 063 2 306 32 132 23 091 0 60 592

Kredyty w rachunku bie��cym 3 425 0 0 0 0 3 425

Po�yczki 0 1 933 197 0 0 2 130

Dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0 0 0 0 0

Leasing finansowy 1 024 1 335 6 929 468 0 9 756

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 

zobowi�zania finansowe 
53 428 0 118 0 0 53 546

Ekspozycja na ryzyko płynno�ci razem 60 940 5 574 39 376 23 559 0 129 449

W tabeli wykazano warto�� umown� zobowi�za	, bez uwzgl�dnienia skutków dyskonta w zwi�zku z wycen�
zobowi�za	 według zamortyzowanego kosztu. W przypadku instrumentów pochodnych rozliczanych w kwotach 

brutto, w tabeli zaprezentowano kwoty brutto. 

Na poszczególne dni bilansowe Grupa Kapitałowa posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach 

bie��cych w nast�puj�cej warto�ci: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Przyznane limity kredytowe 43 800 42 752

Wykorzystane kredyty w rachunku bie��cym 22 222 17 907

Wolne limity kredytowe w rachunku bie��cym 21 578 24 845

33. Zarz�dzanie kapitałem 

Grupa Kapitałowa zarz�dza kapitałem w celu zapewnienia zdolno�ci kontynuowania działalno�ci przez Grup� oraz 

zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycj�
finansow� Grupy. 

Grupa monitoruje poziom kapitału na podstawie warto�ci bilansowej kapitałów oraz pomniejszonych o kapitał  

z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczaj�cych przepływy pieni��ne. Na podstawie tak okre�lonej kwoty 

kapitału, Grupa oblicza wska
nik kapitału do 
ródeł finansowania ogółem. Grupa zakłada utrzymanie tego 

wska
nika na poziomie nie ni�szym ni� 0,5. 

Ponadto by monitorowa� zdolno�� obsługi długu, Grupa oblicza wska
nik długu netto (tj. zobowi�za	 z tytułu 

leasingu, kredytów, po�yczek i innych instrumentów dłu�nych pomniejszonych o saldo �rodków pieni��nych) do 

EBITDA (wynik z działalno�ci operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji). Grupa zakłada utrzymanie wska
nika 

długu netto do EBITDA na poziomie nie wy�szym ni� 3,5.  

Powy�sze cele Grupy pozostaj� w zgodzie z wymogami narzuconymi przez umowy kredytowe, które zostały 

szczegółowo przedstawione w nocie 12.5. 

Zarówno Grupa jak i Spółka dominuj�ca nie podlegaj� zewn�trznym wymogom kapitałowym. 

W okresie obj�tym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione wy�ej wska
niki kształtowały si�
na nast�puj�cym poziomie: 
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dane w tys. PLN   2016 2015 

Kapitał:       

Kapitał własny 409 386 367 118

Po�yczki podporz�dkowane otrzymane od wła�ciciela 

Kapitał z aktualizacji wyceny (-) -1 628 -682

Kapitał   407 758 366 436

�ródła finansowania ogółem: 

Kapitał własny 407 758 366 436

Kredyty, po�yczki inne instrumenty dłu�ne 73 547 73 927

Leasing finansowy 15 019 9 688

�ródła finansowania ogółem   496 324 450 051

Wska�nik kapitału do �ródeł finansowania ogółem   0,82 0,81

EBITDA 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 56 459 36 507

Amortyzacja 23 525 15 049

EBITDA   79 984 51 556*

Dług: 

Kredyty, po�yczki inne instrumenty dłu�ne 73 547 73 927

Leasing finansowy 15 019 9 688

�rodki pieni��ne 43 816 18 329

Dług netto   44 750 65 286

Wska�nik długu netto do EBITDA   0,56 1,27

* warto�� nie jest annualizowana, tj. nie uwzgl�dnia danych Ku�ni Polskiej S.A. oraz Masterform S.A. sprzed okresu 

formalnego obj�cia konsolidacj�

We wszystkich okresach wska
niki mie�ciły si� na zakładanych przez Grup� poziomach i uzgodnionych 

kowenantach ustalonych z bankami finansuj�cymi Grup�. 

34. Pozostałe informacje 
�

34.1  Wynagrodzenia Członków Zarz�du oraz Rady Nadzorczej Spółki dominuj�cej 

Wynagrodzenia 01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Zarz�d  2 252 2 145

Rada Nadzorcza 704 521

34.2  Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda
 finansowych 

Audytorem Jednostki dominuj�cej oraz jej spółek zale�nych 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 za 2016 rok, 

- badania rocznego 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: 

01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

Badanie rocznych sprawozda	 finansowych 223 215

Przegl�d sprawozda	 finansowych 48 32

Doradztwo podatkowe 0 0

Pozostałe usługi 16 21

Razem wynagrodzenie audytora 287 268
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34.3 Zatrudnienie 

Przeci�tne zatrudnienie w Grupie w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników 

kształtowały si� nast�puj�co: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Pracownicy umysłowi 459 470

Pracownicy fizyczni 1 449 1 379

Przeci	tne zatrudnienie 1 908 1 849

35. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym nie wyst�piły istotne zdarzenia, inne ni� opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym, które wymagałyby ujawnienia.

36. Zatwierdzenie do publikacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz�dzone za rok zako	czony 31 grudnia 2016 zostało zatwierdzone 

do publikacji przez Zarz�d Spółki dominuj�cej w dniu 21 marca 2017 roku. 

Podpisy wszystkich 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 sporz�dzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 

Data Imi� i Nazwisko  Podpis 

21 marca 2017 Mariusz Jaszczyk  ……………………… 
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1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominuj�cej 

Spółk� dominuj�c� Grupy Kapitałowej Mangata Holding („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest Mangata 

Holding S.A. („Jednostka Dominuj�ca”, „Spółka dominuj�ca”, „Spółka”, „Emitent”).  

Spółka dominuj�ca 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 dominuj�cej s� notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto�ciowych. 

Siedziba Spółki dominuj�cej 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 dominuj�cej oraz zmiany siedziby Spółki dominuj�cej, która została 

przeniesiona ze �cinawki �redniej do Bielska-Białej. 

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

wrze�nia 2016 wła�ciwy s�d rejonowy zarejestrował zmian� nazwy Spółki dominuj�cej na Mangata 

Holding S.A. 

Czas trwania Spółki dominuj�cej jest nieoznaczony. 

1.2. Zarz�d Jednostki Dominuj�cej 

W skład Zarz�du Jednostki Dominuj�cej na dzie� 31 grudnia 2016 roku wchodziły nast�puj�ce osoby: 

• Leszek Jurasz   – Prezes Zarz�du 

• Kazimierz Przełomski  – Członek Zarz�du, Dyrektor Finansowy

Zmiany w składzie Zarz�du Jednostki Dominuj�cej w trakcie 2016 roku: 

• W dniu 30 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominuj�cej powołała do Zarz�du Spółki 

dominuj�cej 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 Jednostki Dominuj�cej. 

1.3. Rada Nadzorcza Jednostki Dominuj�cej 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzie� 31 grudnia 2016 roku wchodziły nast�puj�ce osoby:  

• 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 
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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. 

1.4. Skład Grupy Kapitałowej 

Struktur� wła�cicielsk� Grupy zaprezentowano w poni�szej tabeli, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 

2016 roku oraz na 31 grudnia 2015 roku. 

Nazwa spółki zale�nej Siedziba 

Udział Grupy w 
kapitale: 

31.12.2016 31.12.2015

�rubena Unia S.A. ul. Grunwaldzka 5, 34-300 �ywiec 100,00% 100,00%

MCS Sp. z o.o. ul. Stra�acka 43, 44-240 �ory 100,00% 100,00%

Armak Sp. z o.o. ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec 98,83% 98,82%

ZETKAMA R&D Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 �cinawka �rednia 100,00% 100,00%

Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. ul. Mikulicza 6a, 41-200 �wiebodzice 75,00% 100,00%

Masterform S.A. ul. Mikulicza 6a, 41-200 �wiebodzice n/d 80,00%

Ku	nia Polska S.A. ul. 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%

Techmadex S.A. ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa 51,02% 51,02%

GP Energia Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 26C/2, Białystok 45,92% 45,92%

BioGP Energia Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 26C/2, Białystok 0,00% 34,02%

Siskin 5 Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� S.K.A. 

ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec 100,00% 100,00%

Siskin 5 Sp. z o.o. ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec 100,00% 100,00%

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

Zmiany w Grupie Kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia sporz�dzenia Sprawozdania 

Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej opisano w punkcie 1.5. 

  

Wszystkie jednostki konsolidowane s� metod� pełn�.  

1.5. Zmiany w Grupie Kapitałowej 

• W dniu 29 stycznia 2016 roku zostało zarejestrowane poł�czenie spółek Masterform Grupa 

Zetkama Sp. z o.o. (Spółka Przejmuj�ca) z Masterform S.A. (Spółka Przejmowana).  

W konsekwencji nast�piło przeniesienie całego maj�tku Spółki Przejmowanej na Spółk�
Przejmuj�c�, z równoczesnym podwy�szeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmuj�cej.  

W wyniku poł�czenia, Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. (obecnie: Masterform Sp. z o.o.) 

wst�piła we wszystkie prawa i obowi�zki Masterform S.A. Po rejestracji poł�czenia Mangata 
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Holding S.A. posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp. z o. o. 75% udziałów, zgodnie  

z porozumieniem nabycia wi�kszo�ciowego pakietu z dnia 24 sierpnia 2015 roku. 

• 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 dominuj�ca wniosła 

aport do ZETKAMA sp. z o.o. w postaci zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa, stanowi�cej 

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

ZETKAMA S.A (obecnie: Mangata Holding S.A.), z ówczesn� siedzib� w �cinawce �redniej, zespół 

składników materialnych i niematerialnych, zwi�zanych z działalno�ci� produkcyjn� armatury i 

odlewów, w tym zobowi�za� i nale�no�ci. Transakcja ta nie ma wpływu na wynik finansowy Grupy. 

• W dniu 30 maja 2016 roku Techmadex S.A. (spółka zale�na Mangata Holding S.A.) zawarł umow�
sprzeda�y wszystkich posiadanych udziałów w spółce BioGp Energia Sp. z o.o. (jednostka zale�na 

Techmadex S.A.). Udziały te zostały zbyte na rzecz osoby fizycznej. Celem transakcji jest 

reorganizacja i restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Techmadex S.A. oraz koncentracja na rozwoju 

kluczowego obszaru działalno�ci tej Grupy. W rezultacie tej transakcji, z dniem sprzeda�y udziałów 

Grupa utraciła kontrol� nad BioGp Energia Sp. z o.o. 

• W trakcie 2016 roku, Ku	nia Polska S.A. (jednostka zale�na Emitenta), skupowała akcje b�d�ce  

w posiadaniu akcjonariuszy innych ni� Jednostka Dominuj�ca. Akcje te, o warto�ci 929 tys. PLN, 

zostały skupione w celu ich umorzenia. Stosowna uchwała dotycz�ca umorzenia akcji została 

podj�ta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ku	nia Polska S.A. w dniu 27 

czerwca 2016 roku. W wyniku tej operacji, udział Jednostki Dominuj�ca w kapitale spółki Ku	nia 

Polska S.A. wzrósł do 95,09%. 

• W dniu 5 stycznia 2017 wła�ciwy s�d rejestrowy zarejestrował poł�czenie spółek: Zetkama 

Nieruchomo�ci Sp. z o.o. (Spółka Przejmuj�ca) oraz Siskin 5 spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� S.K.A. (Spółka Przejmowana). Na skutek poł�czenia spółek podwy�szony 

został kapitał zakładowy Spółki Przejmuj�cej, a nowe udziały obj�ł Emitent, Armak Sp. z o.o. oraz 

Mangata Nieruchomo�ci sp. z o.o., w zamian za akcje oraz odpowiednio wkład kapitałowy  

w Spółce Przejmowanej.  

• 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. 
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Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. na dzie� sporz�dzenia sprawozdania 

zaprezentowano poni�ej: 

1.6. Podstawowe produkty oferowane przez Grup� w segmentach operacyjnych 

Przy wyodr�bnianiu segmentów operacyjnych Zarz�d Spółki dominuj�cej kieruje si� liniami 

produktowymi, które reprezentuj� główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Grup�. Ka�dy  

z segmentów jest zarz�dzany odr�bnie w ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfik�
�wiadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagaj�cych odmiennych technologii, zasobów oraz 

podej�cia do realizacji. 

Od 1 stycznia 2016 Zarz�d Spółki dominuj�cej, bior�c pod uwag� zmiany w Grupie Kapitałowej, przyj�ł 

nast�puj�cy podział na segmenty operacyjne: 

• Podzespoły dla motoryzacji i komponenty, 

• Armatura i automatyka przemysłowa,  

• Elementy zł�czne,  

• Działalno�� pozaprodukcyjna. 

Podzespoły dla motoryzacji i komponenty 
Podzespoły dla motoryzacji s� wytwarzane przez MCS, Masterform oraz Ku	ni� Polsk�. MCS jest 

producentem elementów stanowi�cych cz��ci składowe układów wydechowych samochodów 

osobowych, wykonywane z rur nierdzewnych. Zajmuje si� równie� obróbk� odlewów aluminiowych oraz 

�eliwnych stanowi�cych zarówno własno�� klienta, jak równie� sprzedawanych wraz z odlewem. 

Odbiorcami finalnymi wyrobów Spółki s� przede wszystkim: bran�a motoryzacyjna, metalowa oraz 

pozostały przemysł. Elementy układów wydechowych b�d�ce głównym produktem MCS wykonywane 

s� z rur stalowych nierdzewnych. MCS wykonuje zarówno rury gi�te stanowi�ce ł�cznik pomi�dzy 

tłumikiem, a kolektorem wydechowym samochodu, a tak�e wychodz�c� z tłumika rur� wydechow�. 

Zasadnicz� cz��� produkcji stanowi� rury perforowane oraz perforowane i kształtowane na ko�cach 

stanowi�ce wewn�trzny wkład tłumika wydechowego. W zakresie rur wykonywane s� nast�puj�ce typy:  
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• rury gi�te  

• rury gi�te perforowane,  

• rury perforowane proste,  

• rury perforowane z kształtowanymi ko�cówkami,  

• rury gi�te wielokrotnie kształtowane,  

• rezonatory wydechowe.  

Drug� wa�n� lini� produktow� Spółki jest obróbka mechaniczna odlewów aluminiowych i �eliwnych. 

Obróbka odlewów odbywa si� zawsze na zlecenie klienta. MCS specjalizuje si� w obróbce 

wielkoseryjnych odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego, rolnictwa, budownictwa i innych bran�
przemysłowych. Produkowane wyroby charakteryzuj� si� wysok� jako�ci� wykonania, a jednocze�nie 

najni�szym poziomem brakowo�ci. Niektórzy klienci, b�d�cy wła�cicielami oprzyrz�dowa�
odlewniczych i posiadaj�cy własny materiał do obróbki zlecaj� Spółce wykonanie usług obróbki 

powierzonego materiału odlewniczego. Spółka rozszerza swoj� aktywno�� w zakresie �wiadczenia 

usług, które mog� by� wykonywane na posiadanym parku maszynowym. 

Masterform produkuje komponenty które maj� zastosowanie w najbardziej zaawansowanych 

technologicznie i jako�ciowo maszynach i urz�dzeniach w motoryzacji (samochodach ci��arowych  

i autobusach, komponentach do samochodów sportowych i luksusowych). Dzi�ki do�wiadczeniu  

i zaawansowanej technologii produkowane komponenty trafiaj� do czołowych globalnych odbiorców. 

Masterform specjalizuje si� w seryjnej obróbce cz��ci maszyn i urz�dze� z wykorzystaniem technologii 

CNC (Computerized Numerical Control – komputerowe sterowanie urz�dze� numerycznych). Termin 

ten oznacza obróbk� materiałów za pomoc� komputerowo sterowanych urz�dze�, pozwalaj�c� na 

precyzyjne wykonanie w sposób powtarzalny cz�sto bardzo zło�onych kształtów. Masterform wykonuje 

produkty z takich materiałów jak stale, stale nierdzewne i �aroodporne, br�z, mied	, aluminium, 

tworzywa, odlewy z �eliwa szarego i sferoidalnego, oraz mosi�dzu. Wyroby wykonywane s� wraz  

z obróbk� powierzchni: galwaniczn�, lakiernicz� i ciepln�.  

Ku	nia Polska specjalizuje si� w produkcji odkuwek do motoryzacji w przedziale wagowym od  0,05 kg 

do 25 kg. 

Na asortyment Ku	ni Polskiej składaj� si�:  

• elementy zawieszenia: d	wignie, czopy, sworznie, tuleje, 

• elementy układu kierowniczego: ko�cówki dr��ków kierowniczych, krzy�aki, przeguby, 

• elementy układu nap�dowego:  wały nap�dowe, zł�cza, ko�cówki zł�czy, krzy�aki, piasty, 

• elementy silnika (osprz�tu silnika):  d	wigienki zaworowe, wsporniki, 

• elementy skrzyni biegów:  wałki główne i po�rednie, koła przekładniowe, pier�cienie 

synchronizatora, tuleje. 

Ku	nia wykonuje równie� usługi w zakresie wykonawstwa matryc, azotowania i �rutowania. 

Armatura i automatyka przemysłowa 
Armatura przemysłowa jest podstawowym produktem Zetkamy. Do produkcji armatury Spółka 

wykorzystuje produkowane przez siebie odlewy z �eliwa szarego jak i sferoidalnego. 

Armatura ta znajduje zastosowanie w takich bran�ach jak: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i 

klimatyzacja, wodoci�gi i kanalizacja, przemysł stoczniowy oraz zakłady przemysłowe. 

W skład armatury wchodz� nast�puj�ce grupy produktów:  

• zawory grzybkowe zaporowe, słu��ce do odcinania przepływaj�cego czynnika, 

• zawory zwrotne (grzybkowe, klapowe i zwrotne), 

• zawory reguluj�ce, pozwalaj� na płynn� regulacj� przepływaj�cego czynnika, 

• zawory mieszkowe, zawory odcinaj�ce przepływ czynnika, posiadaj�ce uszczelnienie dławnicy w 

postaci mieszka, 

• zawory pływakowe, 

• kurki kulowe, słu��ce do odcinania przepływaj�cego czynnika, 

• osadniki-filtry, urz�dzenia ochronne oczyszczaj�ce czynnik z zanieczyszcze�, 
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• kosze ssawne, zapobiegaj�ce przepływowi powrotnemu czynnika z jednoczesn� funkcj� jego 

oczyszczenia, 

• odpowietrzniki, urz�dzenia odpowietrzaj�ce instalacj�. 

Zakres swojej oferty Grupa Kapitałowa systematycznie rozszerza o sprzeda� towarów, które  

w głównej mierze stanowi armatura innych producentów. Istotn� w�ród nich grup� stanowi armatura 

obca oferowana przez Zetkam� jako armatura komplementarna do armatury własnej produkcji. Zakres 

oferowanej armatury obcej Spółka systematycznie rozszerza wzmacniaj�c swoj� pozycj�  

w szczególno�ci w bran�y wentylacji i klimatyzacji oraz w sieciach wodnych i kanalizacyjnych. 

Odlewy s� wytwarzane w odlewni �eliwa w �cinawce �redniej. Odlewy produkowane s� zarówno na 

potrzeby własne jak równie� na sprzeda�, głównie dla innych producentów armatury. Odlewy s�
wykonywane z �eliwa szarego i sferoidalnego o ci��arze od 0,5 do 100 kg. S� to głównie odlewy 

ci�nieniowe i maszynowe sprzedawane w postaci surowej lub obrobionej. 

Obszar Automatyki przemysłowej obejmuje działalno�� prowadzon� przez spółk� Techmadex, która 

zajmuje si� projektowaniem, wykonawstwem i integracj� automatyki przemysłowej głównie dla 

podmiotów z bran�y gazowniczej. Spółka prowadzi działalno�� usługow� oraz handlow�. Wydzielony w 

strukturze organizacyjnej zespół do�wiadczonych in�ynierów zajmuje si� projektowaniem, monta�em i 

uruchamianiem oprogramowania systemowego i wizualizacji, oraz instalacji elektrycznych oraz 

uruchomienia urz�dze�, oraz dostawami elementów automatyki w tym sterowników, oprogramowania 

itp. Spółka zale�na Techmadexu, GP Energia, dostarcza równie� rozwi�zania  

z dziedziny automatyki przemysłowej w postaci kompletnych systemów sterowania, akwizycji, 

transmisji, wizualizacji danych SCADA dla potrzeb przemysłu gazowniczego oraz gospodarki wodno-

�ciekowej. 

Techmadex oferuje ponadto takie usługi jak: 

• pomiar i badania termowizyjne urz�dze� elektrycznych (termografia w podczerwieni), wykrywanie 

nieszczelno�ci instalacji gazowych, badanie �cian budynków,  

• serwis i eksploatacja urz�dze� gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, spr��arek gazu. 

Elementy zł�czne 
Elementy zł�czne s� wytwarzane przez spółk� �rubena Unia S.A. Dzi�ki stosowanej technologii 

produkcji oferta �rubeny, jest bardzo szeroka, zarówno w układzie wymiarowym, jak  

i asortymentowym. Zakres wymiarowy oferowanych wyrobów rozci�ga si� od M5 do M52 przy 

maksymalnej długo�ci 700 mm za� zakres własno�ci mechanicznych produkowanych wyrobów to klasa 

od 4.6 do 12.9 w przypadku �rub i od 5 do 12 w przypadku nakr�tek. Du�y udział stanowi� wyroby z 

ró�nego rodzaju pokryciami antykorozyjnymi wykonywanymi w kooperacji. W tym zakresie spółka 

oferuje mi�dzy innymi: cynkowanie galwaniczne, cynkowanie ogniowe, dakromet, geomet, cynk-nikiel, 

delta tone i inne. Odr�bnym lini� produktow�, stanowi�c� ok. 40% produkcji �rubeny Unii S.A., s�
elementy zł�czne nawierzchni kolejowej takie jak: wkr�ty kolejowe, �ruby stopowe. W tym zakresie 

�rubena jest wiod�cym producentem w Europie. Firma produkuje zarówno wyroby standardowe 

(według norm) jaki i wyroby niestandardowe według specyfikacji i wymaga� klienta. Bardzo szeroki park 

maszynowy, bogate zaplecze konstrukcyjne, badawczo-pomiarowe oraz narz�dziowe pozwalaj� na 

kompleksowo�� oferty, oraz dobry serwis, szczególnie w odniesieniu do produktów 

pozastandardowych. Spółka wykonuje tak�e usługi w zakresie obróbki chemiczno-powierzchniowej 

drutu walcowanego. 

Działalno�	 pozaprodukcyjna 
Segment działalno�ci pozaprodukcyjnej zajmuje si� obsług� maj�tku nieprodukcyjnego stanowi�cego 

obecnie własno�� spółki Zetkama Nieruchomo�ci Sp. z o.o. której maj�tek stanowi� nieruchomo�ci. 

Składnikami maj�tku zarz�dzanymi w segmencie s� nieruchomo�ci poło�one w Sosnowcu, Katowicach, 

Kłodzku oraz w �cinawce �redniej. Głównym zakresem działalno�ci w segmencie jest sprzeda�
nieruchomo�ci oraz wynajem powierzchni produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych. 
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2. Istotne wydarzenia 

Skład Grupy Kapitałowej 
Od 1 stycznia 2016 nast�puje pełna konsolidacja finansowa spółek, które weszły w skład Grupy 

Kapitałowej w 2015 roku: Ku	ni Polskiej S.A. (konsolidacja wyników od listopada 2015) i Masterform 

Sp. z o.o. (konsolidacja wyników od wrze�nia 2015). Ł�czne przychody ze sprzeda�y obu spółek za rok  

2016 wynosiły 215 mln PLN (183 mln PLN Ku	nia Polska oraz 32 mln PLN Masterform). Fakt ten nale�y 

uwzgl�dni� przy dokonywaniu porówna� wyników Grupy za analogiczny okres roku poprzedniego. 

Wydzielenie Zorganizowanej Cz��ci Przedsi�biorstwa 
W dniu 20 kwietnia 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.  

z siedzib� w �cinawce �redniej 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� b�dzie działalno�� zaniechan�. Od tego dnia Spółka, jako swoj� podstawow�
działalno��, �wiadczy� b�dzie szeroko rozumiane usługi korporacyjne dla Spółek wchodz�cych  

w skład Grupy Kapitałowej Mangata Holding.  

Zmiana profilu działalno�ci Jednostki dominuj�cej 
W konsekwencji wydzielenia działalno�ci produkcyjnej do spółki zale�nej, zmianie uległ charakter 

działalno�ci Mangata Holding S.A. Jako spółka dominuj�ca skupi 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. 

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. 

Poni�sza grafika przedstawia nowe logo Mangata Holding S.A. 
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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 dominuj�cej jest wynagrodzenie za usługi �wiadczone na 

rzecz spółek córek oraz dywidenda. 

Odpis aktualizuj�cy warto�	 firmy Techmadex 
W zwi�zku z wolniejszym ni� pierwotnie planowany wzrostem sprzeda�y i rentowno�ci osi�ganym przez 

Grup� Techmadex, Zarz�d Jednostki dominuj�cej przeprowadził test na utrat� warto�ci firmy. Na 

podstawie projekcji przyszłych przepływów pieni��nych generowanych przez spółk� okre�lono warto��
odzyskiwaln� aktywów trwałych spółki i stwierdzono konieczno�ci dokonania odpisu z tytułu utraty 

warto�ci firmy w wysoko�ci 3.500 tys. PLN. Odpis został zaprezentowany w pozostałych kosztach 

operacyjnych. Test został przygotowany na podstawie 5-letniej (lata 2017-2021) prognozy przepływów 

pieni��nych dla spółki.  

Ko
cowe rozliczenie nabycia Masterform S.A. 
Poni�ej przedstawiono podsumowanie ko�cowego rozliczenia nabycia Masterform.

Nabyty udział w 
aktywach netto 

Cena nabycia 
(tys. PLN) 

Warto�	 godziwa nabytych 
aktywów netto 

(tys. PLN) 

Warto�	 firmy 
(tys. PLN) 

80% 34 765 24 170 10 595

Szczegóły dotycz�ce ko�cowego rozliczenia nabycia opisano w nocie 5.1 skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok 2016. 

Ko
cowe rozliczenie nabycia Ku�nia Polska S.A. 
Poni�ej przedstawiono podsumowanie ko�cowego rozliczenia nabycia Ku	ni Polskiej. 

Data nabycia 
Udziały 
nabyte 

Cena 
nabycia 

(tys. PLN) 

Warto�	
przej�tych 
aktywów 

netto 
(tys. PLN) 

% warto�	
przej�tych 
aktywów 

netto 
(tys. PLN) 

Warto�	
firmy z 
nabycia 

(tys. PLN) 

Rozliczenie prowizoryczne na 31.10.2015 94,11% 132 722 68 630 64 588 68 134

Wycena �rodków trwałych do warto�ci godziwej   50 491

Korekta ceny nabycia 614   

Ko�cowe rozliczenie nabycia 94,11% 133 336 119 121 112 105 21 231

Szczegóły dotycz�ce ko�cowego rozliczenia nabycia opisano w nocie 5.2 skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok 2016. 
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3. Analiza sytuacji maj�tkowej oraz finansowej 

3.1. Analiza sprawozdania z dochodów 

Uproszczone sprawozdanie z dochodów Grupy Kapitałowej przedstawia si� nast�puj�co: 

Dane w tys. PLN 01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

dynamika 
2016/2015 

Przychody ze sprzeda�y 568 251 377 137 51%

Przychody ze sprzeda�y produktów 509 182 307 268 66%

Przychody ze sprzeda�y usług 15 153 24 459 -38%

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 43 916 45 410 -3%

Koszt własny sprzeda�y 435 616 294 302 48%

Koszt sprzedanych produktów 389 749 233 688 67%

Koszt sprzedanych usług 14 697 23 690 -38%

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 31 170 36 924 -16%

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 132 635 82 835 60%

Mar�a brutto na sprzeda�y 23,3% 22,0%

Koszty sprzeda�y 28 891 21 462 35%

Koszty ogólnego zarz�du 41 435 25 100 65%

Pozostałe przychody operacyjne 2 203 4 841 -54%

Pozostałe koszty operacyjne 8 053 4 607 75%

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 56 459 36 507 55%

Mar�a na działalno�ci operacyjnej 9,9% 9,7%

Przychody finansowe 2 301 1 867 23%

Koszty finansowe 3 513 2 355 49%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 55 247 36 019 53%

Podatek dochodowy 10 240 4 079 151%

Zysk (strata) netto 45 007 31 940 41%

Mar�a zysku netto 7,9% 8,5%

Znacz�cy wzrost przychodów ze sprzeda�y oraz pozostałych elementów rachunku wyników jest 

efektem obj�cia konsolidacj� wyników spółek Masterform Sp. z o.o. oraz Ku	nia Polska S.A. za cały rok 

2016 (obie spółki zostały nabyte w 2015 roku, a ich rachunek wyników był obj�ty konsolidacj� od 

momentu uzyskania kontroli nad tymi spółkami, tj. w przypadku Masterform od wrze�nia 2015 a w 

przypadku Ku	ni Polskiej od listopada 2015). 

Przychody ze sprzeda�y w roku 2016 wyniosły 568 251 tys. PLN i były wy�sze o 191 114 mln PLN (tj. 

51 %) w stosunku do roku 2015. Koszt własny sprzeda�y wzrósł o 48 % (tj. 141 314 mln PLN). Zysk 

brutto ze sprzeda�y w 2016 roku wyniósł 132.635 tys. PLN i był wy�szy o 49.800 tys. PLN (tj. 60 %) od 

zysku brutto ze sprzeda�y za ubiegły rok. Poziom mar�y brutto w roku 2016 wzrósł w porównaniu do 

roku 2015 o 1,3 punktu procentowego. 

W zwi�zku z konsolidacj� wyników nowo nabytych w roku 2015 roku spółek wzrosły warto�ciowo koszty 

sprzeda�y i zarz�du. Wska	nik sumy tych kosztów w stosunku do warto�ci przychodów ze sprzeda�y 

w roku 2016 utrzymał si� na identycznym poziomie jak w roku 2015, (tj. około 12,4 %). 

Istotnym czynnikiem o charakterze jednorazowym wpływaj�cym na wynik z działalno�ci operacyjnej jest 

odpis aktualizuj�cy warto�� firmy Techmadex (por. nota 7 do skonsolidowanego sprawozdania 
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finansowego za rok 2016) w kwocie 3.500 tys. PLN uj�ty w pozostałych kosztach operacyjnych. Wpływ 

na pozycj� pozostałych kosztów operacyjnych miała równie� darowizna przekazana Towarzystwu 

Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu (1.750 tys. PLN) 

Wynik EBITDA Grupy za rok 2016 wyniósł 79 984 tys. PLN i był wy�szy od wyniku za rok 2015  

o 28 428 tys. PLN (co oznacza wzrost o 55 %). Rentowno�� mierzona wska	nikiem EBITDA w roku 

2016 osi�gn�ła poziom 14,1 % (poziom tego wska	nika w roku 2015 był równy 13,7 %) 

Zysk netto za rok 2016 wyniósł 45 007 tys. PLN i był wy�szy o 13 067 tys. PLN (tj. 41 %) od zysku netto 

za rok 2015. 

Przychody ze sprzeda�y wg segmentów

Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów zanotował najwy�szy poziom sprzeda�y w 

Grupie. Znacz�cy przyrost warto�ci sprzeda�y w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 jest wynikiem 

konsolidacji wyników spółek Ku	nia Polska i Masterform. Wzrost sprzeda�y w uj�ciu rok do roku 

zanotował tak�e MCS. Wynik te s� efektem stabilnego wzrostu całej bran�y automotive. 

Spadek sprzeda�y o 3% w roku 2016 w stosunku do roku 2015 w segmencie Armatury i automatyki 

przemysłowej jest wynikiem ograniczenia inwestycji infrastrukturalnych oraz komercyjnych.  Wa�nym 

czynnikiem wpływaj�cym na poziom sprzeda�y tego segmentu jest wyhamowanie inwestycji w 

obszarze infrastruktury gazowniczej wpłyn�ło na ni�sz� ni� zakładano ilo�� pozyskanych kontraktów 

budowlanych przez spółk� Techmadex. 

Spadek sprzeda�y w segmencie Elementów zł�cznych (o 2% w porównaniu do roku 2015) to 

pochodna zarówno decyzji Komisji Europejskiej o likwidacji ceł antydumpingowych jak i wstrzymania 

ogłaszania przetargów w bran�y kolejowej a tak�e utrzymuj�ca si� stagnacja w sektorze górnictwa. 

Wzrost sprzeda�y z działalno�ci pozaprodukcyjnej dotyczy w przewa�aj�cej mierze przychodów 

uzyskiwanych z najmu nieruchomo�ci inwestycyjnych. Działalno�� ta została wyodr�bniona ze 
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struktur spółek produkcyjnych i przeniesiona do Zetkama Nieruchomo�ci sp. z o.o., która zajmuje si�
efektywnym wykorzystaniem maj�tku nieprodukcyjnego. 

Struktura sprzeda�y wg segmentów

2016 2015

Poni�szy wykres oraz tabela przedstawiaj� struktur� sprzeda�y według grup produktowych. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce przychodów osi�gni�tych przez Grup� ze sprzeda�y 

poszczególnych grup produktowych zostały zaprezentowane w nocie nr 4 Skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

Struktura sprzeda�y wg grup produktowych

Dane w tys. PLN 01.01. do 
31.12.2016 

01.01. do 
31.12.2015 

dynamika 
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Produkty 509 182 307 268 66%

Usługi 15 153 24 459 -38%

Towary i materiały 43 916 45 410 -3%

Przychody ze sprzeda�y ł�cznie 568 251 377 137 51%

Struktura terytorialna sprzeda�y przedstawia si� nast�puj�co: 

Dane w tys. PLN 01.01. do 
31.12.2016 

struktura 
2016 

01.01. do 
31.12.2015 

struktura 
2015 

dynamika 

Polska 199 861 35% 134 241 35% 49%

Unia Europejska 296 435 52% 194 293 52% 53%

Pozostałe kraje 71 955 13% 48 603 13% 48%

Przychody ze sprzeda�y 568 251 100% 377 137 100% 51%

Struktura terytorialna sprzeda�y 

W wyniku akwizycji w 2015 spółek Ku	nia Polska i Masterform Grupa Kapitałowa znacz�co rozszerzyła 

baz� swoich klientów. Konsolidacja wyników spółek nabytych w roku 2015 nie wpłyn�ła na zmian�  

w strukturze terytorialnej sprzeda�y w roku 2016. Głównym rynkiem zbytu pozostaj� kraje Unii 

Europejskiej (52 % sprzeda�y Grupy) oraz rynek krajowy (35 % sprzeda�y). Nale�y zaznaczy�, �e 

Grupa prowadzi geograficzn� dywersyfikacj� przychodów ze sprzeda�y. Spółki Grupy aktywnie 

poszukuj� kontraktów tak�e poza Europ�.  

3.2. Analiza sytuacji maj�tkowej i finansowej 

�
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej – Aktywa

Dane w tys. PLN
31.12.2016 31.12.2015

struktura 
2016 

struktura 
2015 

dynamika 

Warto�� firmy 34 616 38 116 5,6% 6,6% -9,2%

Warto�ci niematerialne 44 098 36 914 7,1% 6,4% 19,5%

Rzeczowe aktywa trwałe 295 390 286 534 47,5% 49,4% 3,1%

Nieruchomo�ci inwestycyjne 9 129 9 264 1,5% 1,6% -1,5%

Pozostałe aktywa trwałe 5 371 2 177 0,9% 0,4% 146,7%

Aktywa trwałe razem 388 604 373 005 62,5% 64,3% 4,2%

Zapasy 87 002 78 767 14,0% 13,6% 10,5%

Nale�no�ci  98 186 104 452 15,8% 18,0% -6,0%

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 43 816 18 329 7,0% 3,2% 139,1%

Pozostałe aktywa obrotowe 4 191 5 368 0,7% 0,9% -21,9%

Aktywa obrotowe razem 233 195 206 916 37,5% 35,7% 12,7%

AKTYWA RAZEM 621 799 579 921 100,0% 100,0% 7,2%

Struktura maj�tku

Struktura maj�tku obrotowego
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Struktura aktywów w analizowanych okresach nie uległ� istotnym zmianom. Aktywa trwałe na 31 

grudnia 2016 stanowiły 62,5% maj�tku Grupy (wobec 64,3% na koniec poprzedniego okresu). Wzrost 

warto�ci aktywów trwałych wynika z inwestycji w odnowienie i rozwój mocy produkcyjnych. 

Aktywa obrotowe na 31 grudnia 2016 stanowiły 37,5% maj�tku Grupy, wobec 35,7% na koniec 

poprzedniego okresu. W strukturze maj�tku obrotowego widoczny jest spadek warto�ci nale�no�ci oraz 

dynamiczny wzrost stanu gotówki.  

Grupa w 2016 roku nie udzielała nowych po�yczek. W trakcie roku zostały spłacone po�yczki udzielone 

przez Spółki Grupy Towarzystwu Opieki na Niepełnosprawnymi w Ustroniu, w ł�cznej kwocie 1.750 tys. 

PLN. Kwota ta została nast�pnie przekazana Towarzystwu w formie darowizny na realizacj� celów 

statutowych. 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej – Pasywa

Dane w tys. PLN
31.12.2016 31.12.2015

struktura 
2016 

struktura 
2015 

dynamika 

Kapitał własny 388 114 343 694 62,4% 59,3% 12,9%

Udziały niedaj�ce kontroli 21 272 23 424 3,4% 4,0% -8,5%

Kapitał własny razem 409 386 367 118 65,8% 63,3% 11,5%

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty 
dłu�ne 

44 578 52 462 7,2% 9,0% -15,0%

Leasing finansowy 10 584 6 929 1,7% 1,2% 52,7%

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych 

10 667 8 476 1,7% 1,5% 25,8%

Pozostałe zobowi�zania 
długoterminowe 

31 986 31 818 5,1% 5,5% 0,5%

Zobowi�zania długoterminowe razem 97 815 99 685 15,7% 17,2% -1,9%

Zobowi�zania handlowe oraz 
pozostałe  

58 445 67 527 9,4% 11,6% -13,4%

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty 
dłu�ne 

28 969 21 465 4,7% 3,7% 35,0%

Leasing finansowy 4 435 2 759 0,7% 0,5% 60,7%

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych 

17 036 14 215 2,7% 2,5% 19,8%

Pozostałe zobowi�zania 
krótkoterminowe 

5 713 7 152 0,9% 1,2% -20,1%

Zobowi�zania krótkoterminowe razem 114 598 113 118 18,4% 19,5% 1,3%

Zobowi�zania razem 212 413 212 803 34,2% 36,7% -0,2%

PASYWA RAZEM 621 799 579 921 100,0% 100,0% 7,2%



SPRAWOZDANIE ZARZ�DU Z DZIAŁALNO�CI GRUPY KAPITAŁOWEJ MANGATA HOLDING 
S.A. ZA OKRES 12 MIESI�CY ZAKO�CZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU 

17 

�

Struktura kapitału obcego

Struktura finansowania działalno�ci
Struktura kapitałowa 

31.12.2016 31.12.2015

Kapitał własny stanowi 65,8% warto�ci pasywów (wobec 63,3% na koniec poprzedniego okresu), 

natomiast zobowi�zaniami finansowane jest 34,2% maj�tku (wobec 36,7% na koniec poprzedniego 

okresu).  

Kredyty i po�yczki stanowi� 11,9% struktury pasywów na koniec 2016 roku, wobec 12,7% na koniec 

poprzedniego okresu sprawozdawczego. Spółki Grupy terminowo reguluj� zobowi�zania kredytowe,  

a w razie konieczno�ci zaci�gaj� nowe kredyty lub zwi�kszaj� wykorzystanie dost�pnych limitów 

kredytowych. 

Kluczowe wska	niki obrazuj�ce sytuacj� maj�tkow� i finansow� Grupy: 
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ANALIZA WSKA�NIKOWA 2016 2015 

1. Kapitał stały (tys. PLN) 
kapitał własny + rezerwy + zobowi�zania długoterminowe

507 201 466 803

2. Kapitał pracuj�cy – aktywa bie��ce netto (tys. PLN) 
aktywa obrotowe – zobowi�zania krótkoterminowe

118 597 93 798

3. Rentowno�� maj�tku 
zysk netto / suma aktywów

7,2% 5,5%

4. Mar�a zysku brutto 
zysk brutto / sprzeda� netto  

9,7% 9,6%

5. Mar�a zysku netto 
zysk netto / sprzeda� netto  

7,9% 8,5%

6. Rentowno�� brutto na sprzeda�y 
wynik brutto na sprzeda�y / sprzeda� netto

23,3% 22,0%

7. Finansowanie aktywów trwałych kapitałami własnymi 
kapitał własny / aktywa trwałe

105,3% 98,4%

8. Obci��enia maj�tku zadłu�eniem 
zobowi�zania ogółem / pasywa

34,2% 36,7%

9. Unieruchomienie �rodków 
aktywa trwałe / aktywa

47,5% 49,4%

10. Trwało�� struktury finansowania 
kapitały stałe / pasywa

81,6% 80,5%

11. Aktywno�� maj�tku 
kapitał pracuj�cy / aktywa

19,07% 16,17%

12. Wska	nik płynno�ci I 
aktywa obrotowe / zobowi�zania bie��ce

2,03 1,83

13. Wska	nik płynno�ci II 
(aktywa obrotowe - zapasy) / zobowi�zania bie��ce

1,28 1,13

14. Rotacja nale�no�ci (dni) 
(nale�no�ci handlowe netto na koniec poprzedniego roku + nale�no�ci handlowe netto 
na koniec bie��cego roku) / 2 x 365 / Przychody ze sprzeda�y

60 74

15. Rotacja zapasów (dni) 
(zapasy na koniec poprzedniego roku + zapasy na koniec bie��cego roku) / 2 x 365 / 
koszty działalno�ci operacyjnej (KWS + KS + KOZ)

60 65

16. Rotacja zobowi�za� (dni)  
(zobowi�zania handlowe na koniec poprzedniego roku + zobowi�zania handlowe na 
koniec bie��cego roku) / 2 x 365 / koszty działalno�ci operacyjnej (KWS + KS + KOZ)

38 50

* Wska�niki dotycz�ce rotacji nale�no�ci, zapasów oraz zobowi�za� za lata 2015 i 2016 nie s� porównywalne. Rachunek 

wyników za rok 2015 obejmuje dane Masterform i Ku�ni Polskiej za okres od obj�cia kontroli (tzn. odpowiednio w przypadku 

Masterform od wrze�nia 2015 a w przypadku Ku�ni Polskiej od listopada 2016). Poni�sza tabela prezentuje zestawienie 

nale�no�ci, zapasów oraz zobowi�za� Ku�nia Polska i Masterform na dzie� bilansowy 31.12.2015 

Dane w tys. PLN Ku�nia Polska 
stan na 31.12.2015 

Masterform 
stan na 31.12.2015 

Nale�no�ci 37 718 5 633 

Zapasy 21 189 6 020 

Zobowi�zania 16 720 2 714 

W roku 2016 wska	niki płynno�ci finansowej (I i II), kształtowały si� na bezpiecznym poziomie. 

Grupa zarz�dza kapitałem w celu zapewnienia zdolno�ci kontynuowania działalno�ci oraz zapewnienia 

oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycj� finansow�
przedsi�biorstwa. Grupa monitoruje poziom kapitału na podstawie warto�ci bilansowej kapitałów 

własnych powi�kszonych o po�yczki podporz�dkowane otrzymane od wła�ciciela oraz pomniejszonych 

o kapitał z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczaj�cych przepływy pieni��ne. Na podstawie 
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tak okre�lonej kwoty kapitału, Spółka oblicza wska	nik kapitału do 	ródeł finansowania ogółem. Spółka 

zakłada utrzymanie tego wska	nika na poziomie nie ni�szym ni� 0,5. 

W celu monitorowania zdolno�ci obsługi długu, Grupa monitoruje wska	nik zadłu�enia netto (tj. 

zobowi�za� z tytułu leasingu, kredytów, po�yczek i innych instrumentów dłu�nych) do EBITDA (wynik  

z działalno�ci operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji). Grupa zakłada utrzymanie wska	nika 

długu do EBITDA na poziomie nie wy�szym ni� 3,5. 

Grupa okresowo monitoruje dług netto, zadłu�enie netto oraz wska	nik zadłu�enia netto do wska	nika 

EBITDA. 

Dług netto Grupy

Dane w tys. PLN 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Kredyty i po�yczki długoterminowe 44 578 52 462 27 560 11 600

Kredyty i po�yczki krótkoterminowe 28 969 21 465 10 696 17 765

Leasing finansowy długoterminowy 10 584 6 929 454 445

Leasing finansowy krótkoterminowy 4 435 2 759 378 626

Zobowi�zania warunkowe 3 852** 3 740** 525* 0

Dług oprocentowany 92 418 87 355 39 613 30 436

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 43 816 18 329 32 635 20 341

Dług netto 48 602 69 026 6 978 10 095

Skumulowana EBITDA *** 79 984 78 855 44 250 38 636

Wska�nik zadłu�enia netto 0,61 0,88 0,16 0,26

Algorytm wyliczania wska�ników: 
Dług netto = kredyty i po�yczki długoterminowe + leasing finansowy długoterminowy + kredyty i po�yczki krótkoterminowe + 
leasing finansowy krótkoterminowy + zobowi�zania warunkowe – �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  
*    Przy kalkulacji długu netto na 31.12.2014 r. uwzgl�dniono zobowi�zanie warunkowe z tytułu umowy inwestycyjnej zawartej 

pomi�dzy Zetkama a Techmadex oraz kluczowymi akcjonariuszami Techmadex w zwi�zku z zakupem akcji Techmadex w 
wysoko�ci 525 tys. zł, sklasyfikowane w pozycji pozostałych zobowi�za� znajduj�cej si� w zobowi�zaniach długoterminowych 
Grupy w skonsolidowanym �ródrocznym sprawozdaniu finansowym na 31.12.2014 r. 

**  Przy kalkulacji długu netto na 31.12.2015 r. i na 31.12.2016 uwzgl�dniono zobowi�zanie warunkowe z tytułu umowy 
inwestycyjnej zawartej z BR Capital sp. z o.o. w zwi�zku z zakupem akcji Masterform sklasyfikowane w pozycji pozostałych 
zobowi�za� znajduj�cej si� w zobowi�zaniach długoterminowych Grupy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 
31.12.2015 r. i na 31.12.2016 r. Ze wzgl�du na nikłe prawdopodobie�stwo wyst�pienia dopłaty dla kluczowych  akcjonariuszy 
Techmadex a tym samym spełnienia warunków uj�ta warto�� godziwa tej dopłaty na moment bilansowy uj�ta jest w kwocie 
zero. 

*** Skumulowana warto�� EBITDA dla roku 2015 uwzgl�dnia pełne wynik dla Masterform i Ku�nia Polska 

3.3. Przepływy gotówkowe 

Grupa wygenerowała nast�puj�ce przepływy pieni��ne: 

Dane w tys. PLN 2016 2015 

Przepływy z działalno�ci operacyjnej 61 388 39 145

Przepływy z działalno�ci inwestycyjnej -30 118 -66 897

Przepływy z działalno�ci finansowej -5 225 13 446

W obu analizowanych okresach Grupa wygenerowała wysokie, dodatnie przepływy z działalno�ci 

operacyjnej.  

Na relatywnie wysokie wydatki inwestycyjne w 2015 roku składaj� si� wydatki na nabycie warto�ci 

niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych, jak i wydatki akwizycyjne – nabycie Spółki Masterform 

S.A. (obecnie Masterform Sp. z o.o.). Wydatki te zostały sfinansowane z zaci�gni�tych  

w tym celu kredytów, co tłumaczy dodatnie przepływy z działalno�ci finansowej w 2015 roku. 
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Przepływy w roku 2016 �wiadcz� o prawidłowym rozwoju Grupy, która generuje dodatnie przepływy  

z działalno�ci operacyjnej. Przepływy te pozwoliły pokry� wydatki inwestycyjne (głównie zwi�zane  

z odtworzeniem oraz rozwojem maj�tku produkcyjnego) oraz wydatki na obsług� zadłu�enia. 

4. Pozostałe informacje 

4.1. Działalno�	 badawczo – rozwojowa 

W grudniu 2013 roku spółka Zetkama R&D Sp. z o.o. (Spółka z Grupy Kapitałowej prowadz�ca 

działalno�� w zakresie bada� i rozwoju) podpisała umow� z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie 

projektu „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego” w zakresie technologii nowoczesnej armatury 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Na realizowane prace 

Spółka otrzymała dofinansowanie. Projekt został zrealizowany, a kolejnym etapem b�dzie wdro�enie 

tego projektu w Zetkama sp. z o.o., która produkuje armatur� i odlewy.  

4.2. Istotne inwestycje 

W segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów kluczowe inwestycje zrealizowane w roku 

2016 dotyczyły modernizacji parku maszynowego. Zakup nowych centrów obróbczych i automatów 

tokarskich ma na celu zwi�kszenie zdolno�ci produkcyjnych potrzebnych do realizacji nowych projektów 

dla klientów. 

W przypadku segmentu Armatury i automatyki przemysłowej główne inwestycje zrealizowane w roku 

2016 dotyczyły równie� zakupu centrów obróbczych. Modernizacja parku maszynowego pozwoli na 

bardzie efektywne wykorzystanie mocy wytwórczych. W ramach prowadzonych projektów 

inwestycyjnych nacisk kładziono tak�e na popraw� bezpiecze�stwa i higieny pracy. W roku 2016 

rozpocz�to tak�e modernizacj� malarni w Armak (termin oddania do u�ytku to pocz�tek III kw. 2017 

roku). Odr�bn� pozycj� w planie inwestycyjnym jest rozpocz�ty projekt dotycz�cy wdro�enia nowego 

systemu ERP (IFS). 

W segmencie Elementy zł�czne w 2016 roku kontynuowane były inwestycje w rozwój maj�tku 

produkcyjnego (m.in. nowe tokarki, szlifierki czy te� ku	niarka �rub). Na kolejny rok planowana jest 

dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych poprzez inwestycj� w lini� produkcyjn� typu tunelowego do 

podtrawiania wyrobów i usuwania� oraz pras� do kucia. 

4.3. Czynniki zagro�e
 i ryzyka 

Czynniki wewn�trzne wpływaj�ce na przyszłe wyniki finansowe: 

• wykorzystywanie synergii podmiotów tworz�cych Grup� Kapitałow� w celu poszerzenia obecnego 

asortymentu produktowego dedykowanego do obecnych i nowych bran� oraz optymalizacji 

kosztów. 

• wprowadzanie nowoczesnych systemów zarz�dzania z u�yciem wspomagania zintegrowanym 

oprogramowaniem.  

• zwi�kszenie oferty ilo�ciowej i asortymentowej – poprzez dostosowywanie produktów do 

zmieniaj�cych si� potrzeb odbiorców oraz wprowadzanie nowych produktów. 

• doskonalenie jako�ci wytwarzanych produktów – utrzymanie i doskonalenie systemów 

zapewnienia jako�ci. 

• realizacja inwestycji odtworzeniowych i dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych. 
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Czynniki zewn�trzne to: 

• zmiany cen głównych surowców oraz energii elektrycznej i gazu maj�cych silny wpływ na koszty 

produkcji, a co za tym idzie na uzyskiwane przez Grup� mar�e. 

• wprowadzenie do oferty Grupy dodatkowych towarów, przeznaczonych głównie do sieci wodnych 

i kanalizacyjnych oraz do instalacji wewn�trznych. 

• zmiana kursu EUR/PLN wpływaj�ca na poziom zysków ze sprzeda�y zagranicznej. Aprecjacja 

złotówki wzgl�dem innych walut, a w szczególno�ci do EURO, wpłynie niekorzystnie na 

konkurencyjno�� cenow� sprzedawanych przez Grup� wyrobów na rynkach zagranicznych. 

• zmiany prawa w zakresie ochrony �rodowiska – zmiany wymogów ochrony �rodowiska mog� by�
przyczyn� poniesienia dodatkowych kosztów zwi�zanych z ich spełnieniem. 

• sytuacja makroekonomiczna na głównych rynkach zbytu, polityka gospodarcza pa�stwa oraz 

kształtowanie si� wska	ników makroekonomicznych takich jak tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, 

poziom stóp procentowych, stopa bezrobocia oraz kursy walut. 

Do istotnych czynników ryzyka i zagro�e� nale��: 

• ryzyko zwi�zane z pogorszeniem rentowno�ci – w przypadku wzrostu cen materiałów oraz waha�
kursów walutowych, Grupa mo�e by� nara�ona na przej�ciowe spadki poziomu rentowno�ci 

operacyjnej. Podejmowane na bie��co działania operacyjne w zakresie redukcji kosztów, 

zabezpieczanie pozycji walutowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz 

zmniejszanie pozycji walutowej netto (m.in. poprzez dywersyfikacj� geograficzn� zakupów 

podstawowych materiałów, finansowanie w EUR) powoduj�, i� w znacznym stopniu 

minimalizowane s� skutki wyst�pienia powy�szych czynników. Ponadto informacje o tendencjach 

na rynku armatury przemysłowej pozwalaj� zakłada�, i� przej�ciowe pogorszenie mar�y nie 

powinno stanowi� problemu w dłu�szej perspektywie czasu. 

• ryzyko stopy procentowej - zwi�zane jest przede wszystkim z oprocentowaniem posiadanych 

kredytów bankowych oraz umów leasingowych. Spółka nie zabezpiecza si� przed tym ryzykiem.  

• W ocenie Grupy ryzyko zmiany stopy procentowych jest na akceptowalnym poziomie w stosunku 

do rentowno�ci prowadzonej działalno�ci. 

• ryzyko zwi�zane ze zmianami norm w uregulowaniach prawnych – ryzyko to dotyczy głównie 

ochrony �rodowiska. Realizacja zaplanowanych przez Grup� inwestycji ogranicza do minimum to 

ryzyko. Spółki Grupy utrzymuje system Zarz�dzania �rodowiskiem zgodnie z norm� ISO 14001. 

• ryzyko zwi�zane z awari� urz�dze� produkcyjnych oraz ryzyko zwi�zane z ewentualnymi awariami 

i kl�skami �ywiołowymi. Grupa realizuje przyj�ty plan przegl�dów okresowych głównych maszyn i 

urz�dze�, celem zapobiegania wyst�powania nagłych awarii. Równocze�nie realizowany jest 

coroczny plan remontów maszyn i urz�dze�. Oba te działania zabezpieczaj� poprawno��
funkcjonowania maszyn i urz�dze� od strony mechanicznej. Celem zabezpieczenia si� przed 

awariami zwi�zanymi z układami sterowania maszyn i urz�dze�, Grupa zakupiła programy 

narz�dziowe oraz przeszkoliła swoich pracowników u producentów lub dostawców systemów. 

Zapewnia to mo�liwo�� usuni�cia wi�kszo�ci awarii w zakresie systemów sterowania we własnym 

zakresie. Wszystkie programy s� skopiowane i zabezpieczone w siedzibie Spółek Grupy. 

• ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� – ewentualne pogorszenie si� koniunktury 

gospodarczej mo�e spowodowa� ograniczenie popytu na wyroby Grupy. Jednak�e dywersyfikacja 

geograficzna kontrahentów oraz permanentne poszukiwania nowych rynków zbytu powoduje 

ograniczenie w znacznym stopniu negatywnego wpływu wyst�pienia tego ryzyka. 

4.4. Przewidywany rozwój Grupy 

Grupa realizuje strategi�, która ma na celu zapewnienie długoterminowego rozwoju i uzyskanie stałego 

wzrostu warto�ci dla Akcjonariuszy. Podstawowym celem strategii jest dalsze wykorzystanie 

posiadanego do�wiadczenia do prowadzenia perspektywicznej działalno�ci w bran�y metalowej. Wzrost 

warto�ci Grupy b�dzie nast�pował poprzez integracj� podmiotów tworz�cych Grup�, wzrost organiczny 

oraz przemy�lane akwizycje.  
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W celu realizacji przyj�tej strategii rozwoju Grupa podejmie działania inwestycyjne zmierzaj�ce do:  

• wzmocnienia marki oferowanego produktu,  

• rozszerzenia oferowanego asortymentu i zwi�kszenia produkcji wyrobów (standardowej  

i zaawansowanej technologicznie),  

• rozszerzenia rynków zbytu zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej,  

• koncentrowania si� na produktach, na których uzyskiwane s� najwy�sze mar�e przy jednoczesnym 

ograniczeniu mniej rentownej produkcji,  

• dalszego zwi�kszania poziomu efektywno�ci produkcji,  

• doskonalenia jako�ci produkowanych wyrobów,  

• ci�głej optymalizacji procesów produkcyjnych - redukcja kosztów po�rednio oraz bezpo�rednio 

produkcyjnych,  

• pozyskiwania nowych projektów, które zagwarantuj� długoterminowy rozwój Grupy i doprowadz�
do optymalnego wykorzystania wszystkich mo�liwo�ci wytwórczych. 

Grupa spodziewa si� wyst�pienia efektów synergii w nast�puj�cych obszarach: 

• proces zakupów (przede wszystkim zakupy stali, energii oraz narz�dzi do obróbki), 

• nowoczesne technologie produkcyjne, 

• systemy organizacji i zarz�dzania, 

• sprzeda� i marketing,  

• finanse.  

Ponadto Grupa identyfikuje mo�liwo�� rozszerzenia mocy produkcyjnych i zwi�kszenia sprzeda�y  

w nast�puj�cych obszarach: 

• technologia kucia na gor�co,  

• obróbka materiałów za pomoc� komputerowo sterowanych urz�dze� - obróbka CNC (ang. 

computerized numerical control), 

• pozyskanie nowych odbiorców komponentów dla motoryzacji. 

Bezpo�rednie wł�czenie Ku	ni Polskiej w struktur� Grupy pozwoliło na zwi�kszenie stopnia 

wykorzystania maj�tku produkcyjnego zarówno w Ku	ni Polskiej, jak i w innych spółkach Grupy. 

Akwizycja stworzyła mo�liwo�� dotarcia zarówno Ku	ni Polskiej, jak i spółkom Grupy do nowych 

odbiorców, z którymi uprzednio nie posiadali relacji handlowych, co powinno w ocenie Zarz�du Emitenta 

przyczyni� si� do zwi�kszenia wolumenu sprzeda�y Grupy. Powstała równie� mo�liwo�� wymiany 

know–how pomi�dzy �ruben� Unia a Ku	ni� Polsk� (jako podmiotami wykorzystuj�cymi zbli�one 

technologie w procesach produkcyjnych). Dodatkowo nast�piło wykorzystanie synergii przy zakupie 

materiałów podstawowych dla �rubena Unia oraz dla Ku	ni Polskiej, co pozwala na redukcj� kosztów 

z tym zwi�zanych. 

W procesie planowania finansowego na rok 2017 zidentyfikowano liczne inicjatywy w obszarze 

zamówie� produkcyjnych, zakupów i technologii produkcji, które b�d� wdra�ane w kolejnych latach.  W 

obszarze finansów realizowane s� inicjatywy konsolidacji relacji bankowych i wdro�enia polityki 

zabezpiecze� walutowych.  

4.5. Istotne umowy 

W dniu 23 czerwca 2016 roku, Spółka dominuj�ca (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 
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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 udost�pniony zostanie spółkom z Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. 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) b�dzie 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. 

Spółka Techmadex podpisała w dniu 11 pa	dziernika 2016 umow� ze spółk� Systemu Gazoci�gów 

Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. na �wiadczenie pakietu usług serwisowych dla systemów 

pomocniczych tłoczni gazu: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. W ramach 

zawartej umowy Techmadex (wraz z konsorcjantem ENST S.A.) od dnia 1 lutego 2017 �wiadczy usługi 

zawarte w pakiecie. Okres trwania mowy to dwa lata.  

Spółka Masterform Sp. z o.o. zawarła umow� z firm� Sanden dotycz�c� produkcji przez Masterform 

elementów do klimatyzacji. Umowa ma charakter długofalowy i obowi�zuje do dnia 31 marca 2021. 

Planowana produkcja ma wynosi� 3,3 mln elementów rocznie. 

4.6. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

Spółki z Grupy Kapitałowej Mangata Holding nie zawierały ze sob� transakcji nietypowych ani transakcji 

na warunkach odbiegaj�cych od warunków rynkowych. 

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). Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji 

Emitenta byli wył�cznie dotychczasowi wspólnicy IDEA K5 sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach.  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 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 2016r. 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego, natomiast w 

dniu 5 kwietnia 2016r. aneks nr 2.   

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 2016r. Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych zarejestrował akcje zwykłe na okaziciela 

serii F. Dzie�  11 kwietnia 2016r. 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 Jednostka dominuj�ca nie skupowała akcji własnych. 
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4.9. Realizacja prognoz 

Zarz�d Mangata Holding S.A po dokonaniu analizy wyników za III kwartały 2016 roku i na bazie oceny 

rynkowej IV kwartału, a tak�e oczekiwanych wyników finansowych poszczególnych segmentów 

biznesowych i spółek Grupy przedstawił korekt� prognozy wyników na rok 2016. Głównymi 

przesłankami wpływaj�cymi na ogłoszenie korekty prognozy były: 

• Znacz�ce wyhamowanie inwestycji i produkcji budowlano-monta�owej oraz inwestycji w sektorze 

kolejowym w Polsce, co przekłada si� na spadek przychodów w segmentach Armatury i automatyki 

przemysłowej oraz Elementów zł�cznych 

• Znacz�co odbiegaj�ce od planu wyniki spółki zale�nej Emitenta – Techmadex S.A. Realizowane 

przez spółk� kontrakty nie przyniosły oczekiwanych wyników a  na ich pogorszenie wpływ miało 

równie� wyhamowaniem inwestycji w sektorze infrastruktury gazowniczej 

• Zdarzenia o charakterze jednorazowym, w tym odpis aktualizuj�cy warto�� spółki Techmadex S.A. 

dokonany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy (pogorszenie wyniku netto o ok. 

3 500 tys. PLN), odpisy na nierotuj�ce zapasy i nale�no�ci (ok. 700 tys. PLN) 

• Modyfikacja planu strategicznego dla Masterform w skutek zmian harmonogramów zamówie�
przez kluczowych odbiorców tej spółki (przesuni�cie terminów produkcji i sprzeda�y nowych 

komponentów). Efekt wdro�e� nowych produktów b�dzie widoczny pocz�wszy od 2017 roku. 

Spółka opublikowała korekt� prognozy raportem bie��cym nr 41 z dnia 21.12.2016 

Dane w tys. PLN Prognoza
z dnia 21.12.2016 

Realizacja  

Przychody ze sprzeda�y 567 500 568 251

EBITDA 79 000 79 984

Zysk netto 45 000 45 007

Wynik finansowe za rok 2016 s� zbie�ne z oczekiwaniami Zarz�du opublikowanymi w raporcie 

bie��cym 41. 

4.10. Sprawy sporne 

Mangata Holding S.A. 
Spółka jako wierzyciel prowadzi sprawy egzekucyjne, w których ł�czna warto�� egzekwowanych kwot 

wynosi 65 tys. PLN. 

�rubena Unia S.A. 
Spółka w post�powaniach s�dowych, egzekucyjnych i upadło�ciowych dochodzi swoich nale�no�ci  

w ł�cznej kwocie 4.723 tys. PLN. 

Techmadex S.A. 

• Sprawa z powództwa konsorcjum firm: Techmadex S.A., Atrem S.A. i GP Energia Sp. z o.o. p-ko 

OGP Gaz-System S.A. przed S�dem Okr�gowym w Warszawie o zapłat� 12.140.070,20 PLN 

tytułem nale�no�ci wynikaj�cych z umowy dotycz�cej Budowy Laboratorium Wzorcowania 

Gazomierzy w TJE Hołowczyce, z czego kwota zas�dzona pozwem zostanie podzielona pomi�dzy 

uczestników konsorcjum w proporcjach 40% dla Techmadex S.A. 40 % dla Atrem S.A. oraz 20 % 

dla GP Energia Sp. z o.o. Pozew wniesiono w dniu 15.02.2016 r.  

• Sprawa z powództwa konsorcjum firm: Techmadex S.A.., Atrem S.A. i GP Energia Sp. z o.o. p-ko 

OGP Gaz-System S.A. przed S�dem Okr�gowym w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa do 

��dania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 04.07.2016 r. z tytułu 

niewła�ciwego wykonania umowy Budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w wysoko�ci 
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9.767.430 PLN wraz z wnioskiem o zabezpieczenie na podstawie artykułu 730 k.p.c. roszczenia 

Konsorcjum na czas tocz�cego si� post�powania. Pozew wniesiono w dniu 29.11.2016 r. 

• Techmadex S.A. prowadzi jako wierzyciel dwa post�powania egzekucyjne przeciwko Eda-Serwis 

Sp. z o.o. w Warszawie, celem wyegzekwowania kwoty 981.059 PLN, zas�dzonej dwoma 

wyrokami S�du Okr�gowego w Łodzi z dnia 26.01.2016 r. 

• Sprawa z powództwa PB ROBUD Sp. z o.o. w Gliwicach p-ko OGP Gaz System S.A. w Warszawie 

(Techmadex S.A. przył�czył si� do OGP Gaz System S.A. jako interwenient uboczny) o zapłat�
158.409 PLN, tytułem nale�no�ci ubocznych z umowy o podwykonawstwo. Pozew wniesiono 23 

kwietnia 2014 r. S�d I instancji wydał wyrok oddalaj�cy powództwo. PB ROBUD Sp. z o.o. w 

Gliwicach wniósł apelacj� – sprawa przekazana do S�du Apelacyjnego  

w Warszawie.  

• 17.06.2016 r. InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze� S.A. Vienna Insurance Group („InterRisk”) zło�ył 

pozew przeciwko Eda Serwis Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie, Przedsi�biorstwu Usługowemu 

„EKOKAN” Sp. z o.o. z siedzib� w Tarnowie oraz Spółce o wydanie nakazu zapłaty z weksla w 

post�powaniu nakazowym na kwot� 1.500.000 PLN. Jako podstaw� roszczenia wzgl�dem Spółki 

powód wskazał por�czenie do ww. kwoty weksla in blanco z klauzul� bez protestu wystawionego 

przez Eda Serwis Sp. z o.o. (wówczas spółka zale�na Techmadex S.A.) na zabezpieczenie 

ewentualnych roszcze� regresowych InterRisk zwi�zanych z wystawieniem ubezpieczeniowej 

gwarancji nale�ytego wykonania kontraktu i usuni�cia wad i usterek, dotycz�cej realizacji umowy 

pod nazw� „Rozbudowa w�zła Rembelszczyzna. We wskazanym wy�ej pozwie InterRisk wniósł o 

orzeczenie nakazem zapłaty, �e Spółka ma zapłaci� solidarnie 1.500.000 zł. Wobec braku podstaw 

do wydania nakazu zapłaty z weksla, sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie zwykłym. 

Spółka stoi na stanowisku, �e roszczenie InterRisk jest niezasadne z uwagi na upływ terminu 

wa�no�ci ubezpieczeniowej gwarancji, a tym samym zwi�zanego z ni� zabezpieczenia 

udzielonego przez Spółk�. 

4.11. 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 

Udział 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%

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. 
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Nie wyst�puj� ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji ani ograniczenia przenoszenia 

prawa własno�ci akcji. 

4.12. 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: 

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

  

  

4.13. Umowy wpływaj�ce na zmiany w proporcjach posiadanych akcji  

Spółka dominuj�ca nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mog� w przyszło�ci 

nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji. 

4.14. Wynagrodzenie Zarz�du oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominuj�cej  

Poni�ej zaprezentowano wynagrodzenie Członków Zarz�du oraz Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych 

funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej (dane w tys. PLN): 

Dane w tys. PLN 

Imi� i nazwisko 

Wynagrodzenie za 2016 rok Wynagrodzenie za 2015 rok

w Jednostce 

dominuj�cej 

w spółkach 

zale�nych 

w Jednostce 

dominuj�cej 

w spółkach 

zale�nych 

Leszek Jurasz 1 361 641 1 262 87

Jerzy Ko�uch 392 330 669 124

Kazimierz Przełomski 499 48

Michał Zawisza 192 602 148 289

Tomasz Jurczyk  185 602 84 289

Jan Jurczyk                  122 454 94 231

Tomasz Stamirowski     37 0 74 1

Zygmunt Mro�ek          96 52 73

Zbigniew Rogó� 71 0  48   

Członkowie Zarz�du ani Rady Nadzorczej Jednostki dominuj�cej nie otrzymywali �wiadcze� z innych 

tytułów ni� wy�ej opisane. 

5. Ład korporacyjny 

5.1. O�wiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
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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: 

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  
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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, 

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 
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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 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. 
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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. 

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  
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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. 
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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%

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 roky 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  
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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.  

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 
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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 

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. 
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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, 

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�
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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. 

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 
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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 
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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. 

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 Jednostki Dominuj�cej 

6.1. O�wiadczenie Zarz�du Jednostki Dominuj�cej o rzetelno�ci skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy 

�



SPRAWOZDANIE ZARZ�DU Z DZIAŁALNO�CI GRUPY KAPITAŁOWEJ MANGATA HOLDING 
S.A. ZA OKRES 12 MIESI�CY ZAKO�CZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU 

39 

�

Wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporz�dzone zostały zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci. Sprawozdania 

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� Grupy Kapitałowej 

oraz jej wynik finansowy, a roczne sprawozdanie zarz�du zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi�gni��
oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 

6.2. O�wiadczenie Zarz�du Jednostki Dominuj�cej o wyborze podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozda
 finansowych 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy badania rocznego 

skonsolidowanego 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z 

wła�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

7. Podpisy Członków Zarz�du Jednostki dominuj�cej 

Data Imi� i Nazwisko Funkcja Podpis 

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

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




























