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1. �RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 
w tys. z� 

 I pó�rocze 2015 I pó�rocze 2014 

 Okres Okres 

Nota 01-01-2015 01-01-2014 

 30-06-2015 30-06-2014 

A. Przychody netto ze sprzeda�y 1 64.989 63.809 

  I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów  50.766 52.189 

  II. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia�ów  14.223 11.620 

B. Koszt w�asny sprzeda�y  49.692 45.905 

  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 38.772 37.908 

  II. Warto�� sprzedanych towarów i materia�ów  10.920 7.997 

C. Wynik brutto na sprzeda�y (A-B)  15.296 17.904 

D. Koszty sprzeda�y  4.093 3.832 

E. Koszty ogólnego zarz�du  4.328 4.536 

F. Wynik na sprzeda�y (C-D-E)  6.875 9.536 

G. Pozosta�e przychody operacyjne 3 139 220 

H. Pozosta�e koszty operacyjne 4 343 823 

I. Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (F+G-H)  6.671 8.933 

J. Przychody finansowe 5 23.443 10.854 

K. Koszty finansowe 6 449 412 

L. Wynik brutto (I+J-K)  29.665 19.375 

M. Podatek dochodowy 7 1.917 1.826 

N. Wynik netto (L-M)  27.748 17.549 

Wynik netto 27.748 17.549 

�redniowa�ona liczba akcji 4.904.150 4.904.150 

Liczba akcji, które maj� wp�yw na potencjalne rozwodnienie 

akcji 1.772.704 - 

Zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj� 8 5,66 3,58 

Rozwodniony zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj� 8 4,16 3,58 

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r. 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CA�KOWITYCH DOCHODÓW  
w tys. z� 

 I pó�rocze 2015 I pó�rocze 2014 

 Okres Okres 

Nota 01-01-2015 01-01-2014 

 30-06-2015 30-06-2014 

A.Wynik netto  27.748 17.549 

B. Inne ca�kowite dochody, które zostan�

przeklasyfikowane na zyski lub straty po spe�nieniu 

okre�lonych wyników 420 (589) 

Przeszacowanie nieruchomo�ci inwestycyjnych    

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y:    

- dochody (straty) uj	te w okresie w innych dochodach 

ca�kowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep�ywy �rodków 

pieni	�nych:   

- dochody (straty) uj	te w okresie w innych dochodach 

ca�kowitych 519 (727) 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

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

zabezpieczanych   

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek dzia�aj�cych za 

granic�   

Ró�nice kursowe przeniesione do wyniku finansowego � 

sprzeda� jednostek zagranicznych   

 Udzia� w innych dochodach ca�kowitych jednostek 

wycenianych metod� praw w�asno�ci   

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk�adników innych 

dochodów ca�kowitych (99) 138 

C.Inne ca�kowite dochody, które nie zostan�

przeklasyfikowane na zyski lub straty  
- - 

D.Ca�kowite dochody 28.168 16.960 

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r.
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

w tys. z! 

AKTYWA Nota
Stan na koniec 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

A. Aktywa trwa�e 123.771 121.979 105.873 

I. Rzeczowe aktywa trwa�e 9 44.423 43.749 43.620 

  1. �rodki trwa!e 43.384 43.333 43.374 

     a) grunty 341 341 341 

     b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 21.692 21.730 21.743 

     c) urz�dzenia techniczne i maszyny 15.957 15.777 15.862 

     d) �rodki transportu 1.014 1.091 1.283 

     e) inne �rodki trwa!e 4.380 4.394 4.145 

  2. �rodki trwa!e w budowie 1.039 416 246 

II. Warto�ci niematerialne 10 10.119 9.150 8.043 

  1. Koszty rozwoju 9.440 8.399 6.846 

  2. Inne warto�ci niematerialne 680 751 1.197 

III. Nieruchomo�ci inwestycyjne 11 3.500 3.500 3.500 

IV. Inwestycje d�ugoterminowe 12 65.728 65.580 50.710 

  1. D!ugoterminowe aktywa finansowe 65.728 65.580 50.710 

    a) w jednostkach powi�zanych 65.724 65.576 50.706 

    b) w pozosta!ych jednostkach  4 4 4 

B. Aktywa obrotowe 75.273 54.539 56.138 

I. Zapasy 13 14.148 16.297 14.530 

  1. Materia!y  2.374 2.192 2.830 

  2. Pó!produkty i produkty w toku  3.784 3.658 3.926 

  3. Produkty gotowe  4.173 5.799 5.104 

  4. Towary  3.817 4.648 2.670 

II. Inwestycje krótkoterminowe 14 16.035 3.558 177 

  1. W jednostkach powi�zanych  15.793 3.492 17 

  2. W pozosta!ych jednostkach  242 66 160 

III. Nale�no�ci krótkoterminowe i pozosta�e aktywa 15 31.023 20.251 28.102 

  1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych   445 268 4.918 

    a) handlowe  445 268 1.151 

    b) inne  4.000 - 3.767 

  2. Nale�no�ci od pozosta!ych jednostek   26.577 19.983 23.184 

    a) handlowe 23.790 16.382 21.164 

    b) z tytu!u podatku dochodowego  - - - 

    c) inne  2.787 3.601 2.020 

  3. Pozosta!e aktywa   - - 

IV. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 16 13.797 14.101 13.263 

V. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 17 270 331 66 

AKTYWA RAZEM  199.044 176.518 162.011 
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w tys. z� 

PASYWA Noty
Stan na koniec 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

A. Kapita� w�asny 18 152.418 124.249 119.786 

I. Kapita� zak�adowy  981 981 981 

II. Kapita� z emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej  31.843 31.843 31.843 

III. Kapita! z aktualizacji wyceny  1.262 842 1.232

IV. Pozosta!e kapita!y rezerwowe  - - - 

V. Zyski zatrzymane  118.332 90.583 85.730 

  1. Wynik netto bie��cego okresu  27.748 22.701 17.549 

  2. Wynik netto z lat ubieg!ych  2.637 2.637 2.936

  3. Zysk przeniesiony na kapita! zapasowy  87.946 65.245 65.245 

B. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  46.626 52.269 42.225 

I. Zobowi�zania d!ugoterminowe 21 16.513 18.930 10.518 

  1. Wobec pozosta!ych jednostek   11.002 14.136 6.092 

    a) kredyty i po�yczki  10.336 13.383 5.786 

    b) inne zobowi�zania finansowe 23 666 753 306 

  2. Rezerwy na zobowi�zania  5.511 4.794 4.426 

    a) rezerwa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 19 3.806 3.089 3.221 

    b) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 20 1.705 1.705 1.205 

II. Zobowi�zania krótkoterminowe 22 30.113 33.339 31.707 

  1. Wobec jednostek powi�zanych  4.659 6.391 1.352 

    a) handlowe  1.955 802 1.352 

    b) z tytu!u emisji d!u�nych papierów warto�ciowych  - - - 

    c) inne  2.704 5.589  

  2. Wobec pozosta!ych jednostek   20.603 22.233 25.952 

    a) kredyty i po�yczki  6.104 6.591 8.171 

    b) inne zobowi�zania finansowe 23 176 163 178 

    c) handlowe  11.057 11.174 13.117 

    d) z tytu!u podatków, ce!, ubezpiecze
 i innych �wiadcze
  1.908 2.751 1.739 

    e) zobowi�zanie z tytu!u podatku dochodowego  - - 986 

    f) z tytu!u wynagrodze
  1.176 1.039 1.330 

    g) inne  79 503 431 

   h) fundusze specjalne  103 12 - 

  3. Rezerwy na zobowi�zania  1.301 843 1.313 

    a) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 20 214 214 150 

    b) pozosta!e rezerwy  1.087 629 1.163 

  4. Rozliczenia mi	dzyokresowe 26 3.550 3.872 3.090 

PASYWA RAZEM  199.044 176.518 162.011 

Podpisy wszystkich Cz!onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du  

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du  

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G!ówny Ksi	gowy  

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r.
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM  
w tys. z! 

01.01.2015 � 30.06.2015 
Kapita! 

podstawowy 

Akcje w!asne 

 (-) 

Kapita! ze 

sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 

warto�ci  

nominalnej 

Pozosta!e 

kapita!y 

Zyski 

zatrzymane 

Kapita! w!asny 

razem 

Saldo na dzie� 01.01.2015 roku 981 31.843 842 90.583 124.249

Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b!	du podstawowego 

Saldo po zmianach 981 31.843 842 90.583 124.249

Emisja akcji 

Emisja akcji w zwi�zku z realizacj� opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Wycena opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Dywidendy 

Przekazanie wyniku finansowego na kapita! 

Razem transakcje z w!a�cicielami 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku 27.748 27.748

Inne ca�kowite dochody: 420 420

Przeszacowanie �rodków trwa!ych 

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep!ywy �rodków pieni	�nych 519 519

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk!adników innych dochodów ca!k. (99) (99)

Razem ca!kowite dochody 420 27.748 28.168

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda� przeszacowanych ST) 

Saldo na dzie� 30.06.2015 roku 981 31.843 1.262 118.332 152.418
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w tys. z� 

01.01.2014 � 30.06.2014 
Kapita� 

podstawowy 

Akcje w�asne 

 (-) 

Kapita� ze 

sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 

warto�ci  

nominalnej 

Pozosta�e 

kapita�y 

Zyski 

zatrzymane 

Kapita� w�asny 

razem 

Saldo na dzie� 01.01.2014 roku 981 31.843 1.821 68.181 102.826
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b!	du podstawowego 

Saldo po zmianach 981 31.843 1.821 68.181 102.826

Zmiany w kapitale w�asnym w okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku 

Emisja akcji 

Emisja akcji w zwi�zku z realizacj� opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Wycena opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Dywidendy 

Przekazanie wyniku finansowego na kapita! 

Razem transakcje z w!a�cicielami 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku 17.549 17.549

Inne ca�kowite dochody: (589) (589)

Przeszacowanie �rodków trwa!ych 

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep!ywy �rodków pieni	�nych (727) (727)

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk!adników innych dochodów ca!k. 138 138

Razem ca!kowite dochody (589) 17.549 16.960

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda� przeszacowanych ST) 

Saldo na dzie� 30.06.2014 roku 981 31.843 1.232 85.730 119.786
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w tys. z� 

01.01.2014 � 31.12.2014 
Kapita� 

podstawowy 

Akcje w�asne 

 (-) 

Kapita� ze 

sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 

wart. nom. 

Pozosta�e 

kapita�y 

Zyski 

zatrzymane 

Kapita� w�asny 

razem 

Saldo na dzie� 01.01.2014 roku 981 31.843 1.821 68.181 102.826
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b!	du podstawowego 

Saldo po zmianach 981 31.843 1.821 68.181 102.826

Emisja akcji 

Emisja akcji w zwi�zku z realizacj� opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Wycena opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Dywidendy 

Przekazanie wyniku finansowego na kapita! 

Razem transakcje z w!a�cicielami 

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku 22.701 22.701

Inne ca�kowite dochody: (979) (299) (1.278)

Zyski/straty aktuarialne (369) (369)

Przeszacowanie �rodków trwa!ych 

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep!ywy �rodków pieni	�nych (1.209) (1.209)

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk!adników innych dochodów ca!k. 230 70 300

Razem ca!kowite dochody (979) 22.402 21.423

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda� przeszacowanych ST) 

Saldo na dzie� 31.12.2014 roku 981 31.843 842 90.583 124.249

Podpisy wszystkich Cz!onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du  

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du  

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 
Tomasz Chiniewicz G!ówny Ksi	gowy  �cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r.
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEP�YWÓW �RODKÓW PIENI��NYCH  

w tys. z� 

I pó�rocze 2015 I pó�rocze 2014 

okres okres 

01-01-2015 01-01-2014 
30-06-2015 30-06-2014 

A. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci operacyjnej 

  

   I. Wynik brutto 29.665 19.375 

   II. Korekty (27.278) (13.707) 

      1. Amortyzacja 2.196 2.078 

      2. (Zyski) / straty ze sprzeda�y �rodków trwa�ych (12) (123) 

      3. Odsetki i dywidendy (18.882) (7.232) 

      4. (Zyski) / straty z dzia�alno�ci inwestycyjnej (forwardy) (613) (165) 

      5. Inne korekty 72 (58) 

      6. Zmiana stanu rozlicze
 mi	dzyokresowych (260) 530 

      7. Zmiana stanu kapita�ów rezerwowych   

      8. Zmiana stanu nale�no�ci (10.772) (9.058) 

      9. Zmiana stanu zapasów 2.149 124 

      10. Zmiana stanu zobowi�za
 krótkoterminowych (93) 1.926 

      11. Zmiana stanu rezerw i �wiadcze
 pracowniczych 549 159 

      12. Wycena do warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych  355 

      13. (Wp�ywy) / wydatki z rozliczenia instrumentów pochodnych (262) 165 

      14. Odsetki zap�acone (149) (170) 

      15. Podatek zap�acony (1.201) (2.238) 

    

    

�rodki pieni��ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 2.387 5.668 

  

B. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

    

   I. Wp�ywy 19.444 7.639 

      1. Zbycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwa�ych 11 123 

      2. Odsetki otrzymane 77 16 

      3. Dywidendy otrzymane 18.882 7.500 

      4. Pozosta�e wp�ywy 485 - 

   II.  Wydatki  3.987 4.138 

      1. Nabycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwa�ych 3.839 2.690 

      2. Nabycie aktywów finansowych 148 1.365 

      3. Udzielone po�yczki  83 

    

�rodki pieni��ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej 15.468 3.501 
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C. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci finansowej 

   I. Wp�ywy  13.891 

      1. Zaci�gni	cie kredytów i po�yczek  13.891 

      2. Wp�ywy z emisji obligacji  - 

   II.  Wydatki 18.159 17.608 

      1. Wydatki na sp�at	 kredytów i po�yczek 2.900 14.349 

      3. Wykup d�u�nych papierów warto�ciowych  3.000 

      3. P�atno�ci zobowi�za
 z tytu�u umów leasingu finansowego 73 140 

      4. Inne wydatki finansowe 15.186 119 

    

�rodki pieni��ne netto z dzia�alno�ci finansowej (18.159) (3.717) 

  

D. Przep�ywy pieni��ne netto, razem (304) 5.452 

E. Bilansowa zmiana �rodków pieni��nych (304) 5.452 

F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 14.101 7.811 

G. �rodki pieni��ne na koniec okresu 13.797 13.263 

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r.
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DANE OBJA�NIAJ	CE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zetkama S.A. zosta!a utworzona dnia 1 grudnia 1990 r., zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000084847 w 

Krajowym Rejestrze S�dowym prowadzonym we Wroc�awiu, IX Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S�dowego. 

Podstawowym przedmiotem dzia�alno�ci Spó�ki, zgodnie ze statutem, jest produkcja armatury przemys�owej. 

Siedziba podmiotu: ul. 3 Maja 12, 57-410 �cinawka �rednia 

�

Informacje dotycz�ce sk�adu osobowego Zarz�du i Rady Nadzorczej 

Sk�ad Zarz�du: 

Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch - Wiceprezes Zarz�du 

08 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spó�ki powo�a�a Zarz�d Spó�ki w niezmienionym sk�adzie na now�, wspóln�

pi	cioletni� kadencj	. 

Sk�ad Rady Nadzorczej: 

Micha� Zawisza - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Jan Jurczyk � Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

Zygmunt Mro�ek � Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Stamirowski� Cz�onek Rady Nadzorczej 

Tomasz Jurczyk� Cz�onek Rady Nadzorczej 

W dniu 08 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie Zetkama S.A. powo�a�o cz�onków Rady Nadzorczej na now�, 

wspóln� pi	cioletni� kadencj	. W dniu 08 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza dokona�a wyboru ze swojego sk�adu 

przewodnicz�cego, zast	pcy i sekretarza.  

Spó�ka nie posiada wewn	trznych jednostek organizacyjnych sporz�dzaj�cych samodzielne sprawozdania 

finansowe. 

ZASADY RACHUNKOWO�CI 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spó�ki zosta�o sporz�dzone zgodnie z wymogami MSR 34 

��ródroczna sprawozdawczo�� finansowa� w wersji zatwierdzonej przez Uni	 Europejsk� (MSSF UE), a w zakresie 

nieuregulowanym powy�szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o 

rachunkowo�ci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z pó�niejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych oraz zgodnie z wymogami okre�lonymi w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z 

2009 r., Nr 33, poz. 259). 
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�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporz�dzono przy za!o�eniu kontynuowania dzia!alno�ci 

gospodarczej przez Spó!k	 w daj�cej si	 przewidzie� przysz!o�ci. Zarz�d nie wskazuje okoliczno�ci, które 

wskazywa!yby na istnienie powa�nych zagro�e
 dla kontynuowania przez Spó!k	 dzia!alno�ci. 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zosta!y przygotowane w sposób 

zapewniaj�cy ich porównywalno�� przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowo�ci w obu prezentowanych 

okresach. 

Rokiem obrotowym Spó!ki jest rok kalendarzowy. Walut� funkcjonaln� Spó!ki jest z!oty polski (PLN). 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporz�dzono w oparciu o zasad	 kosztu historycznego, za wyj�tkiem 

pochodnych instrumentów finansowych, instrumentów finansowych wycenianych wed!ug warto�ci godziwej, której 

zmiana ujmowana jest w rachunku zysków i strat, aktywów finansowych dost	pnych do sprzeda�y, inwestycji w 

nieruchomo�ci, które zosta!y wycenione wed!ug warto�ci godziwej. 

W pierwszym pó!roczu 2015 roku nie nast�pi!y zmiany szacunków i za!o�e
, które maj� wp!yw na przyj	te zasady 

oraz prezentowane warto�ci aktywów Zetkama S.A. w porównaniu z pierwszym pó!roczem roku 2014. 

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

Zasady (polityka) rachunkowo�ci zastosowane do sporz�dzenia niniejszego �ródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego za I pó!rocze 2015 roku s� spójne z tymi, które zastosowano przy sporz�dzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego za 2014 rok, z wyj�tkiem zmian opisanych poni�ej. 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2015 
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 2015: 

� Zmiany do ró�nych standardów �Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)� � dokonane zmiany w ramach 
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) 
ukierunkowane g!ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie s!ownictwa � zatwierdzone w UE w dniu 18 
grudnia 2014 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2015 lub 
po tej dacie), 

� Interpretacja KIMSF 21 �Op!aty� - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowi�zuj�ca w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia!y istotnego wp!ywu na dotychczas stosowan� polityk	
rachunkowo�ci Grupy. 

Standardy i interpretacje, jakie zosta!y ju� opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie wesz!y w �ycie 
Zatwierdzaj�c niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowa!a nast	puj�cych standardów, zmian 
standardów i interpretacji, które zosta!y opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które 
nie wesz!y jeszcze w �ycie: 

• 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 g!ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie s!ownictwa � 
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), 

• Zmiany do MSR 19 ��wiadczenia pracownicze� � Programy okre�lonych �wiadcze
: sk!adki pracownicze - 
zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si	 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie). 
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Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grup�
Nie wyst�pi!y 

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

MSSF w kszta!cie 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 wed!ug stanu na dzie
 27.08.2015 nie zosta!y jeszcze przyj	te do stosowania w UE 

(poni�sze daty wej�cia w �ycie odnosz� si	 do standardów w wersji pe!nej): 

� MSSF 9 �Instrumenty finansowe� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 
stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 

� MSSF 14 �Odroczone salda z regulowanej dzia!alno�ci� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� MSSF 15 �Przychody z umów z klientami� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie), 

� 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 (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 10 �Skonsolidowane sprawozdania finansowe�, MSSF 12 �Ujawnienia na temat udzia!ów w 
innych jednostkach� oraz MSR 28 �Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi	wzi	ciach� 
� Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 11 �Wspólne ustalenia umowne� � Rozliczanie nabycia udzia!ów we wspólnych operacjach 
(obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 1 �Prezentacja sprawozda
 finansowych� � Inicjatywa w odniesieniu do ujawnie

(obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 16 �Rzeczowe aktywa trwa!e� oraz MSR 38 �Aktywa niematerialne� � Wyja�nienia na temat 
akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych 
si	 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 16 �Rzeczowe aktywa trwa!e� oraz MSR 41 �Rolnictwo� � Rolnictwo: uprawy ro�linne 
(obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 27 �Jednostkowe sprawozdania finansowe� � Metoda praw w!asno�ci w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 
stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� 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 g!ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie s!ownictwa (obowi�zuj�ce w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2016 lub po tej dacie). 

Wed!ug szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia!yby istotnego wp!ywu 
na sprawozdanie finansowe, je�eli zosta!yby 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 zosta!y zatwierdzone do stosowania w UE. 

Wed!ug szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze
 portfela aktywów lub zobowi�za

finansowych wed!ug MSR 39 �Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena� nie mia!oby istotnego wp!ywu na 
sprawozdanie finansowe, je�eli zosta!yby przyj	te do stosowania na dzie
 bilansowy. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. z� w tys. EUR 

01-01-2015 

do  

30-06-2015

01-01-2014 

do  

30-06-2014

01-01-2015 

do  

30-06-2015

01-01-2014 

do  

30-06-2014

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 

materia�ów 
64.989 63.809 15.720 15.271 

II. Zysk z dzia�alno�ci operacyjnej 6.671 8.933 1.614 2.138 

III. Zysk brutto 29.665 19.375 7.167 4.637 

IV. Zysk netto 27.748 17.549 6.712 4.200 

V. Przep�ywy pieni	�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 2.387 5.668 577 1.357 

VI. Przep�ywy pieni	�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej 15.468 3.501 3.735 838 

VII. Przep�ywy pieni	�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (18.159) (3.717) (4.385) (889) 

VIII. Przep�ywy pieni	�ne netto (304) 5.452 (73) 1.305 

IX. Aktywa, razem 199.044 162.011 47.455 38.937 

X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 46.626 42.225 11.116 10.148 

XI. Zobowi�zania d�ugoterminowe 16.513 10.518 3.937 2.528 

XII. Zobowi�zania krótkoterminowe 30.113 31.707 7.179 7.620 

XIII. Kapita� w�asny 152.418 119.786 36.338 28.788 

XIV. Kapita� zak�adowy 981 981 234 236 

XV. �redniowa�ona liczba akcji (w szt.) 4.904.150 4.904.150 4.904.150 4.904.150 

XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj	 zwyk�� (w z�/ EUR) 5,66 3,58 1,37 0,86 

XVII. Warto�� ksi	gowa na jedn� akcj	 (w z�/EUR) 31,08 24.43 7,41 5,87 

Przychody, zyski oraz przep�ywy pieni	�ne zosta�y przeliczone przy u�yciu �rednich kursów w okresie, obliczonych 

jako �rednia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w miesi�cach okresu za I pó�rocze 2015 r. i 2014 r. 

wynosz�cych odpowiednio 4,1409 i 4,1765. 

Warto�ci bilansowe zosta�y przeliczone po kursach obowi�zuj�cych 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2014 r., które 

wynosi�y odpowiednio 4,1944 i 4,1609. 
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PRZYCHODY I KOSZTY 
Nota 1   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y 
w tys. z� 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
  a) wyroby gotowe 50.766 52.189 
 - w tym do UE i pozosta�ych krajów 39.421 38.621 
  b) towary i materia�y 14.223 11.620 
 - w tym do UE i pozosta�ych krajów 9.185 6.880 
Przychody netto ze sprzeda�y, razem 64.989 63.809 

Nota 2 

KOSZTY WED�UG RODZAJU 
w tys. z� 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
a) amortyzacja 2.196 2.078 
b) zu�ycie materia�ów i energii 24.112 24.690 
c) us�ugi obce 6.666 5.971 
d) podatki i op�aty 606 609 
e) wynagrodzenia 8.764 9.110 
f) ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia 2.254 2.359 
g) pozosta�e koszty rodzajowe 730 604 
Koszty wed�ug rodzaju, razem 45.328 45.421 
Zmiana stanu produkcji w toku, produktów gotowych i rozlicze

mi	dzyokresowych 1.893 911 
Koszt wytworzenia produktów na w�asne potrzeby jednostki (28) (56) 
Koszty sprzeda�y (4.093) (3.832) 
Koszty ogólnego zarz�du (4.328) (4.536) 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38.772 37.908 

Nota 3   

POZOSTA�E PRZYCHODY OPERACYJNE 
w tys. z� 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych 53 123 
b) rozwi�zane rezerwy i odpisy aktualizuj�ce  - 6 
c) pozosta�e, w tym: 86 91 
  - dotacje publiczne 74 66 
  - darowizny otrzymane 1 - 
  - odszkodowania - 25 
  - inne 11 - 
Inne przychody operacyjne, razem 139 220 

Nota 4 

POZOSTA�E KOSZTY OPERACYJNE 
w tys. z� 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
a) utworzone rezerwy i odpisy aktualizuj�ce 40 355 
  - aktualizacja warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnych - 355 
b) pozosta�e, w tym: 303 468 
  - koszty usuwania braków i z�omowania 33 329 
  - przekazane darowizny 128 116 
  - likwidacja �rodków trwa�ych 46 17 
  - inne 96 6 
Inne koszty operacyjne, razem 343 823 
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Nota 5 

PRZYCHODY FINANSOWE 
w tys. z! 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
a) dywidendy i udzia!y w zyskach 22.882 10.000 
  - w tym od jednostek powi�zanych 22.882 10.000 
b) odsetki 77 22 
  - po�yczki 44 6 
  - lokaty 2 6 
  - odsetki Pool Leadera 31 10 
c) dodatnie ró�nice kursowe - 832 
  - zrealizowane - 617 
  - niezrealizowane - 215 
d) inne 484 - 
Przychody finansowe, razem 23.443 10.854 

Nota 6 

KOSZTY FINANSOWE 
w tys. z! 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
a) odsetki 149 290 
  - odsetki od kredytów i po�yczek 111 102 
  - odsetki od obligacji - 54 
  - pozosta!e odsetki 38 134 
b) aktualizacja warto�ci inwestycji - 122 
  - rezerwa na udzia!y Varimex Valves Sp. z o.o. - 122 
c) ujemne ró�nice kursowe, w tym: 300 - 
  - zrealizowane 472 - 
  - niezrealizowane (172) - 
  - ró�nice kursowe od zabezpiecze
 kursowych - - 
Koszty finansowe, razem 449 412 

PODATEK DOCHODOWY 
Nota 7a   

PODATEK DOCHODOWY 
w tys. z! 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
1. Podatek bie��cy 1.298 1.855 

   - bie��ce obci��enie z tytu!u podatku dochodowego 1.298 1.855 

2. Podatek odroczony 619 (29) 

   - Powstanie / odwrócenie ró�nic przej�ciowych 619 (29) 

Obci��enie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 1.917 1.826 

Nota7c 

WYLICZENIE EFEKTYWNEJ STAWKI 
PODATKU 

w tys. z! 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
Zysk brutto 29.665 19.375 
Teoretyczny podatek od zysku brutto 5.636 19% 3.681 19% 

Ró�nice trwa!e:     

Przychody z tytu!u dywidend 3.588 12% 1.900 10% 

Przychody /Koszty niepodatkowe  131 0% -5 0% 
Wykorzystanie strat podatkowych z lat 
poprzednich 

    

Obci��enie podatkowe wykazane w rachunku 
zysków i strat 

1.917 6% 1.826 9% 
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ZYSK PRZYPADAJ�CY NA JEDN� AKCJ�

Nota 8   

ZYSK PRZYPADAJ	CY NA JEDN	 AKCJ�
w tys. z� 

I pó�. 2015 I pó�. 2014 
Zysk netto  24.508 17.549
 Liczba akcji serii A 2.101.750 2.101.750
 Liczba akcji serii B 952.400 952.400
 Liczba akcji serii C 850.000 850.000
 Liczba akcji serii D 560.000 560.000
 Liczba akcji serii E 440.000 440.000
Razem liczba akcji 4.904.150 4.904.150

�rednia wa�ona liczba akcji w roku 4.904.150 4.904.150
Zysk netto na 1 akcj	 w z� 5,66 3,58
Liczba akcji, które maj� wp�yw na potencjalne rozwodnienie akcji* 1.772.704
Rozwodniony zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj	 4,16 3,58
* akcje z nowej emisji przypadaj�ce udzia�owcom IDEA K5 po po��czeniu Spó�ek, parytet wymiany akcji na udzia�y zosta� ustalony 4,7255 

RZECZOWE AKTYWA TRWA!E 
Nota 9a 
RZECZOWE AKTYWA TRWA�E (WG GRUP RODZAJOWYCH) I pó�rocze 2015 

w tys. z� 

  

- grunty 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 

in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

- urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny 

- �rodki 
transportu 

- inne 
�rodki 
trwa�e 

�rodki 
trwa�e, 
razem 

1.1.  warto�� brutto �rodków 
trwa�ych na pocz�tek 
okresu 

341 26.789 45.338 2.477 10.432 85.377 

   a)  zwi	kszenia  284 1.252 111 379 2.026 

   b)  zmniejszenia   (54) (171) (4) (229) 
1.2.  warto�� brutto �rodków 

trwa�ych na koniec 
okresu 

341 27.073 46.536 2.417 10.807 87.174 

2.1.  umorzenie na pocz�tek 
okresu 

 5.059 29.561 1.386 6.038 42.044 

   a)  zwi	kszenia  322 1.043 171 391 1.927 

   b)  zmniejszenia   (25) (154) (2) (181) 
2.2.  umorzenie na koniec 

okresu 
 5.382 30.579 1.403 6.426 43.790 

3.1. Warto�� netto na 
pocz�tek okresu 

341 21.730 15.777 1.091 4.394 43.333 

3.2. Warto�
 netto na 
koniec okresu  

341 21.692 15.957 1.014 4.380 43.384 
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Nota 9b 
RZECZOWE AKTYWA TRWA�E (WG GRUP RODZAJOWYCH) I pó�rocze 2014 

w tys. z! 

  

- grunty 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 

in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

- urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny 

- �rodki 
transportu 

- inne 
�rodki 
trwa!e 

�rodki 
trwa!e, 
razem 

1.1.  warto�� brutto �rodków 
trwa!ych na pocz�tek 
okresu 

341 26.285 43.384 2.910 9.736 82.656 

   a)  zwi	kszenia  201 1.033 49 265 1.548 

   b)  zmniejszenia    (320) (15) (335) 
1.2.  warto�� brutto �rodków 

trwa!ych na koniec 
okresu 

341 26.486 44.417 2.639 9.986 83.869 

2.1.  umorzenie na pocz�tek 
okresu 

 4.429 27.609 1.396 5.515 38.949 

   a)  zwi	kszenia  314 946 211 339 1.810 

   b)  zmniejszenia    (251) (13) (264) 
2.2.  umorzenie na koniec 

okresu 
 4.743 28.555 1.356 5.841 40.495 

3.1. Warto�� netto na 
pocz�tek okresu 

341 21.856 15.775 1.514 4.221 43.707 

3.2. Warto�
 netto na 
koniec okresu  

341 21.743 15.862 1.283 4.145 43.374 

Nota 9c   

RZECZOWE AKTYWA TRWA!E (STRUKTURA 
W!ASNO�CIOWA) 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) w!asne 43.065 42.763 42.326 
b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, 

w tym umowy leasingu, w tym: 
319 570 1.048 

   - umowy leasingu 319 570 1.048 
�rodki trwa�e bilansowe, razem 43.384 43.333 43.374 

Nota 9d   

RZECZOWE AKTYWA TRWA!E W BUDOWIE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) zakup nowych �rodków trwa!ych 1.039 416 246 
b) modernizacje istniej�cych �rodków trwa!ych - - - 
c) inne - - - 
�rodki trwa�e w budowie, razem 1.039 416 246 

Nota 9e   

RZECZOWE AKTYWA TRWA!E U�YWANE,  
W CA!O�CI ZAMORTYZOWANE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) �rodki trwa!e 6.721 6.412 6.167 
�rodki trwa�e u�ywane, w ca�o�ci zamortyzowane, razem 6.721 6.412 6.167 
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Nota 9f   

POCZYNIONE ZOBOWI	ZANIA DO DOKONANIA ZAKUPU 
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA!YCH 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

Poczynione zobowi�zania do dokonania zakupu rzeczowych 
aktywów trwa�ych, razem 0 0 0 

WARTO�CI NIEMATERIALNE 
Nota 10a 
ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - I pó�rocze 2015 

w tys. z! 

  

  

Grupy 

Warto�ci 
niematerialne i 
prawne, razem 

  

Patenty i 
licencje i 
podobne 

warto�ci, w 
tym: 

Koszty 
rozwoju 

Warto�ci 
niematerialn
e w trakcie 

wytwarzania 
� koszty 
rozwoju 

1.1.  warto�� brutto warto�ci niematerialnych na 
pocz�tek okresu 

2.159 5.084 4.878 12.121 

  a)  zwi	kszenia 144  1.208 1.352 

  b)   zmniejszenia  114 1 115 
1.2.  warto�� brutto warto�ci niematerialnych na 

koniec okresu 
2.191 5.084 5.971 13.246 

2.1.  umorzenie na pocz�tek okresu 1.522 1.449  2.971 

  a)  zwi	kszenia 102 167  269 

2.2.  umorzenie na koniec okresu 1.624 1.616  3.240 

3.1.  warto�� netto na pocz�tek okresu 637 3.635 4.878 9.150 

3.2.  warto�
 netto na koniec okresu 679 3.354 6.085 10.119 

Nota 10b 
ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - I pó�rocze 2014 

w tys. z! 

  

  

Grupy 

Warto�ci 
niematerialne i 
prawne, razem 

  

Patenty i 
licencje i 
podobne 

warto�ci, w 
tym: 

Koszty 
bada
 i 
rozwoju 

Warto�ci 
niematerialn
e w trakcie 

wytwarzania
� koszty 
rozwoju 

1.1.  warto�� brutto warto�ci niematerialnych na 
pocz�tek okresu 

2.114 5.084 2.087 9.285 

  a)  zwi	kszenia 504  957 1.461 
1.2.  warto�� brutto warto�ci niematerialnych na 

koniec okresu 
2.618 5.084 3.044 10.746 

2.1.  umorzenie na pocz�tek okresu 1.319 1.116  2.435 

  a)  zwi	kszenia 102 166  268 

2.2.  umorzenie na koniec okresu 1.421 1.282  2.703 

3.1.  warto�� netto na pocz�tek okresu 795 3.968 2.087 6.850 

3.2.  warto�
 netto na koniec okresu 1.197 3.802 3.044 8.043 
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Nota 10c   

WARTO�CI NIEMATERIALNE U�YWANE, W CA!O�CI 
ZAMORTYZOWANE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) warto�ci niematerialne 1.973 1.936 1.877 
Warto�ci niematerialne u�ywane, w ca�o�ci zamortyzowane, 
razem 

1.973 1.936 1.877 

NIERUCHOMO�CI INWESTYCYJNE 
Nota 11 

NIERUCHOMO�CI INWESTYCYJNE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) nieruchomo�ci inwestycyjne � ul. �l�ska 19, 21, 24; K!odzko 3.500 3.500 3.500 
Nieruchomo�ci inwestycyjne, razem 3.500 3.500 3.500 

INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE 
Nota 12 

INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) w jednostkach powi�zanych 65.724 65.576 50.706 
   - udzia!y lub akcje 63.908 63.777 48.958 

- �rubena Unia S.A. 23.116 23.116 23.116 
- MCS Sp. z o.o. 5.505 5.505 5.505 
- Armak Sp. z o.o. 20.677 20.657 20.323 
- Zetkama R&D Sp. z o.o. 14 14 14 
- Varimex Valves Sp. z o.o. - - - 

         -     Techmadex SA 14.485 14.485 - 
         -     SISKIN 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna 98 - - 
         -     SISKIN 5 Sp. z o.o. 13 - - 
   - po�yczki 1.816 1.799 1.748 
b) w pozosta!ych jednostkach 4 4 4 
   - udzia!y lub akcje 4 4 4 
Inwestycje d�ugoterminowe, razem 65.728 65.580 50.710 

 ZAPASY 
Nota 13a   

ZAPASY 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
  - materia!y 2.374 2.192 2.830 
  - pó!produkty i produkty w toku 3.784 3.658 3.926 
  - produkty gotowe 4.173 5.799 5.104 
  - towary 3.817 4.648 2.670 
Zapasy, razem 14.148 16.297 14.530 

Nota 13b   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ	CYCH 
WARTO�� ZAPASÓW 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

Stan na pocz�tek okresu 552 552 552
a) zwi	kszenia - - -
b) zmniejszenia - - -
Stan odpisów aktualizuj�cych warto�
 zapasów na koniec okresu 552 552 552
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Nota 13c   

ZAPASY WIEKOWANIE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

Zapasy niewykazuj�ce ruchu powy�ej roku 983 779 1.071 

Warto�� zapasów obj	tych odpisami aktualizuj�cymi w cenach ich nabycia wynosi na dzie
 30 czerwca 2015 roku  

552 tys. z!. 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
Nota 14 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) w jednostkach powi�zanych 15.793 3.492 17 
   - udzielone po�yczki* 15.793 3.492 17 
b) w pozosta!ych jednostkach 242 66 160 
   - wycena instrumentów pochodnych 242 66 160 
Inwestycje krótkoterminowe, razem 16.035 3.558 177 

* dotyczy transakcji Cash pool 

NALE�NO�CI HANDLOWE I POZOSTA�E 
Nota 15a   

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) nale�no�ci od jednostek powi�zanych 4.445 268 4.918 

   - z tytu!u dostaw i us!ug 445 268 1.151 

   - pozosta!e 4.000 - 3.767 

b) nale�no�ci od pozosta!ych jednostek 26.577 19.983 23.184 

   - z tytu!u dostaw i us!ug, 23.790 16.382 21.164 

   - z tytu!u podatku dochodowego - - - 

   - inne 2.787 3.601 2.020 

c) pozosta!e aktywa - - - 

Nale�no�ci krótkoterminowe netto, razem 31.023 20.251 28.102 
d) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 428 387 66 

   - z tytu!u dostaw i us!ug 173 173 66 
   - z tytu!u podatków, dotacji, ce!, ubezpiecze
 spo!ecznych i 
zdrowotnych oraz innych �wiadcze


255 214 - 

   - z tytu!u innych nale�no�ci - - - 

Nale�no�ci krótkoterminowe brutto, razem 31.450 20.638 28.168 
* przyrost warto�ci nale�no�ci zwi�zany ze wzrostem wolumenu sprzeda�y w okresie 

Nota 15b   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ	CYCH 
WARTO�� NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWYCH 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

Stan na pocz�tek okresu 387 333 333 
a) zwi	kszenia (z tytu!u) 41 214 1 
   - utworzenie odpisu na nale�no�ci 41 214 - 
b) zmniejszenia (z tytu!u) - 160 268 
   - rozwi�zanie - 159 6 
   - wykorzystanie - 1 262 
   - odsetki - - - 
Stan odpisów aktualizuj�cych warto�
 nale�no�ci 
krótkoterminowych na koniec okresu 

428 387 66 
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Nota 15c   

NALE�NO�CI HANDLOWE KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) nale�no�ci przeterminowane:    
   - do 90 dni 3.759 2.240 3.183 
   - od 90 do 180 dni - - 25 
   - od 180 do 365 dni 55 2 54 
   - powy�ej 365 dni 36 60 55 
Nale�no�ci handlowe krótkoterminowe przeterminowane, razem 3.850 2.302 3.317 

�RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY 
Nota 16 

�RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
 - rachunki bankowe bie��ce 13.785 14.071 13.255 
 - lokaty krótkoterminowe - - - 
 - �rodki pieni	�ne w kasie 3 20 8 
     - inne 9 10 - 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty, razem 13.797 14.101 13.263 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 
Nota 17 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MI�DZYOKRESOWE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

    - rozliczenie w czasie kosztów 270 331 66 
    - przyrzeczenie nabycia akcji - - - 
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 270 331 66 
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KAPITA� W�ASNY 
Nota 18a 
KAPITA� AKCYJNY 

w z! 
  30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Liczba akcji 

Warto��
serii/ emisji 
wg warto�ci 
nominalnej 

Liczba akcji 

Warto��
serii/ emisji 
wg warto�ci 
nominalnej 

Liczba akcji 

Warto��
serii/ emisji 
wg warto�ci 
nominalnej 

Seria A Zwyk!e 2.101.750 420.350 2.101.750 420.350 2.101.750 420 350
Seria B Zwyk!e 952.400 190.480 952.400 190.480 952.400 190 480

Seria C Zwyk!e 850.000 170.000 850.000 170.000 850.000 170 000

Seria D Zwyk!e 560.000 112.000 560.000 112.000 560.000 112 000

Seria E Zwyk�e 440.000 88.000 440.000 88.000 440.000 88 000

Liczba akcji, razem 4.904.150 X 4.904.150 X 4.904.150 X 

Kapita� zak�adowy, 
razem 

X 980.830 X 980.830 X 980.830

Warto�� nominalna 
jednej akcji (w z�) 

X 0,20 X 0,20 X 0,20

Nota 18b 

KAPITA� AKCYJNY 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) stan na pocz�tek okresu 981 981 981 
  b) zwi	kszenia - - - 
c) stan na koniec okresu 981 981 981 

  

Nota 18d 

KAPITA� Z EMISJI AKCJI POWY�EJ ICH WARTO�CI 
NOMINALNEJ 

w tys. z� 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) stan na pocz�tek okresu 31.843 31.843 31.843 
b) zwi	kszenia - - - 
c) stan na koniec okresu 31.843 31.843 31.843 

Nota 18c 
Wykaz akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% kapita�u zak�adowego lub 5% ogólnej liczby g�osów na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzie� 30 czerwca 2015 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia� w kapitale 

zak�adowym 
Liczba g�osów 

Udzia� w ogólnej 

liczbie g�osów 

Jan Jurczyk 410.876 8,38% 410.876 8,38% 

Maciej Jurczyk 406.770 8,29% 406.770 8,29% 

Tomasz Jurczyk 406.770 8,29% 406.770 8,29% 

Zygmunt Mro�ek 391.000 7,97% 391.000 7,97% 

Generali OFE 374.496 7,64% 374.496 7,64% 

ING OFE (Nationale-
Nederlanden OFE) 

287.139 5,86% 287.139 5,86% 

Klienci BZWBK 273.341 5,57% 273.341 5,57% 

Fundusze BZWBK 260.659 5,32% 260.659 5,32% 
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Nota 18e 

KAPITA� Z AKTUALIZACJI WYCENY 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) stan na pocz�tek okresu 842 1.821 1.821 

b) zwi	kszenia 528 200 129 
   - wycena instrumentów zabezpieczaj�cych z uwzgl	dnieniem efektu 
podatkowego 196 183 129 

   - wycena kredytów w EUR 332 17 - 

c) zmniejszenia: 108 1.179 718 
   - wycena instrumentów zabezpieczaj�cych z uwzgl	dnieniem efektu 
podatkowego 54 193 64 

   - wycena kredytów w EUR 54 986 654 
d) stan na koniec okresu 1.262 842 1.232 

Nota 18f 

POZOSTA!E KAPITA!Y REZERWOWE 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) stan na pocz�tek okresu - - - 
b) stan na koniec okresu - - - 

Nota 18g 

ZYSKI ZATRZYMANE � podzia� wyniku 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) stan na pocz�tek okresu 22.701 10.602 10.602 
b) zwi	kszenia 27.748 22.701 17.549 

- niepodzielony wynik bie��cego okresu 27.748 22.701 17.549 
c) zmniejszenia 22.701 10.602 10.602 

- przeniesienie na kapita� zapasowy 22.701 10.602 10.602 
- wyp�ata dywidendy - - - 

d) stan na koniec okresu 27.748 22.701 17.549 

Nota 18h 

ZYSKI ZATRZYMANE � kapita� zapasowy 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) stan na pocz�tek okresu 65.245 54.643 54.643 
b) zwi	kszenia 22.701 10.602 10.602 

- przeniesienie zysku z ubieg�ego roku 22.701 10.602 10.602 
c) stan na koniec okresu 87.946 65.245 65.245 

Nota 18i 

WARTO�� KSI�GOWA NA JEDN	 AKCJ�
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
Kapita� w�asny 149.178 124.249 119.786 
 Liczba akcji serii A 2.101.750 2.101.750 2.101.750 
 Liczba akcji serii B 952.400 952.400 952.400 
 Liczba akcji serii C 850.000 850.000 850.000 
 Liczba akcji serii D 560.000 560.000 560.000 
 Liczba akcji serii E 440.000 440.000 440.000 
Razem liczba akcji 4.904.150 4.904.150 4.904.150 
Warto�
 ksi�gowa na 1 akcj� w z� 31,08 25,33 24,43 
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PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
Nota 19 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
w tys. z! 

Bilans Rachunek zysków i strat 
I pó�. 2015 I pó�. 2014 I pó�. 2015 I pó�. 2014

Aktywa (rezerwa) z tytu!u podatku odroczonego
 - rzeczowe aktywa trwa!e i warto�ci niematerialne (3.222) (3.301) 79 44

 - nieruchomo�ci inwestycyjne (324) (324) 68

 - zapasy 105 105 -

 - nale�no�ci handlowe i pozosta!e (753) 36 (789) (72)

 - �wiadczenia pracownicze 276 279 (3) -

 - kredyty i po�yczki (7) (8) 1 -

 - zobowi�zanie handlowe 16 71 55 (34)

 - zobowi�zania z tytu!u ubezpiecze
 spo!ecznych 98 97 1 6

 - zobowi�zania z tytu!u wynagrodze
 10 7 3 (6)

 - zobowi�zania leasingowe 60 74 (14) (27)

    - pozosta!e rezerwy 240 119 121 80

    - �rodki pieni	�ne (28) (22) (6) (28)

    - rozliczenia mi	dzyokresowe (51) - (51) (12)

    - pozosta!e aktywa - (92) 92 10

    - rezerwa forward odniesiona w wynik - - - -

Aktywa (rezerwa) z tytu!u podatku odroczonego 805/(4.385) 785/(3.747) 20/(638) 208/(179)

Saldo (3.580) (2.961) (619) 29

Wp!yw podatku odroczonego na wynik - - (619) 29

Podatek odroczony z wyceny instrumentów 
finansowych (odnoszony na kapita! w!asny). 

(46) (13) (33)

 Podatek odroczony od PWUG (198) (198) -

 Podatek odroczony od wyceny nieruchomo�ci 
inwestycyjnej 

(64) (64) -

Podatek odroczony od zysków/strat w aktywach 70 70 -

Podatek odroczony od wyceny kredytów walutowych 12 78 (66)

Rezerwa z tytu!u podatku odroczonego (3.806) (3.089) (717)

Rezerwa z tytu!u podatku odroczonego wykazana w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

(3.806) (3.089) (717)

REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE, RENTOWE I NAGRODY JUBILEUSZOWE 

Nota 20a 

ZMIANA STANU REZERWY NA �WIADCZENIA 
EMERYTALNE, RENTOWE I JUBILEUSZOWE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) stan na pocz�tek okresu 1.919 1.355 1.355 
a) zwi	kszenia - 703 - 
   - koszt bie��cy �wiadcze
, - 63 - 
   - koszt odsetkowy, - 47 - 
   - zyski i straty aktuarialne - 593 - 
b) zmniejszenia - (139) - 
   - �wiadczenia wyp!acone - (139) - 
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.919 1.919 1.355 
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Nota 20b 

REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE, RENTOWE 
I JUBILEUSZOWE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) rezerwa d!ugoterminowa 1.705 1.705 1.205 
b) rezerwa krótkoterminowa 214 214 150 
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.919 1.919 1.355 

Nota 20c 

ODPRAWY EMERYTALNE, RENTOWE  
I NAGRODY JUBILEUSZOWE � koszty poniesione w roku 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) odprawy emerytalne 55 19 5 

b) nagrody jubileuszowe 48 120 35 

Razem 103 139 40 

Za�o�enia dotycz�ce odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych  

Wyliczenie rezerwy na 30.06.2015 roku wynika z kalkulacji aktuarialnej sporz�dzonej na dzie
 31 grudnia 2014. 

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE 
Nota 21a 

ZOBOWI	ZANIA D�UGOTERMINOWE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) wobec pozosta!ych jednostek 11.002 14.136 6.092 
   - kredyty i po�yczki 10.336 13.383 5.786 
   - umowy leasingu finansowego 667 753 306 
Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem 11.002 14.136 6.092 

Nota 21b 

ZOBOWI	ZANIA D�UGOTERMINOWE, O POZOSTA�YM 
OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP�ATY 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

  a) powy�ej 1 roku do 3 lat 7.465 6.798 5.786 
  b) powy�ej 3 do 5 lat 3.537 7.338 68 
  c) powy�ej 5 lat - - - 
Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem 11.002 14.136 6.092 
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ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
Nota 22a 

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) wobec jednostek powi�zanych 4.659 6.391 1.352 

  - z tytu!u dostaw i us!ug, o okresie wymagalno�ci: 1.955 802 1.352 

      - do 12 miesi	cy 1.955 802 1.352 

  - z tytu!u emisji d!u�nych papierów warto�ciowych - - - 

  - inne 2.704 5.589 - 

b) wobec pozosta!ych jednostek 20.603 22.233 25.952 

  - kredyty i po�yczki, w tym: 6.104 6.591 8.171 

  - inne zobowi�zania finansowe 176 163 178 

  - z tytu!u dostaw i us!ug, o okresie wymagalno�ci: 11.057 11.174 13.117 

      - do 12 miesi	cy 11.057 11.174 13.117 

  - z tytu!u podatków, ce!, ubezpiecze
 i innych �wiadcze
 1.908 2.751 1.739 

  - z tytu!u podatku dochodowego - - 986 

  - z tytu!u wynagrodze
 1.176 1.039 1.330 

  - inne  79 503 431 

  - fundusze specjalne 103 12 - 

c) rezerwy na zobowi�zania 1.301 843 1.313 

d) rozliczenia mi	dzyokresowe 3.550 3.872 3.090 

Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 30.113 33.339 31.707 

Nota 22b   

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) zobowi�zania przeterminowane:   
   - do 90 dni 1.070 2.651 2.631 
   - od 90 do 180 dni 1 - 21 
   - od 180 do 365 dni - - 32 
   - powy�ej 365 dni 39 70 38 
Zobowi�zania krótkoterminowe przeterminowane, razem 1.110 2.721 2.722 

Nota 22c    

KREDYTY 

Nazwa jednostki 
Kwota kredytu/po�yczki 

wg umowy 

Kwota kredytu/po�yczki 
pozosta!a do sp!aty na 

dzie
 30.06.2015 
Termin sp!aty 

ING - obrotowy 1.300 tys. EUR 438 tys. EUR 30.09.2016 

ING � inwestycyjny  EUR 2.023 tys. EUR 952 tys. EUR 30.09.2016 

ING � inwestycyjny EUR 2.683 tys. EUR 2.522 tys. EUR 31.12.2019 

BG� BNP PARIBAS � w rach. bie��cym 8.000 tys. PLN - 20.12.2023 

Zabezpieczeniem kredytów w ING Banku jest: 
1. zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex 
2. zastaw rejestrowy na maszynach  
3. hipoteka umowna na nieruchomo�ciach w �cinawce �redniej 
4. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 
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W celu optymalizacji kosztów finansowania i po�ytków w ramach bie��cego zarz�dzania p!ynno�ci� finansow� w 

Grupie, Zetkama jako  Lider zawar!a z BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 20 grudnia 2013 roku umow	

struktury cash pooling, do której to umowy pozosta!e spó!ki Grupy na podstawie odr	bnych porozumie
 przyst�pi!y 

jako jej Uczestnicy. 

Strony Przyst	puj�ce (Uczestnicy), dzi	ki uczestnictwu w strukturze cash pooling, uzyskuj� tak�e dost	p do kredytu 

bankowego udzielonego Liderowi przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 8 mln z! na finansowanie bie��cej 

dzia!alno�ci. Umowa kredytowa pozostaje w �cis!ym powi�zaniu ze struktur� cash poolingu. 

W styczniu 2014 roku zosta!a podpisana umowa pomi	dzy Zetkam� jako Liderem struktury cash poolingowej a 

pozosta!ymi Uczestnikami maj�ca na celu: 

1. Uregulowanie zasad wzajemnych rozlicze
 pomi	dzy Liderem oraz Uczestnikami z tytu!u udzia!u w 

strukturze cash pooling. 

2. Uregulowanie zasad zabezpieczenia zobowi�za
 wobec BNP Paribas Bank Polska S.A. z tytu!u udzielonego 

Liderowi kredytu bankowego  

3. Zasad rozliczenia kosztów zwi�zanych z uczestnictwem w strukturze cash pooling. 

Nota 22d 

ZOBOWI	ZANIA WARUNKOWE 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 
a) zobowi�zania warunkowe wobec jednostek zale�nych - - 2.037 

   - por	czenie sp�aty kredytu  - - 2.037 

Zobowi�zania warunkowe, razem - - 2.037 

ZOBOWI�ZANIA Z TYTU!U LEASINGU FINANSOWEGO 
Nota 23 

ZOBOWI	ZANIA Z TYTU!U LEASINGU FINANSOWEGO 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

do roku 176 163 178 

1 do 5 lat 142 228 306 

powy�ej 5 lat - - - 

Razem 319 391 484 

Nota 24 

Odsetki dotycz�ce przysz�ych okresów wynikaj�ce z zawartych 
przez Spó�k� umów leasingowych 

w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

do roku 7 10 15 

1 do 5 lat 2 5 8 

powy�ej 5 lat - - - 

Razem 9 15 23 
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INSTRUMENTY FINANSOWE 
Nota 25 

INSTRUMENTY FINANSOWE 

w tys. z! 
30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

Aktywa 
Zobowi�z

ania 
Aktywa 

Zobowi�z
ania 

Aktywa 
Zobowi�z

ania 
 do roku 242  66 - 160 - 

 1 do 3 lat -  - - - - 

 powy�ej 3 lat -  - - - - 

Razem 242  66 - 160 - 

ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 
Nota 26 

ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE BIERNE 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) przychody przysz!ych okresów 3.550 3.872 3.090 

- dofinansowanie do aktywów trwa!ych 3.550 3.872 3.090 

- dofinansowanie do szkole
 - - - 

Razem 3.550 3.872 3.090 
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KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Nota 27a   

PODZIA� AKTYWÓW 

FINANSOWYCH  

NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH   

Kategorie instrumentów finansowych  

Poza 

MSR39 
Razem Po�yczki i 

nale�no�ci 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
warto�ci 

godziwej przez 
rachunek 

zysków i strat  

Instrumenty 
zabezpieczaj�
ce wyceniane 
przez kapita!y 

Stan na 30.06.2015   

Aktywa trwa�e:        
Pozosta!e d!ugoterminowe aktywa 

finansowe 4   4 
Po�yczki 1.801    1.801 
Aktywa obrotowe:      
Nale�no�ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz 
pozosta!e nale�no�ci 28.235  2.788 31.023 
Po�yczki 15    15 
Pochodne instrumenty finansowe   242  242 
Pozosta!e krótkoterminowe aktywa 

finansowe     
�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 13.797    13.797 
Kategoria aktywów finansowych 

razem 43.852  242 2.788 46.882 
Stan na 31.12.2014      

Aktywa trwa�e:        
Pozosta!e d!ugoterminowe aktywa 

finansowe 4   4 
Po�yczki 1.799    1.799 
Aktywa obrotowe:      
Nale�no�ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz 
pozosta!e nale�no�ci 16.650  1.172 17.822 
Po�yczki 15    15 
Pochodne instrumenty finansowe   66  66 
Pozosta!e krótkoterminowe aktywa 

finansowe     
�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 14.101    14.101 
Kategoria aktywów finansowych 

razem 32.569  66 1.172 33.807 

Dla kategorii instrumentów finansowych, które na dzie
 bilansowy nie s� wyceniane w warto�ci godziwej, Spó!ka 

nie ujawnia warto�ci godziwej ze wzgl	du na fakt, i� warto�� ta tych instrumentów finansowych na dzie
 30 

czerwca 2015 roku oraz na dzie
 31 grudnia 2014 roku nie odbiega!a istotnie od warto�ci prezentowanych w 

sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z nast	puj�cych powodów: 

� w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny, 

� instrumenty te dotycz� transakcji zawieranych na warunkach rynkowych. W badanym okresie nie zmieni!o si	

ryzyko kredytowe zarówno po stronie zobowi�za
 jak i nale�no�ci gdy� nie pojawi!a si	 istotna prowizja, nie 

zmieni!a si	 mar�a kredytowa za� zmienno�� stóp procentowych jest niewielka. 
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Nota 27b   

PODZIA� ZOBOWI	ZA� FINANSOWYCH  

NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH   

Kategorie 
instrumentów 
finansowych  

Poza MSR39 Razem 
Zobowi�zania 

finansowe 
wyceniane wed!ug 
zamortyzowanego 

kosztu 
Stan na 30.06.2015   

Zobowi�zania d�ugoterminowe:      
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 10.336  10.302 
Leasing finansowy 142  142 
Pozosta!e zobowi�zania    
Zobowi�zania krótkoterminowe:    
Zobowi�zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz 
pozosta!e zobowi�zania 

13.044 1.908 14.952 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 6.104  6.104 
Leasing finansowy 176  176 
Pochodne instrumenty finansowe    
Kategoria zobowi�za� finansowych razem 29.802 1.908 31.679 
Stan na 31.12.2014    

Zobowi�zania d�ugoterminowe:      
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 13.383  13.383 
Leasing finansowy 228  228 
Pozosta!e zobowi�zania    
Zobowi�zania krótkoterminowe:    
Zobowi�zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz 
pozosta!e zobowi�zania 

11.976 2.751 14.727 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 6.591  6.591 
Leasing finansowy 163  163 
Pochodne instrumenty finansowe    
Kategoria zobowi�za� finansowych razem 32.341 2.751 35.092 

Nota 28 

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 Spó!ce na dzie
 30 czerwca 2015 roku jedynymi instrumentami finansowymi wycenianymi wed!ug warto�ci 

godziwej by!y pochodne instrumenty finansowe. Do wyceny nale�no�ci z tytu!u pochodnych instrumentów 

finansowych wycenianych w warto�ci godziwej, o warto�ci 242 tys. z! na 30 czerwca 2015 roku (31 grudnia 2014 

roku: 66 tys. z!), zastosowano poziom 2 wyceny. Warto�� godziwa forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o 

zdyskontowane przysz!e przep!ywy z tytu!u zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o ró�nic	 mi	dzy cen�

terminow� a cen� transakcyjn�. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzyw� stóp 

procentowych. 
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RODZAJ ORAZ KWOTA POZYCJI WP�YWAJ�CYCH NA AKTYWA, ZOBOWI�ZANIA, KAPITA� 
W�ASNY, DOCHODY NETTO LUB PRZEP�YWY PIENI��NE, KTÓRE S� NIETYPOWE ZE WZGL�DU 
NA ICH RODZAJ, WIELKO�� LUB CZ�STOTLIWO�� WYST�POWANIA 

Nota 29 

Projekt Kunia Polska � Po��czenie z IDEA 5K 

� 30 czerwca raportem bie��cym spó!ka og!osi!a uzgodniony Plan Po!�czenia który zak!ada zgodnie z KSH 

art. 492 § 1 pkt. 1. przeniesienie ca!ego maj�tku IDEA 5K spó!ka z o. o. - spó!ka �Przejmowana� na ZETKAMA 

S.A. - spó!ka �Przejmuj�ca�. Plan zak!ada podniesienie kapita!u zak!adowego ZETKAMA o kwot	 354 540,80 w 

drodze emisji 1 772 704 akcji serii F (warto�� nominalna � 0,20 z!) � �akcje po!�czeniowe�. 

� Plan Po!�czenia okre�la stosunek wymiany wg parytetu 4,7255 tzn. wspólnicy spó!ki przejmowanej 

otrzymaj� 4,7255 akcji spó!ki przejmuj�cej za ka�dy udzia! w spó!ce przejmowanej. Parytet ustalony zosta! na bazie 

wyceny rynkowej IDEA K5 sp. z o.o., której wy!�cznym aktywem jest pakiet kontrolny w spó!ce Ku�nia Polska 

S.A. Wyceny sporz�dzi!a PwC Polska sp. z o.o. Oszacowana warto�� kapita!ów w!asnych spó!ki przejmowanej to 

kwota 151 833 tys. z!. Zdyskontowana warto�� 1 udzia!u ustalona do transakcji wynosi 353,80 z!. Ilo�� udzia!ów 

353 375 szt. Warto�� 1 akcji ZETKAMA ustalona na poziomie 74,87 z! co odpowiada �rodkowi przedzia!u 

�redniego kursu zamkni	cia akcji wa�onego wolumenem obrotu z ostatnich 3 i 6 miesi	cy. 

� Realizacja Projektu Ku�nia Polska w drodze po!�czenia z IDEA K5 ma na celu budow	 i rozwój segmentu 

podzespo!ów motoryzacyjnych. Segment Podzespo!ów b	dzie sk!ada! si	 z 4 podmiotów : MCS sp. z o.o., �rubena 

Unia S.A., Ku�nia Polska S.A. i Masterform S.A. z pe!nym wykorzystaniem efektów synergii w obszarze 

kuziennictwa, odlewnictwa, obróbki mechanicznej, zakupów, sprzeda�y, marketingu i finansów. 

� Ku�nia Polska S.A. to czo!owy producent odkuwek matrycowych i wyrobów obrobionych mechanicznie.  

Rok za!o�enia spó!ki � 1772r. Siedziba w Skoczowie, zatrudnienie: 631 osób, przychody ze sprzeda�y za rok 2014 

wynios!y 180,6 mln PLN. 

RODZAJ ORAZ KWOTA ZMIAN WARTO�CI SZACUNKOWYCH, KTÓRE BY�Y PREZENTOWANE W 
OKRESACH WCZE�NIEJSZYCH 

Nota 30 

Nie wyst�pi!y. 

Nota 31 

EMISJE, WYKUPY I SP�ATY D�U�NYCH ORAZ KAPITA�OWYCH PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH 

Nie wyst�pi!y 

Nota 32 
ISOTNE ZDARZENIA NAST�PUJ�CE PO ZAKOCZENIU OKRESU �RÓDROCZNEGO, KTÓRE NIE 
ZOSTA�Y ODWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA DANY OKRES �RÓDROCZNY 

• Utworzenie Spó�ki Zetkama Nieruchomo�ci - Podmiot zosta! powo!any w zwi�zku z reorganizacj�

struktury w!a�cicielskiej w sferze nieruchomo�ci w ramach Grupy Kapita!owej. Celem funkcjonowania 

spó!ki jest efektywne zarz�dzanie nieruchomo�ciami niewykorzystywanymi w dzia!alno�ci podstawowej 
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Grupy. Skoncentrowanie nieruchomo�ci we w!adaniu jednego podmiotu przyniesie efekty synergii i 

pozwoli na optymalne wykorzystanie komercyjne maj�tku nieprodukcyjnego nale��cego do Grupy. 

Jednocze�nie pozosta!e spó!ki z Grupy zostan� odci��one od obowi�zków zwi�zanych z zarz�dzaniem i 

utrzymywaniem nieruchomo�ci o przeznaczeniu komercyjnym z korzy�ci� dla dzia!alno�ci podstawowej 

spó!ek. 

Zetkama S.A. udzieli!a po�yczki krótkoterminowej Spó!ce w wysoko�ci 100 tys. z! - oprocentowanie 

kwoty po�yczki jest zmienne i stanowi sum	 wska�nika WIBOR 3M ustalonego na dzie
 poprzedzaj�cy 

dzie
 sp!aty cz	�ci lub ca!o�ci po�yczki oraz 1,5% mar�y. 

• Przej�cie spó�ki Masterform S.A. w �wiebodzicach - w dniu 25 sierpnia spó!ka Masterform Grupa 

Zetkama (spó!ka w 100% zale�na od Zetkama S.A.) naby!a wi	kszo�ciowy pakiet udzia!ów w spó!ce 

Masterform SA, �wiebodzice za kwot	 31 mln z!. Finansowanie zakupu odby!o si	 ze �rodków w!asnych � 

16 mln z! i z zaci�gni	tego kredytu w kwocie 15,2 mln z!. Raportem bie��cym z dnia 26 sierpnia spó!ka 

poinformowa!a o szczegó!ach zawartej umowy. 

Spó!ka Masterform S.A. prowadzi dzia!alno�� w zakresie precyzyjnej obróbki komponentów z 

wykorzystaniem technologii CNC (nowoczesne automaty tokarskie i frezarki). Komponenty wytwarzane 

przez Masterform S.A. znajduj� zastosowanie w zaawansowanych technologicznie i jako�ciowo 

maszynach i urz�dzeniach stosowanych m.in. w przemy�le motoryzacyjnym, lotnictwie oraz przemy�le 

obronnym. W latach 2011 � 2013 spó!ka Masterform S.A. osi�gn	!a wzrost przychodów �rednio o 15% 

przy rosn�cej mar�y EBITDA. Spó!ka zatrudnia oko!o 150 pracowników, a planowane na rok 2015 

przychody to 35 mln z!, przy planowanym poziomie EBITDA wynosz�cym 8,1 mln z!. Warto�� aktywów 

trwa!ych spó!ki wynosi 31 mln z!. Inwestycja polegaj�ca na zakupie akcji Masterform S.A. ma charakter 

d!ugoterminowej inwestycji spó!ki zale�nej Zetkama. Nabycie spó!ki Masterform jest �cis!e zwi�zane z 

realizacja strategii Grupy maj�cej na celu rozwój segmentu produkcji podzespo!ów do motoryzacji. 

• Umowa kredytowa z ING Bankiem - Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. poinformowa!a o otrzymaniu 

w dniu 25.08.2015 r. podpisanej przez Bank ING Bank �l�ski S.A. umowy o korporacyjny kredyt 

dewizowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Kredytobiorc	 nak!adów 

inwestycyjnych (datowanej na dzie
 20.08.2015 roku) - na kwot	 3.812.500,00 EUR, co po przeliczeniu na 

z!ote polskie wed!ug kursu NBP obowi�zuj�cego w dniu 25.08.2015 roku. wynosi 16.130.306,25 z!. Kredyt 

ma siedmioletni tenor i oprocentowanie 1MWIBOR + mar�a. W ramach udzielonego kredytu ustalone 

zosta!o zabezpieczenie w formie: zastawu rejestrowego i finansowego na wszystkich akcjach spó!ki 

Masterform S.A nale��cych do Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o., oraz zastawu rejestrowego i 

finansowego na wszystkich udzia!ach spó!ki Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. nale��cych do Zetkama 

S.A. a tak�e por	czenie kredytu przez Zetkama S.A. 

Wraz z zawarciem opisanej wy�ej umowy kredytowej zawarta zosta!a umowa por	czenia pomi	dzy 

Zetkama S.A., a ING Bank �l�ski S.A.  Na mocy umowy por	czenia, Zetkama S.A  udzieli!a por	czenia i 

zobowi�za!a si	 wykona� (w przypadku ich niewykonania przez Kredytobiorc	) wszelkie zobowi�zania 

pieni	�ne Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. wynikaj�ce z przytoczonej powy�ej umowy kredytowej. 

Zarz�d zak!ada, �e umowa por	czenia pozostanie w mocy do momentu dokonanie po!�czenia (fuzji) 

Masterform S.A. oraz Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. poprzez przeniesienie ca!ego maj�tku 

Masterform S.A. na Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. 
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• W dniu 25 sierpnia 2015 r. wykonano uchwa�	 o podwy�szeniu kapita�u zak�adowego jednoosobowej 

spó�ki zale�nej - Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. z kwoty 5.000 z� do kwoty 1.005.000 z�. Cena 

emisyjna udzia�ów wynios�a 803 z�, a ��czna warto�� obj	tych udzia�ów to 16.060.000 z� i pokryta zosta�a 

wk�adami pieni	�nymi. Obj	cie udzia�ów zosta�o dokonane w celu zapewnienia spó�ce Masterform Grupa 

Zetkama sp. z o.o. �rodków na nabycie akcji stanowi�cych pakiet kontrolny Masterform S.A., o którym to 

nabyciu spó�ka przekaza�a informacj	 w odr	bnym raporcie. Po obj	ciu udzia�ów i rejestracji 

podwy�szenia kapita�u zak�adowego Zetkama S.A. b	dzie posiada�a 20.100 udzia�ów, daj�cych prawo do 

20.100 g�osów stanowi�cych 100 % g�osów na zgromadzeniu wspólników. Nowo obejmowane udzia�y 

zosta�y pokryte �rodkami w�asnymi spó�ki. 

• Raportem bie��cym z dnia 26 sierpnia spó�ka poinformowa�a o szczegó�ach zawartych umów. 

INFORMACJA O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWI�ZANYMI 
Nota 33 

TRANSAKCJE Z JEDNOSTAKMI POWI	ZANYMI 
w tys. z� 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

a) �rubena Unia S.A.   

 - nale�no�ci - - - 

 - zobowi�zania 
144 115 88 

 - sprzeda� 2 - - 

 - zakupy 276 482 222 

- cash pool 7.598 

nale�no�ci  7.598 

Zobowi�zania 
odsetki otrzymane 37 

b) MCS Sp. z o.o. 
 - nale�no�ci 230 84 266 

 - zobowi�zania 1 1 8 

 - sprzeda� 822 1.096 625 

 - zakupy 45 81 37 

- cash pool 8.196 

nale�no�ci  8.196 

zobowi�zania 
odsetki otrzymane 48 

c) Armak Sp. z o.o. 
 - nale�no�ci 205 146 258 

 - zobowi�zania 2.076 617 647 

 - sprzeda� 869 2.133 1.099 

 - zakupy 4.269 5.721 2.663 

- cash pool 2.681 

nale�no�ci  
Zobowi�zania 2.681 

odsetki zap�acone 43 

d) Zetkama R&D Sp. z o.o. 
 - nale�no�ci 26 26 18 

 - zobowi�zania 353 69 606 

 - po�yczka 1.771 1.799 1.764 

 - sprzeda� 178 86 15 

 - zakupy 1.534 997 493 

- cash pool 22 

nale�no�ci  
zobowi�zania 22 
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Nota 33 

TRANSAKCJE Z JEDNOSTAKMI POWI	ZANYMI 
w tys. z! 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

e) Techmadex S.A. 
 - nale�no�ci - - - 

 - zobowi�zania - - - 

 - sprzeda� - - - 

 - zakupy - - - 

- cash pool 
f) Varimex-Valves Sp. z o.o. 
 - nale�no�ci - 12 608 

 - zobowi�zania - - 4 

 - sprzeda� - 2.209 1.723 

 - zakupy - 9 9 

Transakcje z podmiotami powi�zanymi maj� charakter rynkowy. Spó!ka sprzedawa!a produkty spó!kom 

powi�zanym po cenach cennikowych. Zakupów dokonywano po cenach rynkowych. 

Nota 34 

ZMIANY W OKRESACH WCZE�NIEJ PREZENTOWANYCH  

Nie wyst�pi!y 

Nota 35 

INFORMACJA O ZMIANACH Z TYTU�U REZERW, REZERWIE I AKTYWACH Z TYTU�U 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ DOKONANYCH ODPISACH 
AKTUALIZACYJNYCH WARTO�CI SK�ADNIKÓW AKTYWÓW 

w tys. z�

Zmiana stanu 

odpisów 

aktualizuj�cych 

warto�� zapasów 

Zmiana stanu 

odpisów 

aktualizuj�cych 

warto�� nale�no�ci 

krótkoterminowych 

Rezerwa na 

odroczony podatek 

dochodowy 

Rezerwa na przysz!e 

zobowi�zania 

Stan na 31.12.2014 552 387 3.089 2.548 

 Zwi	kszenia - 41  953 

 Wykorzystanie - -  366 

 Rozwi�zanie - - (44) - 

Stan na 30.06.2015 552 428 3.045 3.135 

Nota 36 

SEZONOWO�� LUB CYKLICZNO�� DZIA�ALNO�CI W OKRESIE �RÓDROCZNYM 

Dzia!alno�� Spó!ki nie ma charakteru sezonowo�ci lub cykliczno�ci. 

Nota 37 

SPRAWY S�DOWE 
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Post	powanie prowadzone z powództwa ZETKAMA S.A. przeciwko RURATOR Sp. z o.o. w !odzi - kwota 

dochodzonej nale�no�ci 60 tys. PLN 

Zg�oszenie wierzytelno�ci ZETKAMA S.A. w post	powaniu uk�adowym firmy ARKIVATOR AB z siedzib� w 

Szwecji - kwota dochodzonej nale�no�ci 10,6 tys. EUR. 

Nota 38 

INFORMACJA O PRZECI�TNYM ZATRUDNIENIU Z PODZIA!EM NA GRUPY ZAWODOWE 

Przeci�tne zatrudnienie w I pó�roczu 2015 r. Ogó�em Kobiety M��czyni 

Pracownicy ogó�em, w tym: 362 40 322 

Pracownicy umys�owi 98 29 69 

Pracownicy fizyczni 264 11 253 

Przeci�tne zatrudnienie w I pó�roczu 2014 r. Ogó�em Kobiety M��czyni 

Pracownicy ogó�em, w tym: 366 40 326 

Pracownicy umys�owi 108 26 82 

Pracownicy fizyczni 258 14 244 

Nota 39 

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, !�CZNIE Z WYNAGRODZENIAMI Z ZYSKU, WYP!ACONYCH 
LUB NALE�NYCH OSOBOM WCHODZ�CYM W SK!AD ORGANÓW ZARZ�DZAJ�CYCH I 
NADZORUJ�CYCH SPÓ!K�

Osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Zetkama S.A. 

w tys. z�

Wyszczególnienie 
I pó�rocze 

2015 rok 

I pó�rocze 

2014 rok 

1. Osoby zarz�dzaj�ce 1.096 1.166 

Leszek Jurasz  631 719 

Jerzy Ko�uch 465 447 

2. Osoby nadzoruj�ce 174 148 

Micha! Zawisza 50 44 

Jan Jurczyk 33 29 

Zygmunt Mro�ek 28 25 

Tomasz Jurczyk 34 25 

Tomasz Stamirowski 29 25 
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Nota 40 

PRAWO WIECZYSTEGO U�YTKOWANIA GRUNTÓW 

Brak istotnych zmian. 

Nota 41 
INFORMACJE O SEGMENTACH BRAN�OWYCH 

w tys. z! 

  Armatura Odlewy 
Elementy 
z!�czne 

Podzespo!y dla 
motoryzacji 

Podzespo!y dla 
przemys!u 

maszynowego 

Automatyka 
przemys!owa 

Ogó!em 

 za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku           

Przychody od klientów zewn	trznych 51.006 6.589   1.558 5.836   64.989 

Przychody ze sprzeda�y mi	dzy 

segmentami (10.418) 15.490   (1.080) (3.991)   -   

Przychody ogó!em 40.588 22.079 -   478 1.845 -   64.989 

Wynik operacyjny segmentu 12.123 1.410   327 1.436   15.296 

Aktywa segmentu sprawozdawczego 98.756 12.751   3.015 11.294   125.816 

za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku 

Przychody od klientów zewn	trznych 49.847 6.938   1.235 5.789   63.809 

Przychody ze sprzeda�y mi	dzy 

segmentami (11.425) 16.401   (851) (4.125)   -   

Przychody ogó!em 38.422 23.339 -   384 1.664 -   63.809 

Wynik operacyjny segmentu 14.618 1.511   272 1.503   17.904 

Aktywa segmentu sprawozdawczego 84.213 11.721   2.086 9.780   107.801 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku 

Przychody od klientów zewn	trznych 98.523 12.443   2.149 9.429   122.544 

Przychody ze sprzeda�y mi	dzy 

segmentami (21.976) 29.611   (1.455) (6.180)   -   

Przychody ogó!em 76.547 42.054 -   694 3.249 -   122.544 

Wynik operacyjny segmentu 27.882 2.290   318 1.947   32.437 

Aktywa segmentu sprawozdawczego 86.378 10.909   1.884 8.267 -   107.438 

Segmenty bran�owe: 

Oferta produktowa Spó!ki obejmuje armatur	 przemys!ow�, odlewy i komponenty dla przemys!u maszynowego. 

Podzia! ten stanowi kryterium wydzielenia segmentów bran�owych. Wydzielone segmenty to: 

• Armatura � produkcja armatury przemys!owej, 

• Odlewy � produkcja odlewów i podzespo!ów z �eliwa szarego i sferoidalnego, 

• Podzespo!y dla motoryzacji � produkcja cz	�ci do uk!adów wydechowych i przek!adni kierowniczych 
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• Podzespo!y do przemys!u maszynowego - odlewy i inne elementy przeznaczone do maszyn rolniczych, 

budowlanych i innych 

• Automatyka przemys!owa - segment ten obejmuje szeroki zakres zada
: 

 - projektowania, monta�u i uruchomienia oprogramowania systemowego i wizualizacji, 

 - projektowanie i monta� instalacji elektrycznych oraz uruchomienie urz�dze
, 

 - dostawy elementów automatyki, w tym sterowników i oprogramowania, 

 - pomiary i badania termowizyjne urz�dze
 elektrycznych (termografia w podczerwieni), wykrywanie 

nieszczelno�ci instalacji gazowych, badania �cian budynków, 

 - serwis i eksploatacja urz�dze
 gazowniczych: silników turbinowych, t!okowych, spr	�arek gazu, itp.. 

Dodatkowo Spó!ka podaje informacje na temat kierunków sprzeda�y, które s� podzielone przy zastosowaniu 

kryterium opieraj�cego si	 na lokalizacji geograficznej klientów. Dla potrzeb zarz�dzania spó!k� wydzielono 

nast	puj�ce obszary: 

• Polska 

• Unia Europejska 

• Pozosta!e kraje 

W poni�szej tabeli przedstawiony jest podzia! warto�ci sprzeda�y wed!ug kryterium geograficznego. 

w tys. z!

RYNEK ZBYTU 
I pó�rocze 2015 I pó�rocze 2014 Zmiana 

2015/2014 tys. z� [%] tys. z� [%] 

POLSKA 17.475 27% 18.308 29% -5% 

UNIA EUROPEJSKA 32.304 50% 29.371 46% 10% 

POZOSTA!E KRAJE 15.210 23% 16.130 25% -6% 

SPRZEDA� RAZEM 64.989 100% 63.809 100% 2% 

Przychody i koszty segmentu bran�owego. 

Przychody i koszty segmentów operacyjnych s� rozpoznawane na podstawie szczegó�owych zapisów w ewidencji. 

Aktywa i pasywa segmentu bran�owego. 

Aktywa segmentu bran�owego � proporcjonalnie do sprzeda�y ogó�em segmentów. 

Transfery pomi�dzy segmentami 

W przychodach, kosztach i wyniku segmentów uwzgl	dniono transfery dokonane mi	dzy segmentami bran�owymi. 

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 
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Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 
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Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G!ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r.
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Sprawozdanie Zarz�du z dzia!alno�ci 

ZETKAMA Spó!ka Akcyjna 

w I pó!roczu 2015 roku

1. ZASADY SPORZ�DZENIA PÓ�ROCZNEGO �RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Pó!roczne �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zosta!o przygotowane zgodnie z obowi�zuj�cymi na dzie�

bilansowy wymogami Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF) maj�cymi zastosowanie 

do sprawozdawczo�ci �ródrocznej w wersji zatwierdzonej przez Uni� Europejsk� (MSSF UE), a w zakresie 

nieuregulowanym powy�szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o 

rachunkowo�ci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z pó	niejszymi zmianami), i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych oraz zgodnie z wymogami okre�lonymi w Rozporz�dzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych oraz 

warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem 

cz!onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó	niejszymi zmianami).  

Szczegó!owe zasady sporz�dzenia sprawozdania finansowego omówiono w �Informacji dodatkowej� do �ródrocznego 

skróconego sprawozdania finansowego Zetkama S.A. za I pó!rocze 2015 roku. 

�rednie kursy wymiany z�otego w okresie obj�tym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównawczymi, 

w stosunku do EUR 

Rok obrotowy

�redni kurs w okresie, obliczony jako 

�rednia arytmetyczna z ostatnich kursów 

publikowanych w miesi�cach okresu 

Kurs na ostatni 

dzie� okresu

I pó�rocze 2014 4,1784 4,1609 

Rok 2014 4,1893 4,2623 

I pó�rocze 2015 4,1341 4,1944 

Przychody, zyski oraz przep�ywy pieni��ne zosta�y przeliczone przy u�yciu �rednich kursów z�otego wobec euro 

obliczonych jako �rednia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w miesi�cach okresu za I pó�rocze 2015 r. i I 

pó�rocze 2014 r. wynosz�cych odpowiednio 4,1341 i 4,1784. Dane na koniec roku 2014 wg kursu 4,1893. 

Warto�ci bilansowe zosta�y przeliczone po kursach obowi�zuj�cych 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2014 r., które 

wynosi�y odpowiednio 4,1944 i 4,1609, a na koniec roku 2014 wg kursu 4,2623. 
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2. DANE O ZETKAMA S.A. 

2.1. Podstawowe informacje o Zetkama S.A. 

Firma: ZETKAMA Spó!ka Akcyjna 

Nazwa skrócona ZETKAMA S.A. 

Forma prawna: Spó!ka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: �cinawka �rednia 

Adres: ul. 3 Maja 12, 57-410 �cinawka �rednia 

Telefon: (+48) 74 865 21 00 

Fax: (+48) 74 865 21 01 

Poczta elektroniczna: 

Strona internetowa: 

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl 

www.zetkama.pl

REGON: 890501767 

NIP: PL 8830000482 

Zetkama S.A. jest producentem wysokiej jako�ci armatury przemys!owej i odlewów �eliwnych, g!ównie na potrzeby 

produkcji armatury i pomp. Siedziba Spó!ki znajduje si� w �cinawce �redniej. 

Zetkama powsta!a w 1946 roku jako przedsi�biorstwo pa�stwowe z/s w K!odzku. W 1991 roku Spó!ka zosta!a 

sprywatyzowana w drodze leasingu pracowniczego, akcje Spó!ki obj�li pracownicy. W 1999 roku wi�kszo�ciowy 

pakiet akcji w Spó!ce, poprzez nabycie akcji istniej�cych oraz udzia! w podwy�szeniu kapita!u akcyjnego, obj�! 

inwestor finansowy Central Europe Valves LLC. 

W dniu 4 marca 2005 roku Spó!ka zadebiutowa!a na Gie!dzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. Pierwotnie 

notowane by!y PDA Spó!ki, natomiast od dnia 29 kwietnia 2005 roku - akcje. W 2007 Spó!ka wybudowa!a now� hal�

produkcyjno-magazynow� wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym i przenosi!a ca!� produkcj� z K!odzka do 

�cinawki �redniej. W 2007 roku akcjonariusz wi�kszo�ciowy Central Europe Valves LLC zby! pakiet wi�kszo�ciowy 

akcji Spó!ki, który w wyniku wezwania obj�li akcjonariusze dzia!aj�cy w porozumieniu i skupiaj�cy podmioty w 

bran�y metalowej. 

Oferta produktowa Spó!ki obejmuje armatur� przemys!ow� i odlewy �eliwne. Odbiorcami finalnymi wyrobów Spó!ki 

s� g!ównie nast�puj�ce bran�e: ciep!ownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodoci�gi i kanalizacja, 

przemys! stoczniowy oraz zak!ady przemys!owe. Oferta Spó!ki w zakresie armatury przemys!owej obejmuje zawory 

zaporowe, mieszkowe, balansowe, zwrotne, bezpiecze�stwa, reguluj�ce, p!ywakowe oraz  filtry,  kurki kulowe,  kosze 

ssawne, zawory odpowietrzaj�ce, przepustnice, kompensatory. Armatura oferowana przez Zetkam� jest 

wykorzystywana do regulacji przep!ywu mediów. W zakresie odlewów Spó!ka oferuje odlewy ci�nieniowe i 

maszynowe, z �eliwa szarego i sferoidalnego, g!ównie na potrzeby produkcji armatury. Spó!ka posiada znacz�c�

pozycj� w zakresie produkcji armatury przemys!owej w Polsce i w Europie �rodkowo-Wschodniej, g!ównie w 

produkcji zaworów zaporowych i filtrów. 

Od 2008 roku Spó!ka tworzy Grup� Kapita!ow� Zetkama skupiaj�c� podmioty z bran�y metalowej. Obecnie w sk!ad 

grupy wchodz�: Zetkama S.A. z/s w �cinawce �redniej � producent armatury przemys!owej i odlewów �eliwnych; 

Armak Sp. z o.o. z/s  Sosnowcu � producent armatury przemys!owej, �rubena Unia S.A. z/s w �ywcu - producent 

elementów z!�cznych; MCS Sp. z o.o. z/s w �orach � producent elementów do systemów wydechowych oraz 
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komponentów metalowych  i aluminiowych dla przemys�u motoryzacyjnego; Zetkama R&D Sp. z o.o. z/s w �cinawce 

�redniej  � podmiot prowadz�cy dzia�alno�
 badawczo-rozwojow�; Techmadex S.A. z/s w Warszawie � podmiot 

prowadz�cy dzia�alno�
 w obszarach: automatyki przemys�owej, serwisowania urz�dze� gazowniczych i us�ug 

termowizyjnych; Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna, Siskin 5 Sp. z o.o.,� Masterform Grupa Zetkama 

Spó�ka z o. o.- zakres dzia�ania obejmuje dzia�alno�
 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy��czeniem 

holdingów finansowych. 

�

Organami Spó�ki s�: 

• Walne Zgromadzenie, 

• Rada Nadzorcza, 

• Zarz�d Spó�ki. 

Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadzór nad dzia�alno�ci� Spó�ki. W sk�ad Rady Nadzorczej Spó�ki na dzie� 30 czerwca 

2015 roku wchodzi�y nast�puj�ce osoby: 

Micha� Zawisza � Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Jan Jurczyk � Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

Zygmunt Mro�ek � Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Stamirowski � Cz�onek Rady Nadzorczej 

Tomasz Jurczyk � Cz�onek Rady Nadzorczej 

W sk�ad Zarz�du Spó�ki na dzie� 30 czerwca 2015 roku wchodzi�y nast�puj�ce osoby: 

Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch � Wiceprezes Zarz�du 

2.2. Zatrudnienie 

Zgodnie ze stanem na dzie� 30 czerwca 2015 roku Spó�ka zatrudnia�a 362 osoby. W Tabeli nr 1 przedstawiono �redni 

stan zatrudnienia w latach 2012-2015. 

Tabela nr 1. �redni stan zatrudnienia w latach 2012-2015 

I pó�rocze 

2015 
2014 2013 2012 

Zatrudnieni na podstawie umowy o prac� 362 360 359 354 

2.3. Zmiany w sk�adzie osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych 

W dniu 8 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zetkama S.A. dokona�o  wyboru Rady Nadzorczej nowej 

kadencji w sk�adzie: Micha� Zawisza, Tomasz Jurczyk, Jan Jurczyk, Tomasz Stamirowski, Zygmunt Mro�ek. Rada 

powierzy�a funkcj� Przewodnicz�cego - Panu Micha�owi  Zawiszy, funkcj�  Zast�pcy Przewodnicz�cego - Panu 

Tomaszowi Jurczykowi i funkcj� Sekretarza - Panu Janowi Jurczykowi. Rada dokona�a tak�e wyboru Zarz�du nowej 

kadencji. Na stanowisko Prezesa Zarz�du powo�any zosta� Pan Leszek Jurasz, na stanowisko Wiceprezesa Zarz�du 

powo�any zosta� Pan Jerzy Ko�uch. 
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2.4. Informacja o wa�niejszych osi�gni�ciach w dziedzinie bada� i rozwoju 

Celem strategicznym Spó�ki w zakresie bada� i rozwoju jest zbudowanie efektywnego potencja�u technicznego i 

technologicznego, który zapewni mo�liwo�
 sta�ego poszerzania gamy oferowanych produktów w zakresie armatury i 

odlewów. Oczekiwaniem Grupy jest mo�liwo�
 oferowania na rynku �wiatowym najnowocze�niejszych armaturowych 

rozwi�za� technicznych przy jednoczesnej efektywno�ci kosztowej prowadzonego procesu produkcyjnego. �rodkiem 

do realizacji tego celu jest utworzenie w�asnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe musi zapewni
 mo�liwo�
 konkurowania produktowego zarówno na rynku Europy 

Zachodniej jak i na rynkach euroazjatyckich. 

2.5. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania 

W Zetkama S.A. w I pó�roczu 2015 roku nie nast�pi�y istotne zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania Spó�k�. 

2.6. Wa�niejsze zdarzenia maj�ce wp�yw na dzia�alno�� i wyniki finansowe Spó�ki w I pó�roczu 

2015 roku, w tym wa�ne zdarzenia, jakie nast�pi�y po dacie, na któr� sporz�dzono sprawozdanie 

Najistotniejszymi czynnikami maj�cymi wp�yw na dzia�alno�� Spó�ki w I pó�roczu 2015 roku by�y: 

• 	
�������������������������������������
����������� !� �������� �" ���
�������������������
���#�

• $� ��%������ �" ��������� %����&'���������� !�(���&
�)�����*���#�

• +�����������, ���
�����������
���������-�(��'���� �������
��������������������%��������'���&����

������.���"����&� %��

�

Inne istotne wydarzenia dla Spó�ki w I pó�roczu 2015 roku: 

��������	
������������������������������	��

• �/� ���� ����
������.���" ����
�����'�������&�'��������0����0��" �������������������'��������1	2������

����3���
������
������������� ���'����%"�&�4$56�1���
������������(��
����70���%������8����95:16)6�	�6��(�

�
���� 70���%�&%" �8�� 0���� ������� 
������������ �
����&� ��������'�� 95:16)6� �� ����� ���� ��/#�/� ��

�����������%����;;��;/��� %��������<�=�����,>�����������?�/#�/���@�?�7� %��
��" �������8��

• 0����0��" ���������,�������&������������'�
������&��#;�����������
���� ���
����
���%������%��������%"�

�#;���� � %�� �
���� 
���%�&%" �%� ��� ����� &������ �� �
�� �� 
���%������%�� 0������� &�������� ������� ��� .�����

�� ����������%�4$56�1���
��������#�����%����" ������������%����
�����������������
�� ��1&A����0�����

	�6��+� �����
���"������0�B�0������
���������C��� �����������,>��
������������� !��
����
���%������%�

��� ����� ���� ���� ����� ���� 9�����������������,>� �� &�����&� &�������� ��� ������ %�� ������� ���#�/� ���� 4��,>�

&�������� ���� �;�� ����� +����,>� �� � %�� 95:16)6� &�������� ��� 
�������� ;�#�;� ���  �� ��
������� ,�������


��������&�,������'��&��&������� ���� %��������'�����&�������.���&���������� !������������� ���

• D������ %�� 0��%��&� 1&A���� 0����� �� ������� 
��" ������ �� 4$56� 1�� ��� ���  ��&� .&����� �� �����%� ��'����&�


�����
������������� �%�� !�� 	�'����� 0�����
����� .������ ������� ���� �� �� 
��������� E�)B	� �
�� �� ����#�
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F�&.���� G���� 	�6�#� 1&A���� 0����� 	�6�� �� )�����*���� 	�6�� �� 
������ �������������� �*����� �����'��� ��

�.�������&������ ���#�������� ���#��.��.���� !��� ���%#���&
��#��
�������#��������'&���*���������

• 1&A����0�����	�6����� �������
���& ������&�������� ��� !�������.����.��.���� !��� !��� ������D��

�����������
����?��;;���	�����.����	� �����#�����&�������E��������.#�
��� !��������
���������������/���

�����������/#������0HI��

Wa�niejsze wydarzenia, które wyst�pi�y po dacie bilansu: 

• ���������������� ����!��"��
�#�!�$�� (�0��������������
�������������"�&�������'����� %"����&�&���

���, � ������%� �� �*����� ����& !���, �� �� ���� !� J�&
�� 1�
�������%�� B����� *&� %��������� �
���� %����

�*������� ����"������� ����& !���, ����� ������������������� �� ���������, �� 
���������%� J�&
���

	�� ����������� ����& !���, �� ��� �������&� %����'�� 
������&� 
���������� �*���� �����'��� �� 
������� ���

�
�������� ������������� ���� �%��� ��%"�&� ���
���& �%��'�� �����" �'�� ��� J�&
��� K���� ��,����


��������� �
���� �� J�&
�� ������"� �� �"����� ��� �.���"���� ���"���� !� �� ����"�������� �� &�������������

����& !���, ����
������ ����&����� �%����������, �"��������������, ��
���������%��
�����

9������	�6��&���������
��� ����������������%�	
�� ���������, ���//���������(��
�� ���������������


��� ��� %���� �������� �� �������� �&������A����+4LCD� �)� &�������'�� ��� ����M� 
�
������%" ��

����M��
����� ��, ���&.� ���, ��
��� ���������#�-��������

• �����%���������&�����'��!��(�(���)��*�+����#�(������&��������
�����
����)�����*����J�&
��9������

=�
�������//-������������9������	�6�@���.����������, �����
�����&�����������
�� ��)�����*����	6#�

F���.���� ���������������������<��������������&
&���.�����������,������������ !�?���������������

�� �"'�����'�������&����� �����#����������D�
������.���" �����������������
�����
����
���*�����������

�� ��'��� !��������%�&������

	
����)�����*����	�6��
�����������������,>�����������
�� ���%��%��.��.����
������������������������

�� !����'���BIB�=���� �������&�����������������*������@��1��
������������������
�����)�����*����	�6��

���%�&%"� ������������� �� ������������ !� �� !����'� ����� �� %��, ����� ������� !� �� &��"������ !�

��������� !���������
�����,����������� �%���#������ ����������
�����,����.��������+����� !��/���?��/���

�
����)�����*���� 	�6�� ���"'����� ������� 
��� !����� ,������� �� ��-� 
���� ����" �%� ������ 5L4:$6�� 	
����

����&����� ����� ��/� 
�� ������#� �� 
��������� ��� ��� �/��� 
��� !���� ��� ��� ���� ��#� 
���� 
����������


�������� 5L4:$6�������" ��� �#������ ���� +����,>� ������� ������ !� �
���� ������� ������� ���� 4������ %��


���'�%" �� ��� ��&
��� � %�� )�����*���� 	�6�� ���  !������� ��&'����������%� ������� %�� �
���� �������%�

9�������I�.� ����
����)�����*����%����, ��������"�������������� %��������'���J�&
����%" �%���� ��&������%�

��'����&�
���& %��
�����
���������������� %���

• �!�������+,������� �"-�.����!� (�)�����*����J�&
��9�������
���������
���*��������������������&���

���&����/���/��� ��� 
��
�����%� 
�����L��� 4IJ�L��� F�"��� 	�6�� &������� ��
��� �%��� ������������������

*������������ ������� %�� �� ��� ��*������������ 
��������� !� 
����� 1������.��� �� �������� ������� �%�� !�
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=��������%� ��� ����M� �/�/���/��� ��&@� (� ��� ����� �������//#//� 5GD#�  �� 
�� 
����� ����&� ��� ������ 
������

����&'�&��&�IL0��.���"�&%" �'�������&����/���/�����&��������������/��/�#�������1����������������������

���������
�� �����������)+4LCD�N��������+����� !�&��������'�������&�&������������������.��
�� ������

�� *�����E� ������&� ��%�������'�� �� *��������'������������ !�� %� !� �
����)�����*����	�6������" � !����

)�����*���� J�&
�� 9������ �
�� �� ����#� ����� ������&� ��%�������'�� �� *��������'�� ��� ������� !� &������ !�

�
����)�����*����J�&
�� 9������ �
�� �� ����� �����" � !���� 9������	�6�� �� �����
��� ������ �����&�
�����

9������	�6��

• +����������� �����
�����%�����%�&�������������%�����������������&�����
��� ������
��������9������

	�6�#���4IJ�L���F�"���	�6���I���� ��&�����
��� �����#�9������	�6��&���������
��� ����������.���"���������

�����>�=��
���
��&�� !�������������
�����1������.��� �@�����������.���"������
���������)�����*����

J�&
��9�������
��������������%" ����
����� ����%�
�����%�&�������������%��9���"��������#����&�����


��� ������
�������������� �����������&����������
��" ������=*&�%�@�)�����*����	�6�������)�����*����

J�&
�� 9������ �
�� �� ����� 
�
����� 
�������������  ���'�� ��%"�&� )�����*���� 	�6�� ��� )�����*���� J�&
��

9�������
���������

• +����&��������
�����/��������������& !�������
����������&��
����&���������'��%�������.���%��
����

�������%� (� )�����*���� J�&
�� 9������ �
�� �� ����� �� ����� ��///� ��� ��� ����� ��//��///� ���� B���� �����%���

&����������������� �/�� ��#� �� �" ���������,>� �.%��� !� &�������� ��� ���/�/�///� ��� �� 
������ ����������������


������������C.%� ���&�������������������������� ��&���
����������
�� ��)�����*����J�&
��9�������
����

����� ,�����������.� ��� � %�� �������" � !�
����� ���������)�����*����	�6�#� �� ������ �����.� �&� �
����


��������� ��*���� %�� �� ����.���� ��
�� ���� 0�� �.%� �&� &�������� �� ��%����� %�� 
������������ �
����&�

��������'�� 9������ 	�6�� .������ 
��������� �/��//� &�������#� ��%" � !� 
����� ��� �/��//� '������

�������" � !� �//� -� '������ ��� �'���������&� ��
�������� I���� �.�%������� &������� �������� 
������

,�����������������
�����

D�
������.���" �����������������
�����
����
���*������������� ��'��� !�������� !�&�����

Umowy zawarte mi�dzy Spó�k� a osobami zarz�dzaj�cymi, przewiduj�ce rekompensat� w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa�nej przyczyny. 

Nie wyst�pi!y. 

2.7. Informacje o audytorze 

 W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza podj�!a uchwa!� o wyborze Deloitte Polska Spó!ka z ograniczon�

odpowiedzialno�ci� spó!ka komandytowa z siedzib� w Warszawie przy al. Jana Paw!a II 19 na audytora, z którym 

zosta!a zawarta umowa o przeprowadzenie: 

- przegl�du pó!rocznego za 2015 rok, 

- badania rocznego za 2015 rok. 

Wymieniona spó!ka jest wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych pod nr 73. 

Spó!ka Zetkama S.A. korzysta!a wcze�niej z us!ug ww. podmiotu. 
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Tabela nr 2. Informacja o wynagrodzeniu za us�ugi audytorskie w tys. z� 

 Us�uga 2015 2014 

Badanie rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych  

sprawozda� finansowych 
61,5 53 

Przegl�d sprawozda� finansowych 25 21 

Doradztwo podatkowe  - 

Pozosta�e us�ugi  - 

Razem 86,5 74 

3. DANE O JEDNOSTKACH POWI�ZANYCH 

3.1. Sk�ad Grupy Zetkama i powi�zania kapita�owe 

Struktura w�asno�ciowa Grupy Zetkama na dzie� 30 czerwca 2015 roku przedstawia si� nast�puj�co. 

Graficzna struktura Jednostek Powi�zanych z Jednostk� Dominuj�c�. 

�
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3.1.1. SPÓ�KI ZALE	NE 

W sk�ad Grupy wchodzi Zetkama S.A. na dzie� 30 czerwca 2015 roku wchodzi�y Spó�ka dominuj�ca oraz spó�ki 

zale�ne: 

Tabela nr 3. Sk�ad Grupy Zetkama 

Nazwa spó�ki zale�nej Siedziba 
Udzia� Grupy w kapitale: 

30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

�rubena Unia S.A. 
ul. Grunwaldzka 5 

34-300 �ywiec 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

MCS Sp. z o.o. 
ul. Stra�acka 43 

44-240 �ory 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Armak Sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
98,82% 98,72% 94,17% 94,17% 

Zetkama R&D Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 12 

57-410 �cinawka 

�rednia 

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

Techmadex S.A. 
ul. Migda�owa 91 

02-796 Warszawa 
51,02% 51,02% - - 

GP Energia Sp. z o.o. 
ul. Pu�askiego 26C/2 

Bia�ystok 
45,92% 45,92% - - 

BioGP Energia Sp. z o.o. 
ul. Pu�askiego 26C/2 

Bia�ystok 
34,02% 34,02% - - 

Spó�ki zale�ne, które wchodzi�y w sk�ad Grupy Kapita�owej jednak nie by�y konsolidowane ze wzgl�du na ma��

istotno�
 oraz brak prowadzonej dzia�alno�ci: 

Nazwa spó�ki zale�nej Siedziba 
Udzia� Grupy w kapitale: 

30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowo-Akcyjna 

ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
100,00% - - - 

Siskin 5 Sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
100,00% - - - 

Masterform Grupa Zetkama 

Spó�ka z o. o. 

ul. Mikulicza 6a, 

58-160 �wiebodzice, 
100,00% - - - 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku udzia� w ogólnej liczbie g�osów posiadanych przez Zetkam� w podmiotach zale�nych 

by� równy udzia�owi Zetkamy w kapitale tej jednostki. 
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3.1.1.1. �rubena Unia S.A. 

W I kwartale 2008 roku, Zetkama S.A. naby!a 2.933.000 akcji �rubena Unia S.A., co stanowi!o 87,58 % akcji i g!osów 

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje �rubeny by!y nabywane w trzech etapach: 

-  na podstawie zawartych przez Spó!k� z inwestorami b�d�cymi akcjonariuszami spó!ki �rubena Unia S.A. umów 

obj�cia akcji Zetkama S.A. serii D, akcje te zosta!y w ca!o�ci obj�te i op!acone w zamian za wniesione przez tych 

inwestorów wk!ady niepieni��ne w postaci 1.400.000 akcji zwyk!ych imiennych spó!ki �rubena Unia S.A., o 

warto�ci nominalnej 1,00 z! ka�da. Data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji akcji serii D: 7stycznia 2008 roku; 

-  na podstawie zawartej przez Spó!k� ze spó!k� AVALLON MBO S.A. z siedzib� w �odzi (b�d�c� akcjonariuszem 

spó!ki �rubena Unia S.A.), umowy obj�cia akcji serii E, akcje te zosta!y w ca!o�ci obj�te i op!acone w zamian za 

wniesiony przez AVALLON MBO S.A. wk!ad niepieni��ny w postaci 1.100.000 akcji zwyk!ych imiennych spó!ki 

�rubena Unia S.A., o warto�ci nominalnej 1,00 z! ka�da. Data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji akcji serii E: 8 

lutego 2008 roku; 

-  zgodnie z porozumieniem z dnia 17 pa	dziernika 2007 roku dotycz�cego konsolidacji ze spó!k� �rubena Unia S.A. 

z siedzib� w �ywcu, Zetkama S.A. zawar!a w dniu 17 marca 2008 z 81 akcjonariuszami spó!ki �rubena Unia S.A. 

(obecnymi lub by!ymi pracownikami tej spó!ki oraz cz!onkami jej zarz�du) umowy sprzeda�y akcji �rubena Unia 

S.A., w wyniku których Spó!ka naby!a w sumie 433.000 akcji po 7 z! !�cznej warto�ci 3.031.000 z!. 

W I pó!roczu 2011 roku w wyniku umorzenia 400.000 akcji w!asnych przez �rubena Unia S.A. i zakupu 10.000 akcji 

�rubena Unia S.A. od pozosta!ych akcjonariuszy przez spó!k� dominuj�c�, udzia! Zetkama S.A. w kapitale �rubena 

Unia S.A. wzrós! do 99,80% akcji i g!osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Na podstawie Uchwa!y nr 16/06/2011 podj�tej w dniu 10 czerwca 2011r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy �rubena 

Unia S.A. z siedzib� w �ywcu postanowi!o o przymusowym wykupie, przez Akcjonariusza Zetkama S.A. z siedzib� w 

�cinawce �redniej, 6.000 akcji zwyk!ych imiennych serii B Spó!ki �rubena Unia S.A., nale��cych do akcjonariuszy 

mniejszo�ciowych. Uchwa!a powy�sza zosta!a og!oszona w Monitorze S�dowym i Gospodarczym nr 122 poz. 8266 z 

dnia 27 czerwca 2011 r. W wyniku wykupu akcji, który nast�pi! w dniu 4 sierpnia 2011 roku, spó!ka dominuj�ca 

Zetkama S.A. osi�gn�!a pakiet 100% udzia!ów w kapitale zak!adowym �rubena Unia S.A 

. 

Informacje ogólne o �rubena Unia S.A.:  

Firma i forma prawna �rubena Unia Spó!ka akcyjna 

Siedziba i adres 34- 300 �ywiec, ul. Grunwaldzka 5 

Przedmiot dzia!alno�ci produkcja elementów z!�cznych 

3.1.1.2. MCS Sp. z o.o. 

MCS Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� zosta!a zawi�zana dnia 26 marca 2009 roku. Jedynym za!o�ycielem 

by!a Zetkama S.A. Na dzie� 26 marca 2009 roku kapita! za!o�ycielski Spó!ki wynosi! 5.000 z! i dzieli! si� na 50 

równych i niepodzielnych udzia!ów o warto�ci nominalnej 100 z! ka�dy. 

Dnia 20 maja 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podj�!o Uchwa!� o podwy�szeniu kapita!u Spó!ki o 

kwot� 5.500.000 z! poprzez utworzenie 55.000 nowych, równych i niepodzielnych udzia!ów o warto�ci nominalnej po 

100 z! ka�dy,  które zosta!y obj�te przez Zetkama S.A. 
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Informacje ogólne o MCS Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna MCS Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres 44-240 �ory, Stra�acka 43 

Przedmiot dzia!alno�ci produkcja elementów metalowych wytwarzanych metod� obróbki 

skrawaniem oraz rur gi�tych i dziurowanych 

3.1.1.3. Armak Sp. z o.o. 

W dniu 29 grudnia 2011r. Zetkama naby�a 33.900 (trzydzie�ci trzy tysi�ce dziewi�
set) udzia�ów o warto�ci nominalnej 

500 z� (pi�
set z�otych) ka�dy w kapitale zak�adowym spó�ki � �l�skie Zak�ady Armatury Przemys�owej Armak spó�ka 

z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Sosnowcu.  

W 2014 roku Zetkama S.A. naby�a od indywidualnych udzia�owców spó�ki Armak ��cznie 1139 udzia�ów co stanowi 

3,16%  kapita�u. Dodatkowo w wyniku realizacji umowy ze w Skarbem Pa�stwa w grudniu 2014 roku  Zetkama naby�a 

od skarbu Pa�stwa 500 udzia�ów spó�ki  Armak (nie obj�tych przez indywidualnych udzia�owców), co stanowi 1,39% 

kapita�u. W wyniku w/w transakcji na dzie� 31 grudnia 2014 roku  Zetkama S.A. by�a w posiadaniu 35 539 udzia�ów  

Armak sp. z o. o. co stanowi�o 98,72% udzia�u w kapitale spó�ki Armak. W dniu 14.01.2015 roku Zetkama S.A. naby�a 

kolejne 35 udzia�ów spó�ki Armak w wyniku czego udzia�  Zetkama  w kapitale Armak wynosi  35.574 udzia�ów tj. 

98,82% udzia�u w kapitale. 

Armak Sp. z o.o. jest spó�k� o wieloletniej tradycji i do�wiadczeniu w zakresie produkcji armatury przemys�owej. 

Armak Sp. z o.o. specjalizuje si� w produkcji zaworów bezpiecze�stwa, zaworów zaporowych elektromagnetycznych, 

p�ynowskazów, zasuw z obiegiem i bez oraz zaworów zwrotnych. Armatura produkowana jest z �eliwa, stali, stali 

kwasoodpornej oraz mosi�dzu. Znajduje ona zastosowanie w bran�y energetycznej, ciep�owniczej, spo�ywczej, 

hutniczej, przemy�le wydobywczym, okr�towym i kolejnictwie. 

Informacje ogólne o Armak Sp. z o. o.: 

Firma i forma prawna Armak Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres  41-200 Sosnowiec, Swobodna 9 

Przedmiot dzia�alno�ci  produkcja kurków i zaworów 

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

W dniu 19 pa	dziernika 2011 roku Zetkama S.A. naby�a 100 udzia�ów o warto�ci nominalnej 50 z� ka�dy  

w kapitale zak�adowym spó�ki � Terrell Trading Sp. z o.o.  

Informacje ogólne o Zetkama R&D Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna Zetkama R&D Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres 57-410 �cinawka �rednia, ul. 3 maja 12 

Przedmiot dzia�alno�ci us�ugi badawczo rozwojowe 
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W styczniu 2014 roku zosta�a zmieniona nazwa firmy z Terrell Trading Sp. z o.o. na Zetkama R&D Sp. z o.o. 

W roku obrotowym 2013 Terrell Trading Sp. z o.o. nie prowadzi�a dzia�alno�ci gospodarczej. W grudniu 2013 roku 

Spó�ka podpisa�a umow� z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie ni�ej  opisanego projektu �Utworzenie Centrum 

Badawczo Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007�2013. przewiduj�c� dofinansowanie w wysoko�ci 4.882.000 z�. W wyniku zawartej z 

Ministerstwem Gospodarki umowy o dofinansowanie na realizacj� w/w projektu, pocz�wszy od roku 2014 aktywno�


gospodarcza spó�ki b�dzie si� dynamicznie rozwija
. Spó�ka skoncentruje si� na realizacji projektu, którego 

przedmiotem jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie technologii nowoczesnej armatury 

przemys�owej. Ca�kowity koszt realizacji projektu wynosi 15.012.150 z�. Dzi�ki realizacji inwestycji spó�ka uzyska 

mo�liwo�
 prowadzenia pionierskich bada� w zakresie wyspecjalizowanej armatury przemys�owej staliwnej i �eliwnej, 

armatury równowa��cej, armatury sterowanej nap�dami oraz armatury wysokoparametrowej i pe�noprzelotowej. 

Utworzone Centrum Badawczo � Rozwojowe b�dzie realizowa
 badania przemys�owe i prace rozwojowe odno�nie 

nowych koncepcji produktowych i technologicznych, weryfikowa
 za�o�enia techniczne niezb�dne do projektowania i 

badania prototypów. Badania b�d� prowadzone w zakresie wymaganym przez prawo (dyrektywy, normy) oraz 

wymaga� u�ytkowników aby zapewni
 najwy�sze bezpiecze�stwo produktu. Planowane do realizacji prace badawcze 

pozwol� równie� zaprojektowa
 nowe koncepcje produktów w sposób, który pozwoli zminimalizowa
 ich wp�yw na 

�rodowisko w procesach wytwarzania, u�ytkowania i likwidacji. 

Celem niniejszego przedsi�wzi�cia jest dywersyfikacja dzia�alno�ci przedsi�biorstwa poprzez wprowadzenie nowych 

dodatkowych us�ug badawczo-rozwojowych, które �wiadczone b�d� Klientom Spó�ki oraz innowacyjnych produktów. 

Spó�ka na mocy zawartych umów o wspó�pracy z Zetkama S.A., korzysta z zasobów i bogatego do�wiadczenia 

bran�owego spó�ki dominuj�cej. 

Spó�ka dywersyfikuje dzia�alno�
 w celu: 

� konieczno�ci opracowania w toku prac B+R nowych rozwi�za� konstrukcyjnych dla armatury przemys�owej 

� zwi�kszenia trwa�o�ci produktów i bezpiecze�stwa ich eksploatacji, co wymaga prac B+R nad opracowaniem 

optymalnych rodzajów materia�ów do ich wykonywania i technologii odlewów 

� zastosowania materia�ów przyjaznych �rodowisku, które dzi�ki wyd�u�eniu ich czasu eksploatacji  

w stosunku do obecnie istniej�cych produktów w bran�y. 

Dzi�ki realizacji projektu Zetkama R&D Sp. z o.o. wypracuje innowacyjne rozwi�zania, które w dalszej perspektywie 

b�d� wdra�ane do produkcji seryjnej. 

Z uwagi jednak na stale rosn�ce potrzeby rynku krajowego i zagranicznego, dzia�aniem koniecznym jest wykorzystanie 

najbardziej zaawansowanej my�li technicznej oraz wykorzystanie nowoczesnych �rodków trwa�ych i aparatury 

badawczej do przeprowadzenia prac B+R  nakierowanych na stworzenie prototypów nowych produktów.  

Bran�a, w której dzia�a Zetkama R&D charakteryzuje si� niezwyk�� dynamik� rozwoju. Ze wzgl�du na to, �e w 

przemy�le pojawiaj� si� coraz to nowe rozwi�zania z dziedziny automatyki i sterowania oraz nieustanny rozwój 

ró�nych dziedzin i ga��zi przemys�u, konieczne jest podj�cie dzia�a� w obszarze bada� i rozwoju, które pozwol� na 

szybk� reakcj� na sytuacj� rynkow� poprzez opracowywanie nowych rozwi�za� konstrukcyjnych i technologicznych w 

zakresie nowoczesnych wyrobów armaturowych.  

Celem planowanego projektu jest: 
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� wprowadzenie na rynek docelowy nowych produktów (przez klientów spó�ki)i kompleksowych us�ug 

polegaj�cych na zaprojektowaniu produktów oraz procesów technologicznych w trakcie planowanych w CBR 

prac badawczo-rozwojowych, wykonaniu i przebadaniu prototypów wyspecjalizowanych wyrobów 

armaturowych wraz z wdro�eniem do produkcji seryjnej. 

� stworzenie mo�liwo�ci oferowania na rynku nowych us!ug obejmuj�cych prowadzenie prac badawczych i 

rozwojowych dla przedsi�biorców (tak�e dla sektora MSP) 

� mo�liwo�
 oferowania na rynku nowych us!ug dzi�ki zastosowaniu zaawansowanych technologii wytworzonych 

koncepcyjnie w Centrum B+R. 

Dodatkowo, przedmiotowy projekt pozwoli Spó!ce na: 

� wydatne zwi�kszenie potencja!u naukowo-technologicznego,  

� swobodny dobór i korygowanie stosowanych  technik badawczych, 

� lepsze dostosowywanie realizowanych prac badawczych do potrzeb i specyfiki przedsi�biorstwa oraz wymogów 

rynku docelowego, 

� wprowadzenie na rynek nowych us!ug i produktów oraz zwi�kszenie poziomu innowacyjno�ci  

i konkurencyjno�ci, 

� elastyczne i szybkie reagowanie na sygna!y rynkowe,  

� udoskonalenie struktury organizacyjnej i znacz�ce zwi�kszenie zasobów technicznych oraz infrastrukturalnych, 

� zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów,  

� wykorzystanie najnowocze�niejszych urz�dze� i zaawansowanej aparatury badawczej, 

� zwi�kszenie poziomu efektywno�ci systemu wydatkowania �rodków finansowych na prace badawczo-

rozwojowe prowadzone wewn�trz przedsi�biorstwa, 

� zwi�kszenie liczby skomercjalizowanych wdro�e� wyników w!asnych prac B+R, 

� wprowadzenie mo�liwo�ci bie��cego monitorowania zakresu prowadzonych prac, jak równie� efektów 

podj�tych analiz,  

� kreowanie polityki bada� naukowych bezpo�rednio w przedsi�biorstwie. 

Nale�y równie� podkre�li
, i� Centrum badawczo-rozwojowe umo�liwi podj�cie trwa!ej wspó!pracy  

z podmiotami zaliczanymi do sektora MSP. Kooperacja taka b�dzie polega
 na zlecaniu pewnych prac zewn�trznym 

podmiotom na zasadzie podwykonawstwa np. wykonanie takich elementów jak: wkr�tki, podk!adki, d!awiki, 

pier�cienie, tulejki, itp., które b�d� niezb�dne do stworzenia prototypów nowego produktu. 

Ponadto dzia!alno�
 Centrum B+R pozytywnie wp!ynie na wizerunek Spó!ki jako podmiotu wykorzystuj�cego 

najnowocze�niejsze technologie oraz dbaj�cego o �rodowisko naturalne. 

W wyniku projektu Spó!ka nawi�za!a tak�e wspó!prac� z uczelni� wy�sz� (Politechnika Wroc!awska), która posiada 

odpowiedni� wiedz� merytoryczn� w obszarze planowanych zada�. 

W I pó!roczu 2015 roku Spó!ka realizowa!a zadania wynikaj�ce z wcze�niejszych planów. 
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3.1.1.5 Techmadex S.A. 

W wyniku realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 13 pa	dziernika 2014 roku, pomi�dzy Zetkam� S.A., a Techmadex 

S.A. z siedzib� w Warszawie oraz kluczowymi akcjonariuszami tej spó!ki, tj. Lucjanem Ga!eckim, Dariuszem Gilem, 

Jerzym Kameckim i Henrykiem Cukrem (rb nr 21/2014 i 24/2014) Zetkama S.A. przej�!a kontrol� kapita!ow� nad 

Techmadex S.A. Uzyskanie przez Zetkama S.A. kontroli kapita!owej nad Techmadex S.A. nast�pi!o w wykonaniu 

Umowy Inwestycyjnej w drodze przeprowadzenia transakcji sprzeda�y akcji Techmadex S.A. przez kluczowych 

akcjonariuszy tej spó!ki, tj. Lucjana Ga!eckiego, Dariusza Gila, Jerzego Kameckiego i Henryka Cukra na rzecz 

Emitenta. W wyniku powy�szych transakcji Emitent naby! !�cznie 350.000 akcji w kapitale zak!adowym Zetkama S.A., 

który to pakiet akcji wraz z pakietem akcji posiadanym dotychczas przez Emitenta w kapitale zak!adowym Techmadex 

S.A., stanowi 51,02% kapita!u zak!adowego Techmadex S.A. 

Techmadex S.A. zajmuje si� projektowaniem, wykonawstwem i integracj� automatyki przemys!owej g!ównie dla 

podmiotów z bran�y gazowniczej. Emitent prowadzi dzia!alno�
 us!ugow� oraz handlow�. 

W ramach dzia!alno�ci us!ugowej oferuje przede wszystkim: 

• w zakresie automatyki przemys!owej � projektowanie, wdra�anie i eksploatacj� systemów sterowania i 
wizualizacji procesów technologicznych, w szczególno�ci dla gazownictwa; 

• serwis urz�dze� gazowniczych: silników turbinowych, t!okowych, spr��arek gazu; 

• monitorowanie i zarz�dzanie prac� rozproszonych obiektów infrastruktury wodno � kanalizacyjnej. 

Oferta handlowa Spó!ki obejmuje sprzeda� transportowych urz�dze� magazynowych � m.in. wózków wid!owych i 

platformowych oraz urz�dze� do przenoszenia kontenerów 

Techmadex S.A. posiada równie� udzia!y w nast�puj�cych spó!kach: 

GP Energia Sp. z o.o. z siedzib� w Bia!ymstoku, ul. Pu!askiego 26C/2 � 90% spó!ka zale�na, 

BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzib� w Bia!ymstoku, ul. Pu!askiego 26C/2 � 66,67% spó!ka zale�na, 

EDA-SERWIS Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie, ul. Migda!owa 87 � 25% spó!ka stowarzyszona, 

Predictive Service Europe Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie, ul. Migda!owa 91 � 25% spó!ka stowarzyszona. 

Informacje ogólne o Techmadex S.A. 

Firma i forma prawna   Techmadex S.A. 

Siedziba i adres    02-796 Warszawa,  ul. Migda!owa 91 

Przedmiot dzia!alno�ci   obszar automatyki przemys!owej, serwisowania urz�dze� gazowniczych i 

us!ug termowizyjnych 

3.1.1.6 GP Energia Sp. z o.o. 

GP Energia Sp. z o.o. zajmuje si� us!ugami w zakresie automatyki technologicznej, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

wykonywaniem pomiarów i telemetrii, oraz us!ugami z zakresu ochrony katodowej oraz telekomunikacji � spó!ka jest 

aktywna na rynku gazu ciek!ego. 
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Informacje ogólne o GP Energia Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna GP Energia Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres Bia�ystok, ul. 3 Pu�askiego 26C/2 

Przedmiot dzia�alno�ci jw. 

3.1.1.7 BioGP Energia Sp. z o.o. 

BioGP Energia sp. z o.o. jest to spó�ka celowa, która zosta�a powo�ana w celu realizacji projektu �Ekopaliwo 

przysz�o�ci � wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych 	róde� energii przez BioGP Energia 

Sp. z o.o. w mie�cie !apy�. Jako, �e BioGP Energia Sp. z o.o. nie uzyska�a finansowania zewn�trznego koniecznego do 

wniesienia wk�adu w�asnego na realizacj� ww. projektu, Zarz�d Województwa Podlaskiego na podstawie uchwa�y z 

dnia 10 lutego 2015 r. rozwi�za� umow� o dofinansowanie. Spó�ka dokona�a zwrotu ca�o�ci �rodków otrzymanych na 

podstawie umowy o dofinansowanie w wysoko�ci 179 000 z� wraz z odsetkami. Zarz�d podejmuje intensywne 

dzia�ania polegaj�ce na zbyciu posiadanych przez Spó�k� nieruchomo�ci. 

Informacje ogólne o GP Energia Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna GP Energia Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres Bia�ystok, ul. 3 Pu�askiego 26C/2 

Przedmiot dzia�alno�ci jw. 

3.1.1.8 Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna

Informacje ogólne o Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna: 

Firma i forma prawna  Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Spó�ka Komandytowo-

Akcyjna 

Siedziba i adres Sosnowiec, ul. Swobodna 9 

Przedmiot dzia�alno�ci spó�ka nie prowadzi dzia�alno�ci 

3.1.1.9 Siskin 5 Sp. z o.o. 

Informacje ogólne o Siskin 5 Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna  Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�  

Siedziba i adres Sosnowiec, ul. Swobodna 9 

Przedmiot dzia�alno�ci spó�ka nie prowadzi dzia�alno�ci 
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3.1.1.10 Masterform Grupa Zetkama Spó�ka z o. o. 

Informacje ogólne o Masterform Grupa Zetkama Spó�ka z o. o.: 

Firma i forma prawna Masterform Grupa Zetkama Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres �wiebodzice, ul. Mikulicza 6a 

Przedmiot dzia!alno�ci dzia!alno�
 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy!�czeniem 

holdingów finansowych 

3.2. Powi�zania organizacyjne Grupy Kapita�owej Zetkama 

� Prezes Zarz�du Zetkama S.A. pe!ni funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej spó!ki zale�nej �rubena Unia 

S.A. 

� Prezes Zarz�du Zetkama S.A. pe!ni funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej spó!ki zale�nej MCS Sp. z o.o.  

� Prezes Zarz�du Zetkama S.A. pe!ni funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej spó!ki zale�nej Armak Sp. z 

o.o. 

� Wiceprezes Zarz�du Zetkama S.A. pe!ni funkcj� Prezesa Zarz�du w spó!ce zale�nej Armak Sp. z o.o. 

3.3. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

Transakcje z podmiotami powi�zanymi maj� charakter rynkowy. Ich wielko�
 w I pó!roczu 2015 obrazuj� poni�sze 

dane: 

• sprzeda� Zetkama S.A. do MCS Sp. z o.o. � 822 tys. z!, 

• sprzeda� Zetkama S.A. do Armak Sp. z o.o. � 869 tys. z!, 

• sprzeda� Zetkama S.A. do Zetkama R&D Sp. z o.o. � 178 tys. z! , 

• sprzeda� Zetkama S.A. do �rubena Unia S.A. � 2 tys. z!, 

• sprzeda� �rubena Unia S.A. do Zetkama S.A. � 276 tys. z! , 

• sprzeda� MCS Sp. z o.o. do Zetkama S.A. � 45 tys. z!, 

• sprzeda� Armak Sp. z o.o. do Zetkama S.A. � 4.269 tys. z!, 

• sprzeda� Zetkama R&D Sp. z o.o. do Zetkama S.A. � 1.534 tys. z!  

Istotne transakcje zawarte przez Spó�k� lub jednostki od niej zale�ne z podmiotami powi�zanymi na innych 

warunkach ni� rynkowe. 

Nie wyst�pi!y. 

Po�yczki udzielone w prezentowanym okresie, ze szczególnym uwzgl�dnieniem po�yczek udzielonych 

jednostkom powi�zanym. 

Nie wyst�pi!y. 
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4. SPRZEDA� I MARKETING 

4.1. Produkty 

Spó�ka posiada w swojej ofercie trzy g�ówne linie produktowe: 

1. armatur� przemys�ow�, 

2. odlewy �eliwne,  

3. towary. 

Armatura przemys�owa jest podstawowym produktem Zetkamy. Do produkcji armatury Spó�ka wykorzystuje g�ównie 

produkowane we w�asnej odlewni odlewy z �eliwa szarego i sferoidalnego. 

Armatura ta znajduje zastosowanie w takich bran�ach jak ciep�ownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, 

wodoci�gi i kanalizacja, przemys� stoczniowy oraz zak�ady przemys�owe. 

W sk�ad armatury wchodz� nast�puj�ce grupy produktów:  

• zawory grzybkowe zaporowe, s�u��ce do odcinania przep�ywaj�cego czynnika; 

• zawory zwrotne (grzybkowe, klapowe i zwrotne); 

• zawory reguluj�ce, pozwalaj� na p�ynn� regulacj� przep�ywaj�cego czynnika; 

• zawory mieszkowe, zawory odcinaj�ce przep�yw czynnika, posiadaj�ce uszczelnienie d�awnicy w postaci 

mieszka; 

• zawory p�ywakowe; 

• kurki kulowe, s�u��ce do odcinania przep�ywaj�cego czynnika; 

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

• kosze ssawne, zapobiegaj�ce przep�ywowi powrotnemu czynnika z jednoczesn� funkcj� jego oczyszczenia; 

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

Drug� wa�n� lini� produktow� Spó�ki s� odlewy. Odlewy s� wytwarzane w odlewni �eliwa w �cinawce �redniej. 

Odlewy produkowane s� zarówno na potrzeby w�asne jak równie� na sprzeda�, g�ównie do innych producentów 

armatury. Odlewy s� wykonywane z �eliwa szarego i sferoidalnego o ci��arze od 0,5 do 100 kg. S� to g�ównie odlewy 

ci�nieniowe i maszynowe sprzedawane w postaci surowej lub obrobionej. 

Uzupe�nieniem oferty Zetkamy s� towary. Istotn� w�ród nich grup� stanowi armatura obca oferowana przez Zetkam�

jako armatura komplementarna do armatury w�asnej produkcji. Zakres oferowanej armatury obcej Spó�ka 

systematycznie rozszerza wzmacniaj�c swoj� pozycj� w szczególno�ci w bran�y wentylacji i klimatyzacji oraz w 

sieciach wodnych i kanalizacyjnych. 
  



19 

Dzia�alno�
 Zetkama S.A. w I pó�roczu 2015 roku obrazuj� poni�sze dane: 

Tabela nr 4. Podstawowe dane charakteryzuj�ce dzia�alno�ci kontynuowan� i zaniechan� Zetkamy  

w I pó�roczu 2015 roku 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

I pó�rocze roku Zmiana 

2015/2014 2015 r. 2014 r. 

 Sprzeda� ogó�em tys. z� 64.989 63.809 2% 

 w tym:  

 - eksport tys. z� 47.514 45.501 4% 

 - kraj tys. z� 17.475 18.308 -5% 

I. Sprzeda� wyrobów w�asnych tys. z� 50.766 52.189 -3% 

1. Armatura tys. z� 33.174 36.252 -8% 

szt. 150.947 171.909 -12% 

tony 2.275 2.539 -10% 

 - eksport tys. z� 28.490 29.315 -3% 

szt. 128.737 138.085 -7% 

tony 1.963 2.046 -4% 

 - kraj tys. z� 4.684 6.937 -32% 

szt. 22.210 33.824 -34% 

tony 312 493 -37% 

 2. Odlewy tys. z� 13.982 13.956 0% 

tony 2.037 2.128 -4% 

 - eksport tys. z� 7.906 7.930 0% 

tony 1.133 1.237 -8 % 

 - kraj tys. z� 6.076 6.026 0% 

tony 904 891 1% 

 3. Pozosta�a sprzeda� tys. z� 3.610 1.981 82% 
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Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

I pó!rocze roku Zmiana 

2015/2014 2015 r. 2014 r. 

II.  Sprzeda� towarów tys. z� 14.223 11.620 22% 

 1. Armatura powierzona tys. z� 2.953 2.634 12% 

szt. 1.366 1.165 17% 

 - eksport tys. z� 1.830 1.553 18% 

szt. 784 632 24% 

 - kraj tys. z� 1.123 1.081 4% 

szt. 582 533 9% 

 2. Armatura obca tys. z� 10.336 7.826 32% 

szt. 33.643 25.115 34% 

 - eksport tys. z� 6.627 4.746 40% 

szt. 18.265 14.571 25% 

 - kraj tys. z� 3.709 3.080 20% 

szt. 15.378 10.544 46% 

 3. Pozosta�e towary tys. z� 934 1.160 -19% 

  

W I pó�roczu 2015 roku nast�pi� wzrost sprzeda�y o 2% w porównaniu do I pó�rocza 2014 roku. Wzros�a sprzeda�

towarów o 22%. Zmala�a sprzeda� wyrobów w�asnych o 3%, w tym armatury o 8%, sprzeda� odlewów utrzyma�a si� na 

tym samym poziomie.  

W ca�o�ci sprzeda�y Spó�ki w I pó�roczu 2015 roku 51% stanowi�a armatura, 22% to sprzeda� odlewów, towary 22%, 

pozosta�a sprzeda� 5%. 
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4.2. Rynki zbytu 

Spó�ka sprzedaje swoje wyroby na prawie wszystkich kontynentach �wiata, jednak zdecydowanie najwi�kszy udzia� 

przypada na Uni� Europejsk�. 

Tabela nr 5. Udzia� eksportu w sprzeda�y w I pó�roczu 2015 wg kategorii  

Kategoria 
I pó�rocze 

2015 roku 

Udzia� w sprzeda�y 

kategorii 

Sprzeda� ogó�em 64.989 100% 

- UE + pozosta�e kraje 47.514 73% 

- kraj 17.475 27% 

w tym: Armatura 33.174 100% 

- UE + pozosta�e kraje 28.490 86% 

- kraj 4.684 14% 

Odlewy 13.982 100% 

- UE + pozosta�e kraje 7.906 57% 

- kraj 6.076 43% 

Towary  14.223 100% 

- UE + pozosta�e kraje 9.391 66% 

- kraj 4.832 34% 

Pozosta�a sprzeda� 3.610 100% 

- UE + pozosta�e kraje 2.222 62% 

- kraj 1.388 38% 

W sprzeda�y ogó�em znacz�c� warto�
 ma eksport, którego udzia� w I pó�roczu 2015 roku wyniós� 73%.  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sprzeda�
ogó�em

Armatura Odlewy Towary Pozosta�a
sprzeda�

Udzia� sprzeda�y w poszczególnych kategoriach UE+pozosta�e kraje Kraj



22 

Tabela 6. Sprzeda� wg g!ównych obszarów

RYNEK ZBYTU 
I pó�rocze 2015 I pó�rocze 2014 Zmiana 

2015/2014 tys. z� [%] tys. z� [%] 

POLSKA 17.475 27% 18.308 29% -5% 

UNIA EUROPEJSKA 35.712 55% 29.371 46% 22% 

POZOSTALE KRAJE 11.802 18% 16.130 25% -27% 

SPRZEDA	 RAZEM 64.989 100% 63.809 100% 2% 

4.3. Zaopatrzenie 

Spó!ka zaopatruje si� w swoje podstawowe materia!y u dostawców krajowych i zagranicznych. Od roku 2008 Spó!ka 

zgodnie z przyj�t� polityk�, w celu dywersyfikacji 	róde! zaopatrzenia zwi�ksza!a poziom wspó!pracy z dostawcami 

zagranicznymi. Dzia!ania takie powoduj� dodatkowo zmniejszanie ekspozycji walutowej Spó!ki. 

Spó!ka prowadzi sta!e audyty dostaw pod wzgl�dem jako�ci dostarczanych materia!ów, terminowo�ci dostaw i 

warunków handlowych. Wyniki powy�szych dzia!a� stanowi� podstaw� do okresowej oceny dostawców 

wspó!pracuj�cych ze Spó!k�. 

4.4. Znacz�ce umowy 

O zawarciu umów znacz�cych w 2015 roku spó!ka informowa!a kolejnymi raportami bie��cymi. 

Wszystkie raporty bie��ce Spó!ki s� zamieszczone na stronie www.zetkama.pl 
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Na dzie� 30 czerwca 2015 r. Spó!ka posiada nast�puj�ce polisy ubezpieczeniowe zawarte z Towarzystwem 

Ubezpiecze� i Reasekuracji Warta S.A., Gothaer Towarzystwem Ubezpiecze� S.A., AXA Towarzystwem Ubezpiecze�

i Reasekuracji S.A. wyst�puj�cymi w umowie jako koasekuratorzy: 

• ubezpieczenie maj�tku przedsi�biorstwa � wszystkie ryzyka na !�czn� kwot� 105,0 mln z!otych, 

• ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu!u prowadzonej dzia!alno�ci gospodarczej lub u�ytkowania 

mienia wraz z OC za produkt na kwot� 30,0 mln z!otych, 

• ubezpieczenie maszyn i urz�dze� od szkód uszkodze� na kwot� 15,5 mln z!, 

• ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk na 40,8 mln z!, 

• ubezpieczenie sprz�tu elektronicznego na kwot� 1.500 tys. z!, 

• ubezpieczenie rzeczy w krajowym przewozie drogowym Cargo na kwot� 400 tys. z!, 

• ubezpieczenie rzeczy w mi�dzynarodowym przewozie l�dowym  na kwot� 400 tys. z!, morskim na kwot� 3,2 

mln z!. 
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5 SYTUACJA FINANSOWA 

5.1. Przychody i koszty 

Sprzeda� w I pó!roczu 2015 wynios!a ogó!em 64.989 tys. z!. W stosunku do I pó!rocza 2014 wzros!a o 2%. 

Tabela nr 7. Sprawozdanie z dochodów (w tys. z!) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01-01-2015 01-01-2014 
30-06-2015 30-06-2014 

A. Przychody netto ze sprzeda�y 64.989 63.809 

  I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, w tym: 50.766 52.189 

  II. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia!ów 14.223 11.620 

B. Koszt w!asny sprzeda�y 49.692 45.905 

  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38.772 37.908 

  II. Warto�
 sprzedanych towarów i materia!ów 10.920 7.997 

C. Wynik brutto na sprzeda�y (A-B) 15.296 17.904 

D. Koszty sprzeda�y 4.093 3.832 

E. Koszty ogólnego zarz�du 4.328 4.536 

F. Wynik na sprzeda�y C-D-E) 6.875 9.536 

G. Pozosta!e przychody operacyjne 139 220 

H. Pozosta!e koszty operacyjne 343 823 

I. Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (F+G-H) 6.671 8.933 

J. Przychody finansowe 23.444 10.854 

K. Koszty finansowe 449 412 

L. Wynik brutto (I+J-K) 29.665 19.375 

M. Podatek dochodowy 1.917 1.826 

N. Wynik netto (L-M) 27.748 17.549 

Wynik netto 27.748 17.549 

�rednia wa�ona liczba akcji 4.904.150 4.904.150 

Zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj� 5,66 3,58 

W I pó!roczu 2015 Zetkama uzyska!a nieznacznie wy�sz� sprzeda� w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014. 

Wynik netto I pó!rocza 2015 zawiera dywidend� otrzyman� od spó!ek zale�nych w wysoko�ci 18,9 mln z!. 
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W I pó�roczu 2015 roku Spó�ka wypracowa�a zysk operacyjny w wysoko�ci 6.671 tys. z� oraz zysk netto 27.748 tys. z�.  
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5.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Tabela nr 8. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. z!) 

AKTYWA 
Stan na koniec 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

A. Aktywa trwa�e 123.771 121.979 105.873 

I. Rzeczowe aktywa trwa�e 44.423 43.749 43.620 

  1. �rodki trwa!e 43.384 43.333 43.374 

     a) grunty 341 341 341 

     b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 21.692 21.730 21.743 

     c) urz�dzenia techniczne i maszyny 15.957 15.777 15.862 

     d) �rodki transportu 1.014 1.091 1.283 

     e) inne �rodki trwa!e 4.380 4.394 4.145 

  2. �rodki trwa!e w budowie 1.039 416 246 

II. Warto�ci niematerialne 10.119 9.150 8.043 

  1. Koszty rozwoju 9.440 8.399 6.846 

  2. Inne warto�ci niematerialne 680 751 1.197 

III. Nieruchomo�ci inwestycyjne 3.500 3.500 3.500 

IV. Inwestycje d�ugoterminowe 65.728 65.580 50.710 

  1. D!ugoterminowe aktywa finansowe 65.728 65.580 50.710 

    a) w jednostkach powi�zanych 65.724 65.576 50.706 

    b) w pozosta!ych jednostkach  4 4 4 

B. Aktywa obrotowe 75.273 54.539 56.138 

I. Zapasy 14.148 16.297 14.530 

  1. Materia!y 2.374 2.192 2.830 

  2. Pó!produkty i produkty w toku 3.784 3.658 3.926 

  3. Produkty gotowe 4.173 5.799 5.104 

  4. Towary 3.817 4.648 2.670 

II. Inwestycje krótkoterminowe 16.035 3.558 177 

  1. W jednostkach powi�zanych 15.793 3.492 17 

  1. W pozosta!ych jednostkach 242 66 160 

III. Nale�no�ci krótkoterminowe i pozosta�e aktywa 31.023 20.251 28.102 

  1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych  445 268 4.918 

    a) handlowe 445 268 1.151 

    b) pozosta!e 4.000 - 3.767 

  2. Nale�no�ci od pozosta!ych jednostek  26.577 19.983 23.184 

    a) handlowe 23.790 16.382 21.164 

    b) z tytu!u podatku dochodowego - - - 

    c) inne 2.787 3.601 2.020 

  3. Pozosta!e aktywa - - - 

IV. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 13.797 14.101 13.263 

V. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 269 331 66 

AKTYWA RAZEM 199.044 176.518 162.011 
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PASYWA 
Stan na koniec 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2014 

A. Kapita� w�asny 152.418 124.249 119.786 

I. Kapita! akcyjny 981 981 981 

II. Kapita! z emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 31.843 31.843 31.843 

III. Kapita! z aktualizacji wyceny 1.262 842 1.232 

IV. Pozosta!e kapita!y rezerwowe - - - 

V. Zyski zatrzymane 118.332 90.583 85.730 

  1. Wynik netto bie��cego okresu 27.748 22.701 17.549 

  2. Wynik netto z lat ubieg!ych 2.637 2.637 2.936 

  3. Zysk przeniesiony na kapita! zapasowy 87.946 65.245 65.245 

B. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 46.626 52.269 42.225 

I. Zobowi�zania d!ugoterminowe 16.513 18.930 10.518 

  1. Wobec pozosta!ych jednostek  11.002 14.136 6.092 

    a) kredyty i po�yczki 10.336 13.383 5.786 

    b) inne zobowi�zania finansowe 666 753 306 

  2. Rezerwy na zobowi�zania 5.511 4.794 4.426 

    a) rezerwa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 3.805 3.089 3.221 

    b) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 1.705 1.705 1.205 

II. Zobowi�zania krótkoterminowe 30.113 33.339 31.707 

  1. Wobec jednostek powi�zanych 4.659 6.391 1.352 

    a) handlowe 1.955 802 1.352 

    b) z tytu!u emisji d!u�nych papierów warto�ciowych - - - 

    c) inne 2.704 5.589  

  2. Wobec pozosta!ych jednostek  20.603 22.233 25.952 

    a) kredyty i po�yczki 6.104 6.591 8.171 

    b) inne zobowi�zania finansowe 176 163 178 

    c) handlowe 11.057 11.174 13.117 

    d) z tytu!u podatków, ce!, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 1.908 2.751 1.739 

    e) zobowi�zanie z tytu!u podatku dochodowego - - 986 

    f) z tytu!u wynagrodze� 1.176 1.039 1.330 

    g) inne 79 503 431 

   h) fundusze specjalne 103 12 - 

  3. Rezerwy na zobowi�zania 1.301 843 1.313 

    a) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 214 214 150 

    b) pozosta!e rezerwy 1.087 629 1.163 

  4. Rozliczenia mi�dzyokresowe 3.550 3.872 3.090 

PASYWA RAZEM 199.044 176.518 162.011 
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SYTUACJA MAJ�TKOWA 

Struktura maj�tku w I pó!roczu 2015 roku zmieni!a si� w odniesieniu do roku 2014. Udzia! aktywów trwa!ych w 

maj�tku Spó!ki zmniejszy! sie o 3% do poziomu 62% aktywów ogó!em.  
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SYTUACJA KAPITA�OWA

W 	ród!ach finansowania wg stanu na dzie� 30 czerwca 2015 r. nale�y wymieni
 wzrost kapita!u w!asnego o 32,6 mln 

z! do porównywalnego okresu 2014 roku. Zmniejszy! si� poziom zad!u�enia z tytu!u kredytów i po�yczek o 6,4 mln z! 

w odniesieniu do ko�ca roku 2014.  

Kapita!y w!asny na dzie� 30.06.2015 roku wynosi! 149.178 tys. z!. Sk!ada!y si� na niego: 

• Kapita! akcyjny 981 tys. z! 

na który sk!ada!o si� 4.904.150 akcji 

• Kapita! z emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 31.843 tys. z! 

• Kapita! z aktualizacji wyceny 1.262 tys. z! 

• Zyski zatrzymane 118.332 tys. z! 

Dzia!alno�
 Spó!ki jest finansowana w 77% z kapita!ów w!asnych. 
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5.3. Ocena zarz�dzania zasobami finansowymi 

Przy analizie sytuacji finansowej Spó!ki pomocne s� wska	niki ekonomiczne. 

Tabela 9. Analiza wska	nikowa 

ANALIZA WSKA
NIKOWA 
I pó�rocze 

2015 

I pó�rocze 

2014 

1. Kapita! sta!y; kapita! w!asny + rezerwy + zobowi�zania d!ugoterminowe 168.931 131.617 

2. Kapita! pracuj�cy (aktywa bie��ce netto); Aktywa obrotowe � 

zobowi�zania krótkoterminowe 
41.160 24.431 

3. Mar�a zysku brutto; zysk brutto / sprzeda� netto 45,6% 30,4% 

4. Mar�a zysku netto; zysk netto / sprzeda� netto 42,7% 27,5% 

74%

26%

Struktura kapita�owa 
- I pó�rocze 2014

Kapita! w!asny Kapita! obcy

77%

23%

Struktura kapita�owa 
- I pó�rocze 2015

Kapita! w!asny Kapita! obcy



31 

ANALIZA WSKA
NIKOWA 
I pó�rocze 

2015 

I pó�rocze 

2014 

5. Rentowno�
 brutto sprzeda�y; wynik na sprzeda�y / sprzeda� netto 23,5% 28,1% 

6. Finansowanie aktywów trwa!ych kapita!ami w!asnymi; Kapita! w!asny 

/aktywa trwa!e 
123,1% 113,1% 

7. Obci��enia maj�tku zad!u�eniem; zobowi�zania ogó!em /kapita! ogó!em 23,4% 26,1% 

8. Unieruchomienie �rodków; aktywa trwa!e /aktywa 62,2% 65,3% 

9. Trwa!o�
 struktury finansowania; kapita!y sta!e / pasywa 84,9% 81,2% 

10. Aktywno�
 maj�tku; kapita! pracuj�cy / aktywa 22,7% 15,1% 

11. Wska	nik p!ynno�ci I; aktywa obrotowe / zobowi�zania bie��ce 2,50 1,77 

12. Wska	nik p!ynno�ci II; (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowi�zania 

bie��ce 
2,03 1,31 

13. Rotacja nale�no�ci handlowych  � dni; nale�no�
 przeci�tne * liczba dni 

/ sprzeda� netto 
59,9 53,9 

14. Rotacja zapasów � dni; zapasy przeci�tne * liczba dni / koszty 

sprzedanych produktów i towarów 
53,9 57,2 

15. Rotacja zobowi�za� handlowych � dni; zobowi�zania przeci�tne * 

liczba dni / koszty sprzedanych produktów i towarów
47,1 52,6 

Wska	niki ekonomiczne za I pó!rocze 2015 roku wskazuj� na stabiln� sytuacj� finansow� Spó!ki. Wska	niki struktury 

maj�tkowej pozostaj� na bezpiecznym poziomie. Kapita! sta!y uleg! zwi�kszeniu o 38,6 mln z! do warto�ci 169 mln z!. 

Stosunek zaanga�owanego kapita!u obcego do kapita!u ogó!em na koniec czerwca 2015r. wynosi! 23% w stosunku  

26% w czerwcu 2014r. 

Aktywa trwa!e s� finansowane w ca!o�ci kapita!em sta!ym. W I pó!roczu roku 2015 wska	niki p!ynno�ci finansowej (I i 

II), kszta!towa!y si� na bezpiecznym poziomie. 

Wska	nik rotacji zapasów uleg! skróceniu. Spad! wska	nik rotacji zobowi�za� handlowych. 
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5.4. Kredyty i po�yczki, oraz udzielone por�czenia i gwarancje 

Na dzie� 30.06.2015 r. Zetkama S.A. posiada!a nast�puj�ce kredyty i po�yczki: 
  

Tabela 10. Kredyty i po�yczki w tys. z! 

KREDYTY 

Nazwa jednostki 
Kwota kredytu/po�yczki 

wg umowy 

Kwota kredytu/po�yczki 
pozosta!a do sp!aty na 

dzie� 30.06.2015 
Termin sp!aty 

ING � obrotowy 1.300 tys. EUR 438 tys. EUR 30.09.2016 

ING � inwestycyjny  EUR 2.023 tys. EUR 952 tys. EUR 30.09.2016 

ING � inwestycyjny EUR 2.683 tys. EUR 2.522 tys. EUR 31.12.2019 

BG� BNP PARIBAS � w rach. bie��cym 8.000 tys. PLN - 20.12.2023 

Zabezpieczeniem kredytów w ING Banku jest: 
1. zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex 
2. zastaw rejestrowy na maszynach  
3. hipoteka umowna na nieruchomo�ciach w �cinawce �redniej 
4. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 

5.5. Ró�nice pomi�dzy wynikami finansowymi uzyskanymi za 2015 rok a wcze�niej publikowanymi 

prognozami 

Tabela 11. Realizacja za!o�e� finansowych 
w tys. z�otych 

Wybrane pozycje 
Prognoza  

14.05.2015 

Realizacja  

I pó!rocza 2015 roku 
% realizacji prognozy 

Przychody ze sprzeda�y 126.800 64.989 51% 

EBITDA  16.900 8.867 52% 

Zysk netto 9.800 27.748 283% 

W zakresie zrealizowanych przychodów ze sprzeda�y prognoza zosta!a wykonana w 51%. Realizacja sprzeda�y by!a 

mo�liwa dzi�ki aktywnym dzia!aniom dzia!u marketingu i sprzeda�y Spó!ki. 

Wynik EBITDA na poziomie 8.867 tys. z! stanowi 52% prognozy rocznej. Na wynik EBITDA wp!yn�! ni�szy poziom 

kosztów dzia!alno�ci operacyjnej uzyskany dzi�ki dzia!aniom optymalizacyjnym. 

Zrealizowany przez Spó!k� zysk netto wyniós! 27.748 tys. z! i stanowi! 283% prognozy rocznej. Przekroczenie 

prognozy wynika g!ównie z wyp!aconej dywidendy od spó!ek zale�nych w kwocie 18,9 mln z!. 

Raportem bie��cym nr 31/2015 z dnia 26.08.2015 Spó!ka dokona!a zmiany prognozy wyników na rok 2015 w stosunku 

do prognoz opublikowanych w dniu 14.05.2015 w pozycji zysku netto Spó!ki Dominuj�cej Zetkama S.A. 

Dotychczasowa prognoza finansowa Zetkama S.A. w pozycji zysku netto zak!ada!a - 9,8 mln z!, a zweryfikowana 
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prognoza Spó�ki Zetkama w pozycji zysku netto zak�ada 32,7 mln z�. Uzyskanie zysku netto na poziomie wy�szym od 

zak�adanego wcze�niej jest wynikiem uj�cia dywidendy wyp�aconej od Spó�ek zale�nych w wysoko�ci 22,9 mln z�. 

5.6. Wykorzystanie wp�ywów z emisji akcji 

W I pó�roczu 2015 roku nie by�o emisji akcji. 

5.7. Zamierzenia inwestycyjne oraz sposób ich finansowania 

W roku 2015 spó�ka planuje zrealizowa
 wydatki inwestycyjne na poziomie 8.812 tys. z�. Inwestycje s� finansowane ze 

�rodków w�asnych. 

5.8. Ocena mo�liwo�ci realizacji inwestycji 

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z za�o�eniami. Inwestycje zostan� sfinansowane g�ównie ze �rodków 

w�asnych.
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6 OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

6.1. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju 

Czynniki wewn�trzne wp!ywaj�ce na przysz!e wyniki finansowe: 

• Wykorzystywanie synergii podmiotów tworz�cych Grup� Kapita!ow� 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 � wdra�anie systemu zapewnienia jako�ci ISO/TS 

• Realizacja inwestycji odtworzeniowych i dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych. 

Czynniki zewn�trzne to: 

• Zmiany cen g!ównych surowców oraz energii elektrycznej i gazu maj�cych silny wp!yw na koszty produkcji, a 

co za tym idzie na uzyskiwane przez Spó!k� mar�e. 

• Wprowadzenie do oferty Spó!ki dodatkowych towarów, przeznaczonych g!ównie do sieci wodnych i 

kanalizacyjnych oraz do instalacji wewn�trznych. 

• Zmiana kursu EUR/PLN wp!ywaj�ca na poziom zysków ze sprzeda�y zagranicznej. Aprecjacja z!otówki 

wzgl�dem innych walut, a w szczególno�ci do EURO, wp!ynie niekorzystnie na konkurencyjno�
 cenow�

sprzedawanych przez Spó!k� wyrobów na rynkach zagranicznych. 

• Zmiany prawa w zakresie ochrony �rodowiska � zmiany wymogów ochrony �rodowiska mog� by
 przyczyn�

poniesienia dodatkowych kosztów zwi�zanych z ich spe!nieniem. 

• Sytuacja makroekonomiczna na g!ównych rynkach zbytu, polityka gospodarcza pa�stwa oraz kszta!towanie si�

wska	ników makroekonomicznych takich jak tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom stóp 

procentowych, stopa bezrobocia oraz kursy walut. 

6.2. Istotne czynniki ryzyka i zagro�e�

Do istotnych czynników ryzyka i zagro�e� nale��: 

• Ryzyko zwi�zane z pogorszeniem rentowno�ci � w przypadku wzrostu cen materia!ów oraz wzmacnianiu si�

z!otówki, Spó!ka mo�e by
 nara�ona na przej�ciowe spadki poziomu rentowno�ci operacyjnej. Podejmowane 

na bie��co dzia!ania operacyjne w zakresie redukcji kosztów, zabezpieczanie pozycji walutowych z 

wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz zmniejszanie pozycji walutowej netto (m.in. poprzez 

dywersyfikacj� geograficzn� zakupów podstawowych materia!ów) powoduj�, i� w znacznym stopniu 

minimalizowane s� skutki wyst�pienia powy�szych czynników. Ponadto informacje o tendencjach na rynku 

armatury przemys!owej pozwalaj� zak!ada
, i� przej�ciowe pogorszenie mar�y nie powinno stanowi


problemu w d!u�szej perspektywie czasu. 
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• Ryzyko zwi�zane z wymogami prawnymi dotycz�cymi ochrony �rodowiska � obowi�zuj�ce obecnie przepisy 

w zakresie ochrony �rodowiska. Realizacja zaplanowanych przez Spó!k� inwestycji ogranicza do minimum to 

ryzyko. Spó!ka wdra�a systemu Zarz�dzania �rodowiskiem zgodnie z norm� ISO 14001. 

• Ryzyko zwi�zane z awari� urz�dze� produkcyjnych w Odlewni � ryzyko zwi�zane z ewentualnymi awariami i 

kl�skami �ywio!owymi. Spó!ka realizuje przyj�ty plan przegl�dów okresowych g!ównych maszyn i urz�dze�

w odlewni �eliwa, celem zapobiegania wyst�powania nag!ych awarii. Równocze�nie realizowany jest 

coroczny plan remontów maszyn i urz�dze�. Oba te dzia!ania zabezpieczaj� poprawno�
 funkcjonowania 

maszyn i urz�dze� od strony mechanicznej. Celem zabezpieczenia si� przed awariami zwi�zanymi z uk!adami 

sterowania maszyn i urz�dze�, Spó!ka zakupi!a programy narz�dziowe oraz przeszkoli!a swoich pracowników 

u producentów lub dostawców systemów. Zapewnia to mo�liwo�
 usuni�cia wi�kszo�ci awarii w zakresie 

systemów sterowania we w!asnym zakresie. Wszystkie programy s� skopiowane i zabezpieczone w g!ównej 

siedzibie Spó!ki. 

• Ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� � ewentualne pogorszenie si� koniunktury gospodarczej mo�e 

spowodowa
 ograniczenie popytu na wyroby Grupy. Konflikt Rosja-Ukraina a co za tym idzie pogorszenie 

koniunktury w Rosji i na Ukrainie mo�e przyczyni
 si� do ograniczenia dynamiki eksportu do tych krajów, 

Jednak�e dywersyfikacja geograficzna kontrahentów oraz permanentne poszukiwania nowych rynków zbytu 

powoduje ograniczenie w znacznym stopniu negatywnego wp!ywu wyst�pienia tego ryzyka. 

6.3. Perspektywy i strategia rozwoju 

Zarz�d Spó!ki przyj�! strategi�, której realizacja ma na celu zapewnienie d!ugoterminowego rozwoju i uzyskanie 

sta!ego wzrostu warto�ci Spó!ki. Podstawowym celem strategii na lata 2014-2016 jest dalsze wykorzystanie 

posiadanego do�wiadczenia do prowadzenia perspektywicznej dzia!alno�ci w bran�y metalowej. Wzrost warto�ci 

Spó!ki b�dzie nast�powa! poprzez integracj� podmiotów tworz�cych Grup�, wzrost organiczny oraz przemy�lane 

akwizycje.  

W celu realizacji przyj�tej strategii rozwoju Spó!ka podejmie dzia!ania inwestycyjne zmierzaj�ce do: 

• wzmocnienia marki produktu, 

• rozszerzenia oferowanego asortymentu i zwi�kszenia produkcji armatury (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 ma!o rentownej produkcji, 

• dalszego zwi�kszania poziomu efektywno�ci na zatrudnionego; 

• doskonalenia jako�ci produkowanej armatury i odlewów; 

• ci�g!ej optymalizacji procesów produkcyjnych - redukcja kosztów po�rednio i bezpo�rednio produkcyjnych. 
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DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJ�CYCH CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ 

LICZBIE G!OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Na dzie� 30.06.2015 r. kapita� akcyjny spó�ki Zetkama S.A. dzieli� si� na 4.904.150 akcji o warto�ci nominalnej 

0,20 z�otych ka�da.  

Poni�ej przedstawiono akcjonariuszy posiadaj�cych ponad 5% w ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy oraz osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Spó�k�. 

Tabela nr 12. Wykaz akcjonariuszy posiadaj�cych ponad 5% w ogólnej liczbie g�osów  
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzie� 30.06.2015 

Zarz�d Spó�ki na dzie� sporz�dzania raportu pó�rocznego nie powzi�� informacji o umowach, w wyniku, których mog�

w przysz�o�ci nast�pi
 zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oprócz 

opublikowanego Planu Po��czenia pomi�dzy ZETKAMA i IDEA K5 opisan� w paragrafie 2.6 bie��cego dokumentu. 

Informacje o znanych Spó�ce umowach (w tym równie� zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których 

mog� w przysz�o�ci nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

Po��czenie z IDEA K5 implikuje zdarzenie w którym kapita� zak�adowy ZETKAMA zostanie podniesiony o kwot�

354.540,80 z� w drodze emisji 1.772.704 akcji serii F (warto�
 nominalna � 0,20 z�) � �akcje po��czeniowe�. Po 

po��czeniu z IDEA K5 ilo�
 akcji w Zetkama wzro�nie do 6.676.854 sztuk. W nowej strukturze akcjonariatu 

dotychczasowi udzia�owcy IDEA K5 b�d� posiadali 27% nowych udzia�ów. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w powy�szej sprawie odb�dzie si� 15.09.2015r. 

W zwi�zku z realizowan� strategia rozwoju segmentu produkcji podzespo�ów dla przemys�u motoryzacyjnego i 

integracji podmiotów Zarz�d Spó�ki oczekuje wzrostu warto�ci spó�ki i co za tym idzie ju� od 2016r. pozytywnego 

wp�ywu na zysku na 1 akcj�. 

  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia� w kapitale 

zak�adowym 
Liczba g�osów 

Udzia� w ogólnej 

liczbie g�osów 

Jan Jurczyk 410.876 8,38% 410.876 8,38% 

Maciej Jurczyk 406.770 8,29% 406.770 8,29% 

Tomasz Jurczyk 406.770 8,29% 406.770 8,29% 

Zygmunt Mro�ek 391.000 7,97% 391.000 7,97% 

Generali OFE 374.496 7,64% 374.496 7,64% 

ING OFE (Nationale-
Nederlanden OFE) 

287.139 5,86% 287.139 5,86% 

Klienci BZWBK 273.341 5,57% 273.341 5,57% 

Fundusze BZWBK 260.659 5,32% 260.659 5,32% 
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Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 

Nie wyst�pi!y. 

Informacja dotycz�ca stosowania zasad �adu korporacyjnego. 

Zetkama S.A. przyj�!a do stosowania zasady !adu korporacyjnego opublikowane w dokumencie �Dobre Praktyki 

Spó!ek Notowanych na GPW�. Tre�
 dokumentu dost�pna jest na oficjalnej stronie internetowej Gie!dy Papierów 

Warto�ciowych w zak!adce po�wi�conej zagadnieniom !adu: http://www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie Spó!ki w 

zak!adce dotycz�cej !adu korporacyjnego http://www.zetkama.pl/relacje/lad.html. 
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OSOBY ZARZ�DZAJ�CE I NADZORUJ�CE  

Poni�ej przedstawiono liczb� i warto�
 nominaln� wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarz�dzaj�ce i 

nadzoruj�ce na dzie� 30 czerwca 2015 r. 

Tabela nr 13. Akcje posiadane przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce na dzie� 30.06.2015 

Pozostali cz!onkowie Rady Nadzorczej nie posiadaj� Akcji Emitenta. 

�cinawka �rednia, dnia 26 sierpnia 2015 r. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes Zarz�du

  

Nazwisko i Imi� Stanowisko 

Ilo�� akcji posiadanych 
w dniu publikacji 

raportu za I pó�rocze 
2015 roku 

Ilo�� akcji 
posiadanych w dniu 

publikacji raportu za 
2014 rok 

Zmiana 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 90.000 90.000 - 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 31.759 31.759 - 

Jan Jurczyk Sekretarz RN 410.876 410.876 - 

Zygmunt Mro�ek Cz!onek RN 391.000 391.000 - 

Tomasz Jurczyk 
Zast�pca 
Przewodnicz�cego RN 

406.770 406.770 - 
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O�WIADCZENIA ZARZ�DU SPÓ!KI 
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O�WIADCZENIE 

Wedle naszej najlepszej wiedzy, pó!roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporz�dzone zosta!y zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci. Sprawozdania 

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� Spó!ki oraz 

jej wynik finansowy a pó!roczne sprawozdanie zarz�du zawiera prawdziwy obraz rozwoju i 

osi�gni�
 oraz sytuacji Spó!ki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 26 sierpnia 2015 r.
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O�WIADCZENIE 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy przegl�du 

pó!rocznego sprawozdania finansowego zosta! wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten 

oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego badania spe!niali warunki do wydania bezstronnego i 

niezale�nego raportu z przegl�du, zgodnie z w!a�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 26 sierpnia 2015 r.
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GRUPA KAPITA�OWA ZETKAMA Kwoty wyra�one s� w tysi�cach z!otych polskich, o ile nie wskazano inaczej
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Waluta sprawozdawcza: z�oty polski (PLN) 

1

�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Aktywa trwa�e   

Warto�� firmy 6.405 6.405 -   

Warto�ci niematerialne 16.488 14.529 13.359 

Rzeczowe aktywa trwa�e 137.060 127.949 114.172 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 5.849 5.849 5.849 

Inwestycje w jednostkach zale�nych 111 - 14 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - 579 588 

Nale�no�ci i po�yczki 216 139 1.748 

Pochodne instrumenty finansowe - - -   

Pozosta�e d�ugoterminowe aktywa finansowe 4 5 5 

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 5 37 -

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego - - -

Aktywa trwa�e 166.139 155.492 135.735 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 44.322 42.960 39.015 

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug oraz pozosta�e 
Nale�no�ci 

65.902 61.000 53.943 

Nale�no�ci z tytu�u bie��cego podatku dochodowego - 85 -   

Po�yczki 749 163 17 

Pochodne instrumenty finansowe 146 154 304 

Pozosta�e krótkoterminowe aktywa finansowe 249 - 159 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 4.874 5.360 1.195 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 18.880 32.635 24.296 

Aktywa trwa�e zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzeda�y 

- - -   

Aktywa obrotowe 135.123 142.357 118.929 

Aktywa razem 301.262 297.849 254.664 

�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Kapita� w�asny   

Kapita� w�asny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej: 

Kapita� podstawowy 981 981 981 

Akcje w�asne (-)       

Kapita� ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 

31.843 31.843 31.843 

Pozosta�e kapita�y 535 (14) 1.105 

Zyski zatrzymane: 161.961 147.863 135.457 

- zysk (strata) z lat ubieg�ych 147.767 118.239 117.993 

- zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 

14.194
29.624 17.464 

195.320 180.673 169.386 

Udzia�y niedaj�ce kontroli 7.655 8.420 962 

Kapita� w�asny 202.975 189.093 170.348 

Zobowi�zania 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014
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Zobowi�zania d�ugoterminowe 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d�u�ne 21.088 27.560 10.548 

Leasing finansowy 364 454 384 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta�e zobowi�zania 564 559 -

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 6.479 6.228 6.764 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu�u 
�wiadcze	 pracowniczych 

3.618 3.808 2.358 

Pozosta�e rezerwy d�ugoterminowe 

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 2.002

Zobowi�zania d�ugoterminowe 34.115 38.609 20.054 

Zobowi�zania krótkoterminowe 

Zobowi�zania z tytu�u dostaw i us�ug oraz pozosta�e 
zobowi�zania 

36.818 42.803 35.827 

Zobowi�zania z tytu�u bie��cego podatku dochodowego 1.003 1.427 2.348 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d�u�ne 10.877 10.696 11.171 

Leasing finansowy 399 378 331 

Pochodne instrumenty finansowe 10 58 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu�u 
�wiadcze	 pracowniczych 

6.886 6.107 8.005 

Pozosta�e rezerwy krótkoterminowe 3.014 2.573 3.090 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 5.174 6.153 3.432 

Zobowi�zania zwi�zane z aktywami trwa�ymi 
przeznaczonymi do sprzeda�y 

   

Zobowi�zania krótkoterminowe 64.172 70.147 64.262 

Zobowi�zania razem 98.287 108.756 84.316 

Pasywa razem 301.262 297.849 254.664 

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r. 

  



GRUPA KAPITA�OWA ZETKAMA Kwoty wyra�one s� w tysi�cach z!otych polskich, o ile nie wskazano inaczej
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 

od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
30.06.2014

od 01.01 do 
31.12.2014

Dzia�alno�� kontynuowana   

Przychody ze sprzeda�y 166.856 158.094 306.335

Przychody ze sprzeda�y produktów 143.416 142.408 274.837

Przychody ze sprzeda�y us�ug  5.323 1.922 4.441

Przychody ze sprzeda�y towarów i materia�ów 18.117 13.764 27.057

Koszt w!asny sprzeda�y 127.332 118.037 231.076

Koszt sprzedanych produktów 109.022 109.115 209.959

Koszt sprzedanych us�ug 3.789 1.419 1.894

Koszt sprzedanych towarów i materia�ów 14.521 7.503 19.223

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 39.523 40.057 75.259

Koszty sprzeda�y 9.630 9.145 19.766

Koszty ogólnego zarz�du 11.637 9.432 19.836

Pozosta�e przychody operacyjne 1.145 421 1.038

Pozosta�e koszty operacyjne 1.886 1.561 2.426

Zyski z tytu�u okazyjnego nabycia - -   -

Zysk (strata) z dzia!alno�ci operacyjnej 17.515 20.340 34.269

Przychody finansowe 454 1.201 2.727

Koszty finansowe 1.112 528 1.079

Udzia� w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metod� praw w�asno�ci (+/-) 

- 9 -

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16.856 21.022 35.917

Podatek dochodowy 3.387 3.506 6.060

Zysk (strata) netto z dzia!alno�ci kontynuowanej 13.469 17.516 29.857

Dzia�alno�� zaniechana 

Zysk (strata) netto z dzia�alno�ci zaniechanej 

Zysk (strata) netto 13.469 17.516 29.857

Zysk (strata) netto przypadaj�cy: 

- akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 14.195 17.464 29.624

- akcjonariuszom niekontroluj�cym (725) 52 233

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r. 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDN� AKCJ� ZWYK�� (PLN) 

od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
30.06.2014

od 01.01 do 
31.12.2014

z dzia�alno�ci kontynuowanej 14.195 17.464 29.624

- podstawowy 2,89 3,56 6,04

- rozwodniony 2,13 3,56 6,04

z dzia�alno�ci kontynuowanej i zaniechanej 14.195 17.464 29.624

- podstawowy 2,89 3,56 6,04

- rozwodniony 2,13 3,56 6,04

�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA�KOWITYCH DOCHODÓW 

od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
30.06.2014

od 01.01 do 
31.12.2014

Zysk (strata) netto 13.469 17.516 29.857

Inne ca�kowite dochody 

Inne ca!kowite dochody, które zostan�
przeklasyfikowane na zyski lub straty po spe!nieniu 
okre�lonych wyników 

549 (824) (1.653)

Przeszacowanie �rodków trwa�ych 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y: 

- dochody (straty) uj�te w okresie w innych dochodach
ca�kowitych 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep�ywy �rodków 
pieni��nych: 

663 (1.016) (1.950)

- dochody (straty) uj�te w okresie w innych dochodach
ca�kowitych 

663 (1.016) (1.085)

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego (865)

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

Inne ca�kowite dochody    

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek dzia�aj�cych za 
granic�
Ró�nice kursowe przeniesione do wyniku finansowego �
sprzeda� jednostek zagranicznych 
Udzia� w innych dochodach ca�kowitych jednostek 
wycenianych metod� praw w�asno�ci 

  

Podatek dochodowy odnosz�cy si� do sk�adników 
innych dochodów ca�kowitych 

(114) 192 297

Inne ca!kowite dochody, które nie zostan�
przeklasyfikowane na zyski lub straty 
Przeszacowanie zobowi�za	 z tytu�u �wiadcze	
pracowniczych 
Podatek dochodowy dotycz�cy sk�adników, które nie 
zostan� przeniesione  w pó
niejszych okresach 

(518)

(639)

121

Inne ca!kowite dochody po opodatkowaniu 549 (824) (2.171)

Ca!kowite dochody 14.018 16.692 27.686

Ca!kowite dochody przypadaj�ce: 

- akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 14.762 16.640 27.453

- akcjonariuszom niekontroluj�cym (725) 52 233

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 
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Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r.�
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W!ASNYM 

Kapita !przypadaj�cy!akcjonariuszom!jednostki!dominuj�cej!

Udzia y!
mniejszo�ci!

Kapita !
w asny!
razem!

Kapita !
podstawowy!

Akcje!w asne!
(-)!

Kapita !ze!
sprzeda�y!

akcji!pow.!ich!
wart.!nom!

Pozosta e!
kapita y!

Zyski!
zatrzymane!

Razem!

Saldo na dzie� 01.01.2015 roku 981 - 31.843 (14) 147.863 180.673 8.420 189.093
Zmiany!zasad!(polityki)!rachunkowo�ci!

Korekta!b �du!podstawowego!

Saldo po zmianach

Emisja!akcji!

Emisja!akcji!w!zwi�zku!z!realizacj�!opcji!!(program!p atno�ci!akcjami)!

Wycena!opcji!(program!p atno�ci!akcjami)!

Zmiana!struktury!grupy!kapita owej!-!transakcje!z!mniejszo�ci� 21 21 (40) (19)

Dywidendy! (118) (118) (118)

Przekazanie!wyniku!finansowego!na!kapita !

Razem!transakcje!z!w a�cicielami! (97) (97) (40) (98)

Zysk!netto!za!okres!od!01.01!do!30.06.2015!roku! 14.194 14.194 (725) 13.469

Inne ca�kowite dochody: 

Inne!ca kowite!dochody!za!okres!od!01.01!do!30.06.2015!roku!

Instrumenty!zabezpieczaj�ce!przep ywy!�rodków!pieni��nych! 663 663 663

Podatek!dochodowy!odnosz�cy!si�!do!sk adników!innych!
dochodów!ca kowitych!

(114) (114) (114)

Razem!ca kowite!dochody! 549 14.194 14.743 (725) 14.018

Przeniesienie!do!zysków!zatrzymanych!(sprzeda�
przeszacowanych!�rodków!trwa ych)!

Saldo na dzie� 30.06.2015 roku 981 - 31.843 535 161.961 195.320 7.655 202.975
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W!ASNYM (CD.) 

Kapita !przypadaj�cy!akcjonariuszom!jednostki!dominuj�cej!

Udzia y!
mniejszo�ci!

Kapita !
w asny!
razem!

Kapita !
podstawowy!

Akcje!w asne!
(-)!

Kapita !ze!
sprzeda�y!
akcji!pow.!

ich!
wart.!nom.!

Pozosta e!
kapita y!

Zyski!
zatrzymane!

Razem!

Saldo na dzie� 01.01.2014 roku 981 31.843 1.858 117.643 152.325 1.992 154.317 

Zmiany!zasad!(polityki)!rachunkowo�ci!

Korekta!b �du!podstawowego!

Saldo po zmianach 981 31.843 1.858 117.643 152.325 1.992 154.317 

Zmiany w kapitale w�asnym w okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku 

Emisja!akcji!

Emisja!akcji!w!zwi�zku!z!realizacj�!opcji!!(program!p atno�ci!akcjami)!

Wycena!opcji!(program!p atno�ci!akcjami)!

Zmiana!struktury!grupy!kapita owej!-!transakcje!z!mniejszo�ci� 421! 421! (1.082) (661)

Dywidendy!

Przekazanie!wyniku!finansowego!na!kapita !

Razem!transakcje!z!w a�cicielami! 421! 421! (1.082) (661)

Zysk!netto!za!okres!od!01.01!do!30.06.2014!roku! 17.464! 17.464! 52! 17.516!

Inne ca�kowite dochody: 

Inne!ca kowite!dochody!za!okres!od!01.01!do!30.06.2014!roku! (928) (88) (1.016) (1.016)

Podatek!dochodowy!odnosz�cy!si�!do!sk adników!innych!
dochodów!ca kowitych!

175! 17! 192! 192!

Razem!ca kowite!dochody! (753) 17.393! 16.640! 52! 16.692!

Przeniesienie!do!zysków!zatrzymanych!(sprzeda�
przeszacowanych!�rodków!trwa ych)!

Saldo na dzie� 30.06.2014 roku 981    31.843 1.105 135.457 169.386 962 170.348 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W!ASNYM (CD.) 

Kapita !przypadaj�cy!akcjonariuszom!jednostki!dominuj�cej!

Udzia y!
mniejszo�ci!

Kapita !
w asny!
razem!

Kapita !
podstawowy!

Akcje!w asne!
(-)!

Kapita !ze!
sprzeda�y!

akcji!pow.!ich!
wart.!nom!

Pozosta e!
kapita y!

Zyski!
zatrzymane!

Razem!

Saldo na dzie� 01.01.2014 roku 981 -   31.843 1.858 117.643 152.325 1.992 154.317 
Zmiany!zasad!(polityki)!rachunkowo�ci! !! !! !! !! !! -!!!!! -!!!

Korekta!b �du!podstawowego! !! !! !! !! !! -!!!!! -!!!

Saldo po zmianach 981 -   31.843 1.858 117.643 152.325 1.992 154.317 

Emisja!akcji! !! !! !! !! !! -!!!!! -!!!

Emisja!akcji!w!zwi�zku!z!realizacj�!opcji!(program!p atno�ci!akcjami)! !! !! !! !! !! -!!!!! -!!!

Wycena!opcji!(program!p atno�ci!akcjami)! !! !! !! !! !! -!!!!! -!!!

Zmiana!struktury!grupy!kapita owej!-!transakcje!z!mniejszo�ci� !! !! !! !! 944! 944! 6.195! 7.139!

Dywidendy! !! !! !! !! !! -!!!!! -!!!

Przekazanie!wyniku!finansowego!na!kapita ! !! !! !! !! !! -!!!!! -!!!

Razem!transakcje!z!w a�cicielami! -!!! -!!! -!!! -!!! 944! 944! 6.195! 7.139!

Zysk!netto!za!okres!od!01.01!do!31.12.2014!roku! !! !! !! !! 29.624! 29.624! !233 29.857!

Inne! !! !! !!

Inne ca�kowite dochody: -!!! -!!! -!!! (1.872) (299)!!! (2.171) (2.171)

Inne!ca kowite!dochody!za!okres!od!01.01!do!31.12.2014!roku! !! !! !!
Podatek!dochodowy!odnosz�cy!si�!do!sk adników!innych!
dochodów!ca kowitych!

Razem!ca kowite!dochody! -!!! -!!! -!!! (1.872) 29.276! 27.404! 233! 27.686!

Przeniesienie!do!zysków!zatrzymanych!(sprzeda�!przeszac.!�r.!trw.)! !! !! !! -!!! (49)!!! (49)!! !! (49)!!!

Saldo na dzie� 31.12.2014 roku 981 -   31.843 (14) 147.863 180.673 8.420 189.093 

Podpisy!wszystkich!Cz onków!Zarz�du!

Imi�!i!nazwisko! Stanowisko! Podpis!

Leszek!Jurasz! Prezes!Zarz�du!

Jerzy!Ko�uch! Wiceprezes!Zarz�du!

Podpis!osoby,!której!powierzono!prowadzenie!ksi�g!

Imi�!i!nazwisko! Stanowisko! Podpis!

Tomasz!Chiniewicz! G ówny!Ksi�gowy!

�cinawka!�rednia,!26!sierpnia!2015!r.�
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP!YWÓW PIENI�	NYCH 

od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
30.06.2014

od 01.01 do 
31.12.2014

Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci 
operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16.856 21.022 35.917

Korekty: 

Amortyzacja i odpisy aktualizuj�ce rzeczowe aktywa 
trwa�e 

5.222 4.394 9.258

Amortyzacja i odpisy aktualizuj�ce warto�ci 
niematerialne 

393 359 723

Zmiana warto�ci godziwej aktywów trwa�ych 355 355

Zmiana warto�ci godziwej aktywów (zobowi�za	) finans.
wycenianych przez rachunek zysków i strat 

-   -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep�ywy �rodków 
pieni��nych przeniesione z kapita�u 

(128) (172) (1.136)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu�u utraty warto�ci aktywów 
finansowych 

-   (122)

Zysk (strata) ze sprzeda�y niefinansowych aktywów 
trwa�ych 

(357) (128) (194)

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

(527) (248) -

Zyski (straty) z tytu�u ró�nic kursowych 8 (20) (140)

Koszty odsetek 400 430 811

Przychody z odsetek i dywidend (44) (78) (124)

Koszt p�atno�ci w formie akcji (programy motywacyjne) -   -

Udzia� w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 72 (9) -

Inne korekty (28) (58) (18)

Korekty razem 5.011 4.825 9.413

Zmiana stanu zapasów (1.550) (589) (3.845)

Zmiana stanu nale�no�ci (7.246) (9.532) (449)

Zmiana stanu zobowi�za	 (4.063) 5.619 (2.294)

Zmiana stanu rezerw i rozlicze	 mi�dzyokresowych 2.796 1.994 1.629

Zmiana stanu rezerw na program motywacyjny    

Zmiany w kapitale obrotowym (10.063) (2.508) (371)

Wp�ywy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

(104) 405 1.088

Zap�acone odsetki z dzia�alno�ci operacyjnej (333) (310) (770)

Zap�acony podatek dochodowy (3.606) (2.900) (6.208)

�rodki pieni��ne netto z dzia"alno�ci operacyjnej 7.761 20.534 39.069
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP!YWÓW PIENI�	NYCH (CD.) 
od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
30.06.2014

od 01.01 do 
31.12.2014

Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci 
inwestycyjnej 

Wydatki na nabycie warto�ci niematerialnych (925) (2.756) (5.714)

Wp�ywy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych 11 -   -

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwa�ych (15.761) (4.728) (12.715)

Wp�ywy ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwa�ych 279 136 441

Wydatki na nabycie nieruchomo�ci inwestycyjnych (148)

Wp�ywy ze sprzeda�y nieruchomo�ci inwestycyjnych 

Wydatki netto na nabycie jednostek zale�nych (5.988)

Wp�ywy netto ze sprzeda�y jednostek zale�nych  598

Otrzymane sp�aty po�yczek udzielonych 

Po�yczki udzielone (112) (83)

Wydatki na nabycie pozosta�ych aktywów finansowych 13

Wp�ywy z tytu�u zabezpiecze	 kursowych 8 

Wp�ywy ze sprzeda�y pozosta�ych aktywów finansowych 609 (159) 47

Wp�ywy z otrzymanych dotacji rz�dowych    

Otrzymane odsetki 121 139 125

Otrzymane dywidendy    

�rodki pieni��ne netto z dzia"alno�ci inwestycyjnej (15.315) (7.443) (23.804)

Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci 
finansowej 

Wp�ywy netto z tytu�u emisji akcji 

Nabycie akcji w�asnych 

Wp�ywy z tytu�u emisji d�u�nych papierów warto�ciowych

Inne wydatki inwestycyjne (7.163)

Wydatki netto na nabycie dodatkowych udzia�ów w 
jednostce zale�nej 

(98)

Wp�ywy z tytu�u zaci�gni�cia kredytów i po�yczek 6.790 14.875 28.208

Sp�aty kredytów i po�yczek (5.356) (23.565) (30.468)

Sp�ata zobowi�za	 z tytu�u leasingu finansowego (222) (348) (711)

Odsetki zap�acone (247)

Dywidendy wyp�acone (3)

�rodki pieni��ne netto z dzia"alno�ci finansowej (6.201) (9.136) (2.971)

Zmiana netto stanu �rodków pieni��nych i ich
Ekwiwalentów 

(13.755) 3.955 12.294

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek 
Okresu 

32.635 20.341 20.341

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 18.880 24.296 32.635

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r. 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJA�NIENIA DO �RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

1.1. Dane identyfikuj�ce Spó!k� dominuj�c�

Jednostk� dominuj�c� Grupy Kapita�owej Zetkama [dalej zwan� �Grup� Kapita�ow��, �Grup�� jest Zetkama S.A. 
[dalej zwana �Spó�k� dominuj�c��].  
Spó�ka dominuj�ca zosta�a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 1 grudnia 1990r. Spó�ka dominuj�ca jest 
wpisana do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego w S�dzie Rejonowym dla miasta Wroc�awia 
Fabrycznej - IX Wydzia� Gospodarczy pod numerem KRS 000084847. Spó�ce dominuj�cej nadano numer 
statystyczny REGON 890501767. 

Siedziba Spó�ki dominuj�cej mie�ci si� przy ul. 3 Maja 12 w �cinawce �redniej, kod pocztowy 57-410. Siedziba 
Spó�ki dominuj�cej jest jednocze�nie podstawowym miejscem prowadzenia dzia�alno�ci przez Grup� Kapita�ow�.  

Podstawowym przedmiotem dzia�alno�ci Spó�ki dominuj�cej oraz jej spó�ek zale�nych jest:  
� produkcja armatury przemys�owej, 
� produkcja odlewów �eliwnych, 
� produkcja elementów z��cznych, 
� produkcja podzespo�ów dla motoryzacji, 
� komponenty dla przemys�u maszynowego, 
� automatyka przemys�owa. 

1.2. Okresy, za które prezentowane jest �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
i porównawcze dane finansowe. 

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrachunkowy od 1 stycznia 
2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Porównawcze dane finansowe obejmuj� okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 
2014 r. oraz okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

1.3. Sk!ad Zarz�du i Rady Nadzorczej Zetkama S.A. 

W sk�ad Zarz�du Spó�ki na dzie	 30 czerwca 2015 roku wchodzi�y nast�puj�ce osoby: 
Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 
Jerzy Ko�uch � Wiceprezes Zarz�du 

W sk�ad Rady Nadzorczej Spó�ki na dzie	 30 czerwca 2015 roku wchodzi�y nast�puj�ce osoby: 

Micha� Zawisza � Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Jan Jurczyk � Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
Zygmunt Mro�ek � Sekretarz Rady Nadzorczej 
Tomasz Stamirowski � Cz�onek Rady Nadzorczej 
Tomasz Jurczyk � Cz�onek Rady Nadzorczej 
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1.4. Struktura w!asno�ciowa Grupy Kapita!owej. 

Struktura w�asno�ciowa Grupy Zetkama na dzie	 30 czerwca 2015 roku przedstawia si� nast�puj�co: 

1.4.1. SPÓ�KI ZALE	NE 

�ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zosta�a obj�ta Spó�ka dominuj�ca oraz 
nast�puj�ce spó�ki zale�ne: 

Nazwa spó�ki zale�nej Siedziba 
Udzia� Grupy w kapitale: 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

�rubena Unia S.A. 
ul. Grunwaldzka 5 

34-300 �ywiec 
100,00% 100,00% 100,00% 

MCS sp. z o.o. 
ul. Stra�acka 43 

44-240 �ory 
100,00% 100,00% 100,00% 

Armak sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
98,82% 98,72% 97,33% 

Zetkama R&D Sp. z o. o. 
ul. 3 Maja 12 

57-410 �cinawka �rednia 
100% 100% 100% 

Techmadex S.A. 
ul. Migda�owa 91 

02-796 Warszawa 
51,02% 51,02% - 

GP Energia Sp. z o.o. 
ul. Pu�askiego 26C/2 

Bia�ystok 
45,92% 45,92% - 

BioGP Energia Sp. z o.o. 
ul. Pu�askiego 26C/2 

Bia�ystok 
34,02% 34,02% - 
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Spó�ki zale�ne, które wchodzi�y w sk�ad Grupy Kapita�owej jednak nie by�y konsolidowane ze wzgl�du na ma��
istotno�� oraz brak prowadzonej dzia�alno�ci: 

Nazwa spó�ki zale�nej Siedziba 

Udzia� Grupy w kapitale: 
: 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-

Akcyjna 

ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
100,00% - - 

Siskin 5 Sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
100,00% - - 

Masterform Grupa Zetkama 

Sp. z o. o. 

ul. Mikulicza 6a, 

�wiebodzice,  
100,00% - - 

Informacje o znanych Spó�ce umowach (zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mog� w przysz�o�ci 
nast�pi� zmiany w strukturze Grupy Kapita�owej zosta�y zawarte w paragrafie 18. 

1.4.1.1. �rubena Unia S.A. 

W I pó�roczu 2008 roku Zetkama S.A. naby�a 2.933.000 akcji �rubena Unia S.A., co stanowi�o 87,58% akcji i 
g�osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

W I pó�roczu 2011 roku w wyniku umorzenia 400.000 akcji w�asnych przez �rubena Unia S.A. i zakupu 10.000 
akcji �rubena Unia S.A. od pozosta�ych akcjonariuszy przez spó�k� dominuj�c�, udzia� Zetkama S.A. w kapitale 
�rubena Unia S.A. wzrós� do 99,80% akcji i g�osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Na podstawie Uchwa�y nr 16/06/2011 podj�tej w dniu 10 czerwca 2011r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
�rubena Unia S.A. z siedzib� w �ywcu postanowi�o o przymusowym wykupie, przez Akcjonariusza Zetkama S.A. 
z siedzib� w �cinawce �redniej, 6.000 akcji zwyk�ych imiennych serii B Spó�ki �rubena Unia S.A., nale��cych do 
akcjonariuszy mniejszo�ciowych. Uchwa�a powy�sza zosta�a og�oszona w Monitorze S�dowym i Gospodarczym 
nr 122 poz. 8266 z dnia 27 czerwca 2011 r. W wyniku wykupu akcji, który nast�pi� w dniu 4 sierpnia 2011 roku., 
spó�ka dominuj�ca Zetkama S.A. osi�gn��a pakiet 100% udzia�ów w kapitale zak�adowym �rubena Unia S.A. 

Informacje ogólne o �rubena Unia S.A.: 

Firma i forma prawna   �rubena Unia Spó�ka akcyjna 

Siedziba i adres    34-300 �ywiec, ul. Grunwaldzka 5 

Przedmiot dzia�alno�ci   produkcja elementów z��cznych 

1.4.1.2. MCS Sp. z o.o. 

MCS Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� zosta�a zawi�zana dnia 26 marca 2009 roku. Jedynym 
za�o�ycielem by�a Zetkama S.A. Na dzie	 26 marca 2009 roku kapita� za�o�ycielski Spó�ki wynosi� 5.000 z� i dzieli� 
si� na 50 równych i niepodzielnych udzia�ów o warto�ci nominalnej 100 z� ka�dy. 
Dnia 20 maja 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podj��o Uchwa�� o podwy�szeniu kapita�u 
Spó�ki o kwot� 5.500.000 z� poprzez utworzenie 55.000 nowych, równych i niepodzielnych udzia�ów o warto�ci 
nominalnej po 100 z� ka�dy,  które zosta�y obj�te przez Zetkama S.A.

Informacje ogólne o MCS Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna   MCS Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres    44-240 �ory, Stra�acka 43 
Przedmiot dzia�alno�ci produkcja elementów metalowych wytwarzanych metod� obróbki 

skrawaniem oraz rur gi�tych i dziurowanych 

1.4.1.3. Armak Sp. z o.o. 

W dniu 29 grudnia 2011r. Zetkama S.A. naby�a od Skarbu Pa	stwa Rzeczypospolitej Polskiej 33.900 (trzydzie�ci 
trzy tysi�ce dziewi��set) udzia�ów o warto�ci nominalnej 500 z� (pi��set z�otych) ka�dy w kapitale zak�adowym 
spó�ki � �l�skie Zak�ady Armatury Przemys�owej Armak spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w 
Sosnowcu. W roku 2014 Zetkama S.A. naby�a  kolejne 1139 udzia�ów co stanowi 3,16%  kapita�u. Dodatkowo 
wyniku realizacji  umowy ze w Skarbem Pa	stwa w grudniu 2014 roku  Zetkama naby�a od skarbu Pa	stwa 500 
udzia�ów spó�ki  Armak (nie obj�tych przez indywidualnych udzia�owców), co stanowi 1,39% kapita�u. W wyniku 
w/w transakcji na dzie	 31 grudnia 2014 roku  Zetkama S.A. by�a w posiadaniu 35 539 udzia�ów  Armak sp. z o. 
o. co stanowi�o  98,72% udzia�u w kapitale spó�ki Armak. W dniu 14.01.2015 roku Zetkama S.A. naby�a kolejne 35 



GRUPA KAPITA�OWA ZETKAMA Kwoty wyra�one s� w tysi�cach z!otych polskich, o ile nie wskazano inaczej

Okres obj�ty sprawozdaniem finansowym: 
01.01.2015 � 30.06.2015 

Waluta sprawozdawcza: z�oty polski (PLN) 

14

udzia�ów spó�ki Armak w wyniku czego udzia� Zetkama w kapitale Armak wynosi 35.574 udzia�ów tj. 98,82% 
udzia� w kapitale. 
Armak Sp. z o.o. jest spó�k� o wieloletniej tradycji i do�wiadczeniu w zakresie produkcji armatury przemys�owej. 
Armak Sp. z o.o. specjalizuje si� w produkcji zaworów bezpiecze	stwa, zaworów zaporowych 
elektromagnetycznych, p�ynowskazów, zasuw z obiegiem i bez oraz zaworów zwrotnych. Armatura produkowana 
jest z �eliwa, stali, stali kwasoodpornej oraz mosi�dzu. Znajduje ona zastosowanie w bran�y energetycznej, 
ciep�owniczej, spo�ywczej, hutniczej, przemy�le wydobywczym, okr�towym i kolejnictwie. 

Informacje ogólne o Armak Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna   Armak Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. 
Siedziba i adres    41-200 Sosnowiec, Swobodna 9 
Przedmiot dzia�alno�ci   produkcja kurków i zaworów 

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

Zetkama S.A. naby�a 100 udzia�ów o warto�ci nominalnej 50 z� ka�dy w kapitale zak�adowym spó�ki � Zetkama 
R&D sp. z o.o. W styczniu 2014 roku zosta�a zmieniona nazwa firmy z Terrell Trading Sp. z o.o. na Zetkama R&D 
Sp. z o.o. 
W roku obrotowym 2013 Terrell Trading Sp. z o.o. nie prowadzi�a dzia�alno�ci gospodarczej. W grudniu 2013 roku 
Spó�ka podpisa�a umow� z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie ni�ej  opisanego projektu �Utworzenie 
Centrum Badawczo Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007�2013. przewiduj�c� dofinansowanie w wysoko�ci 4.882.000 z�. W 
wyniku zawartej z Ministerstwem Gospodarki umowy o dofinansowanie na realizacj� w/w projektu, pocz�wszy od 
roku 2014 aktywno�� gospodarcza spó�ki b�dzie si� dynamicznie rozwija�.  
Ponadto dzia�alno�� Centrum B+R pozytywnie wp�ynie na wizerunek Spó�ki jako podmiotu wykorzystuj�cego 
najnowocze�niejsze technologie oraz dbaj�cego o �rodowisko naturalne. 
W wyniku projektu Spó�ka nawi�za�a tak�e wspó�prac� z uczelni� wy�sz� (Politechnika Wroc�awska), która 
posiada odpowiedni� wiedz� merytoryczn� w obszarze planowanych zada	. 
W I pó�roczu 2015 roku Spó�ka realizowa�a zadania wynikaj�ce z wcze�niejszych planów. 

Informacje ogólne o Zetkama R&D Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   Zetkama R&D Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres    57-410 �cinawka �rednia, ul. 3 Maja 12 
Przedmiot dzia�alno�ci us�ugi badawczo rozwojowe 

1.4.1.5. Techmadex S.A.  

W wyniku realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 13 pa
dziernika 2014 roku, pomi�dzy Zetkam� a Techmadex 
S.A. z siedzib� w Warszawie oraz kluczowymi akcjonariuszami tej spó�ki, tj. Lucjanem Ga�eckim, Dariuszem 
Gilem, Jerzym Kameckim i Henrykiem Cukrem (rb nr 21/2014 i 24/2014) Zetkama przej��a  kontrol� kapita�ow�
nad Techmadex S.A. Uzyskanie przez Zetkama S.A. kontroli kapita�owej nad Techmadex S.A. nast�pi�o w 
wykonaniu Umowy Inwestycyjnej w drodze przeprowadzenia transakcji sprzeda�y akcji Techmadex S.A. przez 
kluczowych akcjonariuszy tej spó�ki, tj. Lucjana Ga�eckiego, Dariusza Gila, Jerzego Kameckiego i Henryka Cukra 
na rzecz Emitenta. W wyniku powy�szych transakcji Emitent naby� ��cznie 350.000 akcji w kapitale zak�adowym 
Zetkama S.A., który to pakiet akcji wraz z pakietem akcji posiadanym dotychczas przez Emitenta w kapitale 
zak�adowym Techmadex S.A., stanowi 51,02% kapita�u zak�adowego Techmadex S.A. 

Techmadex S.A. zajmuje si� projektowaniem, wykonawstwem i integracj� automatyki przemys�owej g�ównie dla 
podmiotów z bran�y gazowniczej. Emitent prowadzi dzia�alno�� us�ugow� oraz handlow�. 

W ramach dzia�alno�ci us�ugowej oferuje przede wszystkim: 

 w zakresie automatyki przemys�owej � projektowanie, wdra�anie i eksploatacj� systemów sterowania i 
wizualizacji procesów technologicznych, w szczególno�ci dla gazownictwa; 

 serwis urz�dze	 gazowniczych: silników turbinowych, t�okowych, spr��arek gazu; 

 monitorowanie i zarz�dzanie prac� rozproszonych obiektów infrastruktury wodno � kanalizacyjnej. 

Oferta handlowa Spó�ki obejmuje sprzeda� transportowych urz�dze	 magazynowych � m.in. wózków wid�owych i 
platformowych oraz urz�dze	 do przenoszenia kontenerów 

Techmadex S.A. posiada równie� udzia�y w nast�puj�cych spó�kach: 

GP Energia Sp. z o.o. z siedzib� w Bia�ymstoku, ul. Pu�askiego 26C/2 � 90% spó�ka zale�na, 

BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzib� w Bia�ymstoku, ul. Pu�askiego 26C/2 � 66,67% spó�ka zale�na, 

EDA-SERWIS Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie, ul. Migda�owa 87 � 25% spó�ka stowarzyszona, 

Predictive Service Europe Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie, ul. Migda�owa 91 � 25% spó�ka stowarzyszona. 
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Informacje ogólne o Techmadex S.A. 
Firma i forma prawna   Techmadex S.A. 
Siedziba i adres    02-796 Warszawa,  ul. Migda�owa 91 
Przedmiot dzia�alno�ci obszar automatyki przemys�owej, serwisowania urz�dze	 gazowniczych i us�ug 
termowizyjnych 

1.4.1.6.  GP Energia Sp. z o.o. 

GP Energia Sp. z o.o. zajmuje si� us�ugami w zakresie automatyki technologicznej, aparatury kontrolno-
pomiarowej, wykonywaniem pomiarów i telemetrii, oraz us�ugami z zakresu ochrony katodowej oraz 
telekomunikacji � spó�ka jest aktywna na rynku gazu ciek�ego. 

Informacje ogólne o GP Energia Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna  GP Energia Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres   Bia�ystok, ul. 3 Pu�askiego 26C/2 
Przedmiot dzia�alno�ci jw. 

1.4.1.7.  BioGP Energia Sp. z o.o. 

BioGP Energia sp. z o.o. jest to spó�ka celowa, która zosta�a powo�ana w celu realizacji projektu �Ekopaliwo 
przysz�o�ci � wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych 
róde� energii przez BioGP 
Energia Sp. z o.o. w mie�cie "apy�. Jako, �e BioGP Energia Sp. z o.o. nie uzyska�a finansowania zewn�trznego 
koniecznego do wniesienia wk�adu w�asnego na realizacj� ww. projektu, Zarz�d Województwa Podlaskiego na 
podstawie uchwa�y z dnia 10 lutego 2015 r. rozwi�za� umow� o dofinansowanie. Spó�ka dokona�a zwrotu ca�o�ci 
�rodków otrzymanych na podstawie umowy o dofinansowanie w wysoko�ci 179 000 z� wraz z odsetkami. Zarz�d 
podejmuje intensywne dzia�ania polegaj�ce na zbyciu posiadanych przez Spó�k� nieruchomo�ci. 

Informacje ogólne o GP Energia Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna GP Energia Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres Bia�ystok, ul. 3 Pu�askiego 26C/2 
Przedmiot dzia�alno�ci jw. 

1.4.1.8.  Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna 

Informacje ogólne o Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna: 
Firma i forma prawna  Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Spó�ka 

Komandytowo-Akcyjna 
Siedziba i adres Sosnowiec, ul. Swobodna 9 
Przedmiot dzia�alno�ci spó�ka nie prowadzi dzia�alno�ci 

Spó�ka zosta�a w��czona do Grupy Kapita�owej w zwi�zku z reorganizacj� struktur funkcjonowania Grupy w 
zakresie zarz�dzania �rodkami pieni��nymi. Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� S.K.A. 
podmiotem �wiadcz�cym wewn�trzgrupowe us�ugi finansowe. Spó�ka otrzyma�a wk�ady niepieni��ne, które 
zamierza up�ynni� w krótkiej perspektywie. Otrzymane w ten sposób �rodki zostan� przeznaczone 
na finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Grupy oraz na realizacj� przysz�ych projektów akwizycyjnych. 

1.4.1.9.  Siskin 5 Sp. z o.o. 

Informacje ogólne o Siskin 5 Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna  Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�  
Siedziba i adres Sosnowiec, ul. Swobodna 9 
Przedmiot dzia�alno�ci spó�ka nie prowadzi dzia�alno�ci 

Spó�ka jest komplementariuszem spó�ki Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Spó�ka Komandytowo-
Akcyjna i prowadzi sprawy S.K.A. 
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1.4.1.10. Masterform Grupa Zetkama Spó!ka z o. o. 

Informacje ogólne o Masterform Grupa Zetkama Spó�ka z o. o.: 
Firma i forma prawna Masterform Grupa Zetkama Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres �wiebodzice 
Przedmiot dzia�alno�ci dzia�alno�� firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy��czeniem 

holdingów finansowych 

2. Podstawa sporz�dzenia oraz zasady rachunkowo�ci 

2.1. Podstawa sporz�dzenia 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spó�ki zosta�o sporz�dzone zgodnie z wymogami MSR 34 
��ródroczna sprawozdawczo�� finansowa� w wersji zatwierdzonej przez Uni� Europejsk� (MSSF UE), a w 
zakresie nieuregulowanym powy�szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o 
rachunkowo�ci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z pó
niejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych oraz zgodnie z wymogami okre�lonymi w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z 
2009 r., Nr 33, poz. 259). 
Dla pe�niejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz maj�tkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za 
okresy porównywalne skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie	 30.06.2014r. oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z ca�kowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w�asnym, skonsolidowany 
rachunek przep�ywów pieni��nych za 2014 rok, pomimo braku takich wymogów w MSR 34. 
Zaprezentowane dane finansowe na dzie	 30.06.2015r. i 30.06.2014r. poddane zosta�y przegl�dowi przez 
bieg�ego rewidenta, a na dzie	 31.12.2014r. zosta�y przez audytora zbadane. 

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane s� w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporz�dzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze 
�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nale�y czyta� ��cznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapita�owej za rok 2014. 

Walut� sprawozdawcz� niniejszego �ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
z�oty polski, a wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach z�otych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o�eniu 
kontynuowania dzia�alno�ci gospodarczej przez spó�ki Grupy w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci. Na dzie	
zatwierdzenia niniejszego �ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji 
nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania dzia�alno�ci przez spó�ki wchodz�ce w sk�ad 
Grupy. 

2.2. Zasady rachunkowo�ci 

Niniejsze �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone zgodnie z 
zasadami rachunkowo�ci, które zosta�y zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy za rok zako	czony 31 grudnia 2014 roku. 

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

Zasady (polityka) rachunkowo�ci zastosowane do sporz�dzenia niniejszego �ródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego za I pó�rocze 2015 roku s� spójne z tymi, które zastosowano przy sporz�dzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok, z wyj�tkiem zmian opisanych poni�ej. 
Zastosowano takie same zasady dla okresu bie��cego i porównywalnego. Szczegó�owy opis zasad 
rachunkowo�ci przyj�tych przez Grup� zosta� przedstawiony w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, 
opublikowanym w dniu 23 marca 2015 roku. 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2015 
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 2015: 

� Zmiany do ró�nych standardów �Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)� � dokonane zmiany w ramach 
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) 
ukierunkowane g�ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie s�ownictwa � zatwierdzone w UE w dniu 
18 grudnia 2014 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 
2015 lub po tej dacie), 
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� Interpretacja KIMSF 21 �Op�aty� - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowi�zuj�ca w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia�y istotnego wp�ywu na dotychczas stosowan�
polityk� rachunkowo�ci Grupy. 

Standardy i interpretacje, jakie zosta�y ju� opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie wesz�y w �ycie 
Zatwierdzaj�c niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowa�a nast�puj�cych standardów, zmian 
standardów i interpretacji, które zosta�y opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które 
nie wesz�y jeszcze w �ycie: 

• 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 g�ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie s�ownictwa � 
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), 

• Zmiany do MSR 19 ��wiadczenia pracownicze� � Programy okre�lonych �wiadcze	: sk�adki pracownicze - 
zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie). 

Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grup�
Nie wyst�pi�y 

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

MSSF w kszta�cie 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 wed�ug stanu na dzie	 27.08.2015 
nie zosta�y jeszcze przyj�te do stosowania w UE (poni�sze daty wej�cia w �ycie odnosz� si� do 
standardów w wersji pe�nej): 

� MSSF 9 �Instrumenty finansowe� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 
stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 

� MSSF 14 �Odroczone salda z regulowanej dzia�alno�ci� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� MSSF 15 �Przychody z umów z klientami� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie), 

� 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 (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 10 �Skonsolidowane sprawozdania finansowe�, MSSF 12 �Ujawnienia na temat udzia�ów w 
innych jednostkach� oraz MSR 28 �Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsi�wzi�ciach� � Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowi�zuj�ce w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 11 �Wspólne ustalenia umowne� � Rozliczanie nabycia udzia�ów we wspólnych operacjach 
(obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej 
dacie), 

� Zmiany do MSR 1 �Prezentacja sprawozda	 finansowych� � Inicjatywa w odniesieniu do ujawnie	
(obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej 
dacie), 

� Zmiany do MSR 16 �Rzeczowe aktywa trwa�e� oraz MSR 38 �Aktywa niematerialne� � Wyja�nienia na temat 
akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych 
si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 
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� Zmiany do MSR 16 �Rzeczowe aktywa trwa�e� oraz MSR 41 �Rolnictwo� � Rolnictwo: uprawy ro�linne 
(obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub po tej 
dacie), 

� Zmiany do MSR 27 �Jednostkowe sprawozdania finansowe� � Metoda praw w�asno�ci w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 
stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

� 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 g�ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie s�ownictwa (obowi�zuj�ce w odniesieniu 
do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 lub po tej dacie). 

Wed�ug szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia�yby istotnego wp�ywu 
na sprawozdanie finansowe, je�eli zosta�yby 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 zosta�y zatwierdzone do stosowania w UE. 

Wed�ug szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze	 portfela aktywów lub zobowi�za	
finansowych wed�ug MSR 39 �Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena� nie mia�oby istotnego wp�ywu na 
sprawozdanie finansowe, je�eli zosta�yby przyj�te do stosowania na dzie	 bilansowy. 

3. Znacz�ce zdarzenia i transakcje 

Projekt Ku
nia Polska � Po!�czenie z IDEA K5 

• 30 czerwca raportem bie��cym spó�ka og�osi�a uzgodniony Plan Po��czenia który zak�ada zgodnie z 

KSH art. 492 § 1 pkt. 1. przeniesienie ca�ego maj�tku IDEA K5 spó�ka z o. o. - spó�ka �Przejmowana� na 

ZETKAMA S.A. - spó�ka �Przejmuj�ca�. Plan zak�ada podniesienie kapita�u zak�adowego ZETKAMA o 

kwot� 354.540,80 w drodze emisji 1.772.704 akcji serii F (warto�� nominalna � 0,20 z�) � �akcje 

po��czeniowe�. 

Plan Po��czenia okre�la stosunek wymiany wg parytetu 4,7255 tzn. wspólnicy spó�ki przejmowanej 

otrzymaj� 4,7255 akcji spó�ki przejmuj�cej za ka�dy udzia� w spó�ce przejmowanej. Parytet ustalony 

zosta� na bazie wyceny rynkowej IDEA K5 sp. z o.o., której wy��cznym aktywem jest pakiet kontrolny w 

spó�ce Ku
nia Polska S.A. Wyceny sporz�dzi�a PwC Polska sp. z o.o. Oszacowana warto�� kapita�ów 

w�asnych spó�ki przejmowanej to kwota 151 833 tys. z�. Zdyskontowana warto�� 1 udzia�u ustalona do 

transakcji wynosi 353,80 z�. Ilo�� udzia�ów 353 375 szt. Warto�� 1 akcji ZETKAMA ustalona na poziomie 

74,87 z� co odpowiada �rodkowi przedzia�u �redniego kursu zamkni�cia akcji wa�onego wolumenem 

obrotu z ostatnich 3 i 6 miesi�cy. 

�Realizacja Projektu Ku
nia Polska w drodze po��czenia z IDEA K5 ma na celu budow� i rozwój 

segmentu podzespo�ów motoryzacyjnych. Segment Podzespo�ów b�dzie sk�ada� si� z 4 podmiotów : 

MCS sp. z o.o., �rubena Unia S.A., Ku
nia Polska S.A. i Masterform S.A. z pe�nym wykorzystaniem 

efektów synergii w obszarze kuziennictwa, odlewnictwa, obróbki mechanicznej, zakupów, sprzeda�y, 

marketingu i finansów. 

Ku
nia Polska S.A. to czo�owy producent odkuwek matrycowych i wyrobów obrobionych mechanicznie. 

Rok za�o�enia spó�ki � 1772. Siedziba w Skoczowie, zatrudnienie: 631 osób, przychody ze sprzeda�y za 

rok 2014 wynios�y 180,6 mln PLN. 
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4. Zysk na akcj�

Podstawowy zysk na akcj� liczony jest wed�ug formu�y zysk netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego podzielony przez �redni� wa�on� liczb� akcji zwyk�ych wyst�puj�cych w danym okresie. 
Kalkulacja zysku na akcj� zosta�a zaprezentowana poni�ej: 

  
od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
30.06.2014

Dzia�alno�� kontynuowana 13.469 29.857 17.516 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
Dominuj�cego 

14.195 29.624 17.464 

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

*Rozwadniaj�cy wp�yw akcji z nowej emisji 1.772.704

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych 6.676.854 4.904.150 4.904.150

Podstawowy zysk (strata) na akcj� z dzia�. kontynuowanej (PLN) 2,89 6,04 3,56 

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� z dzia�. kontynuowanej (PLN) 2,13 6,04 3,56 

Dzia�alno�� zaniechana 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
Dominuj�cego 

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych 

Rozwadniaj�cy wp�yw akcji z nowej emisji 

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych 

Podstawowy zysk (strata) na akcj� z dzia�alno�ci zaniechanej (PLN) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� z dzia�alno�ci zaniechanej(PLN) 

Dzia�alno�� kontynuowana i zaniechana 13.469 29.857 17.516 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
Dominuj�cego 

14.195 29.624 17.464 

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

*Rozwadniaj�cy wp�yw akcji z nowej emisji 1.772.704

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych 6.676.854 4.904.150 4.904.150

Podstawowy zysk (strata) na akcj� z dzia!alno�ci ogó!em (PLN) 2,89 6,04 3,56 

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� z dzia!alno�ci ogó!em (PLN) 2,13 6,04 3,56 

*po��czenie Zetkama z IDEA K5 implikuje zdarzenie w którym kapita� zak�adowy Zetkama zostanie podniesiony o kwot� 354 
540,80 w drodze emisji 1 772 704 akcji serii F, transakcja opisana w paragrafie nr 3 

5. Sezonowo�� dzia!alno�ci 

Dzia�alno�� Grupy nie ma charakteru sezonowego.�

6. Segmenty operacyjne 

Przy wyodr�bnianiu segmentów operacyjnych Zarz�d kieruje si� liniami produktowymi, które reprezentuj� g�ówne 
us�ugi oraz wyroby dostarczane przez Grup�.  Ka�dy z segmentów jest zarz�dzany odr�bnie w ramach danej linii 
produktowej, z uwagi na specyfik� �wiadczonych us�ug / wytwarzanych wyrobów wymagaj�cych odmiennych 
technologii, zasobów oraz podej�cia do realizacji. Zastosowanie MSSF 8 nie wp�yn��o na zmian� podej�cia w 
zakresie wyodr�bniania segmentów w porównaniu z ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy.  

Grupa Kapita�owa dzieli dzia�alno�� na nast�puj�ce segmenty operacyjne: 
 - Armatura � produkcja armatury przemys�owej, 
 - Odlewy � produkcja odlewów i podzespo�ów z �eliwa szarego i sferoidalnego, 
 - Elementy z��czne � produkcja �rub i innych elementów ��cznych, 
 - Podzespo�y dla motoryzacji � produkcja cz��ci do uk�adów wydechowych i przek�adni kierowniczych, 
 - Komponenty do przemys�u maszynowego - odlewy i inne elementy przeznaczone do maszyn rolniczych, 

budowlanych i innych, 
 - Automatyka przemys�owa - instalowanie maszyn przemys�owych, sprz�tu i wyposa�enia, serwisowanie 

urz�dze	 gazowniczych, wykonywanie us�ug termowizyjnych. 

Nowym, wyodr�bnionym segmentem od ko	ca roku 2014 jest automatyka przemys�owa. Segment ten obejmuje 
szeroki zakres zada	: 
 - projektowania, monta�u i uruchomienia oprogramowania systemowego i wizualizacji, 



GRUPA KAPITA�OWA ZETKAMA Kwoty wyra�one s� w tysi�cach z!otych polskich, o ile nie wskazano inaczej

Okres obj�ty sprawozdaniem finansowym: 
01.01.2015 � 30.06.2015 

Waluta sprawozdawcza: z�oty polski (PLN) 

20

 - projektowanie i monta� instalacji elektrycznych oraz uruchomienie urz�dze	, 
 - dostawy elementów automatyki, w tym sterowników i oprogramowania, 
 - pomiary i badania termowizyjne urz�dze	 elektrycznych (termografia w podczerwieni), wykrywanie 
nieszczelno�ci instalacji gazowych, badania �cian budynków, 
 - serwis i eksploatacja urz�dze	 gazowniczych: silników turbinowych, t�okowych, spr��arek gazu, itp. 

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikaj� z wewn�trznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarz�d Spó�ki dominuj�cej (g�ówny organ decyzyjny w Grupie Kapita�owej). Zarz�d Spó�ki 
dominuj�cej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z dzia�alno�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. 

Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z dzia�alno�ci operacyjnej Grupy Kapita�owej, 
zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zosta�o w tabeli zamieszczonej na 
kolejnych stronach. 

Przychody ze sprzeda�y wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie ró�ni� si� od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyj�tkiem wy��cze	 konsolidacyjnych dotycz�cych 
transakcji pomi�dzy segmentami.��

Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: 

  Armatura Odlewy 
Elementy 
z��czne 

Podzespo�y 
dla 

motoryzacji 

Komponenty 
do przemys�u 
maszynowego 

Automatyka 
przemys�owa 

Ogó�em 

 za okres od 01.01 do 30.06.2015 
roku       

   
  

Przychody od klientów zewn�trznych 54.698 6.589 60.702 25.961 14.585 4.321 166.856

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami 

6.029 1.623 316 63 - - 8.031

Przychody ogó�em 60.727 8.212 61.018 26.024 14.585 4.321 174.887

Wynik operacyjny segmentu 15.637 1.450 13.805 4.914 3.371 346 39.523

Aktywa segmentu sprawozdawczego 119.832 17.551 69.193 40.297 23.863 12.257 282.993

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 
roku       

   
  

Przychody od klientów zewn�trznych 56.739 6.938 56.714 19.697 18.006 - 158.094

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami 

3.719 11.218 (294) (37) -   
-

(4.718)

Przychody ogó�em 60.458 18.614 56.714 19.086 18.006 - 158.094 

Wynik operacyjny segmentu 17.588 3.086 12.832 2.857 3.991 - 40.354 

Aktywa segmentu sprawozdawczego 108.447 10.221 60.484 28.827 22.389 - 230.368

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 
roku 

Przychody od klientów zewn�trznych 114.754 10.267 113.535 40.341 27.438 - 306.335

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami 

7.870 2.176 631 81 -
-

10.758

Przychody ogó�em 122.624 12.443 114.166 40.422 27.438 - 317.093

Wynik operacyjny segmentu 37.660 2.260 24.150 6.006 5.183 - 75.259

Aktywa segmentu sprawozdawczego 102.079 18.776 68.572 45.919 30.418 - 265.764
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Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem Grupy zaprezentowanym w skonsolidowanym 
rachunku zysków i strat: 

  
od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
30.06.2014

od 01.01 do 
31.12.2014

Wynik operacyjny segmentów 39.523 40.057 75.259

Korekty: 

Koszty sprzeda�y (9.630) (9.145) (19.766)

Koszty ogólnego zarz�du (11.637) (9.432) (19.836)

Pozosta�e przychody operacyjne 1.145 421 1.038

Pozosta�e koszty operacyjne (1886) (1.561) (2.426)

Zyski z tytu�u okazyjnego nabycia 

Korekty razem (22.008) (19.717) (40.990)

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 17.514 20.340 34.269

Przychody finansowe 454 1.201 2.727

Koszty finansowe (-) (1.112) (582) (1.079)

Inne zyski z inwestycji (+/-) 9 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16.856 21.022 35.917

Aktywa segmentów    

"�czne aktywa segmentów operacyjnych 264.113 230.368 265.764

Aktywa nie alokowane do segmentów 18.880 24.296   32.085

Wy��czenie transakcji pomi�dzy segmentami (8.031) (4.718) (10.758)

Aktywa razem 274.962 249.946 287.091
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7. Rzeczowe aktywa trwa!e 

Poni�sza tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizuj�ce warto�� rzeczowych aktywów trwa�ych: 

Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozosta�e 
�rodki 
trwa�e 

Rzeczowe 
aktywa trwa�e w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku               

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2015 roku 3.653 55.785 49.163 2.245 6.177 10.926 127.949

Nabycie przez po��czenie jednostek gospodarczych 

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 367 9.712 837 1.250 10.968 23.134

Sprzeda� spó�ki zale�nej (-) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (235) (133) (74) (149) (4) (8.268) (8.863)

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 

Amortyzacja (-) (1.015) (3.243) (408) (575) (5.241)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu�u utraty warto�ci (-) 2 2

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 79 79

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 30.06.2015 roku 3.418 55.083 55.558 2.526 6.850 13.625 137.060

 za okres od 01.01 do 30.06.2014roku               

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2014 roku 3.062 51.402 45.510 2.014 5.691 5.221 112.900 

Nabycie przez po��czenie jednostek gospodarczych                      

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)    232 3.514 212 256 4.532 8.746 

Sprzeda� spó�ki zale�nej (-)                      

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (6) (71) (2) (2.999) (3.078)

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)                      

Amortyzacja (-)    (903) (2.715) (286) (492)    (4.396)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu�u utraty warto�ci (-)                      

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych                      

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 30.06.2014 roku 3.062 50.731 46.303 1.869 5.453 6.754 114.172 
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Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozosta�e 
�rodki 
trwa�e 

Rzeczowe 
aktywa trwa�e w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku 

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2014 roku 3.062 51.402 45.510 2.014 5.691 5.221 112.900

Nabycie przez po��czenie jednostek gospodarczych 591 3.600 53 618 38 2.882 7.782

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 2.608 9.666 246 1.505  6.919 20.944

Sprzeda� spó�ki zale�nej (-) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (134) (13) (81) (19) (3.657) (3.922)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) (227) (270) (497)

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 

Amortyzacja (-) (1.825) (5.826) (552) (1.038) (151) (9.392)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu�u utraty warto�ci (-) 134 134

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 31.12.2014 roku 3.653 55.785 49.163 2.245 6.177 10.926 127.949

Grupa nie poczyni�a zobowi�za	 do dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwa�ych 

8. Warto�ci niematerialne 

Poni�sza tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizuj�ce warto�� warto�ci niematerialnych: 

Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozosta�e 
warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku               

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2015 roku    193 864 3.797 4.903 4.773 14.529

Nabycie przez po��czenie jednostek gospodarczych    

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)    145 226 615 4 1.479 2.198

Sprzeda� spó�ki zale�nej (-)    

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)    (114) (1) (115)

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)    

Amortyzacja (-)    (127) (70) (186) (12) (395)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu�u utraty warto�ci (-)    

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych    

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 30.06.2015 roku    211 1.020 4.112 4.895 6.251 16.488
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Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozosta�e 
warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku               

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2014 roku    123 955 4.179 4.903 2.087 12.247 

Nabycie przez po��czenie jednostek gospodarczych                      

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)       72       1.399 1.471 

Sprzeda� spó�ki zale�nej (-)                      

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)                      

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)                      

Amortyzacja (-)    (21) (135) (198) (5)    (359)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu�u utraty warto�ci (-)                      

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych                      

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 30.06.2014 roku    102 892 3.981 4.898 3.486 13.359 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku 

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2014 roku    123 955 4.179 4.903 2.087 12.247

Nabycie przez po��czenie jednostek gospodarczych    2 2

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)    72 246 2.686 3.004

Nabycie/Sprzeda� spó�ki zale�nej (-)    

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)    

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)    

Amortyzacja (-)    (2) (339) (49) (390)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu�u utraty warto�ci (-)    (333) (333)

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych    

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

Warto�� bilansowa netto  na dzie	 31.12.2014 roku    193 864 3.797 4.903 4.773 14.529
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9. Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów 

Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów: 

  
od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
30.06.2014

Stan na pocz�tek okresu 2.510 2.332 2.332 
Odpisy uj�te jako koszt w okresie 207 318 235 
Odpisy odwrócone w okresie (-) (189) (140) (176)
Inne zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia)    

Stan na koniec okresu 2.528 2.510 2.391 

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

  
od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
30.06.2014

Stan na pocz�tek okresu 5.034 4.891 4.891 
Odpisy uj�te jako koszt w okresie 77 684 611 
Odpisy odwrócone uj�te jako przychód w okresie (-) (42) (325) (450)
Odpisy wykorzystane (-) (9) (216) (270)
Inne zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) 

Stan na koniec okresu 5.060 5.034 4.782 

10. Kapita! podstawowy 

Kapita� podstawowy wed�ug stanu na dzie	 bilansowy: 

  30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Liczba akcji 4.904.150 4.904.150 4.904.150

Warto�� nominalna akcji (PLN) 0,20 0,20 0,20

Kapita! podstawowy 981 981 981

Akcje wyemitowane w okresach sprawozdawczych: 

Warto��
nominalna 

serii / emisji 
Liczba akcji 

Cena emisyjna 
(PLN) 

Data rejestracji 
serii / emisji 

Kapita� podstawowy na dzie	 01.01.2014 roku 981 4.904.150 X X

Kapita� podstawowy na dzie	 30.06.2014 roku 981 4.904.150 X X

Kapita� podstawowy na dzie	 31.12.2014 roku 981 4.904.150 X X

Kapita! podstawowy na dzie� 30.06.2015 roku 981 4.904.150 X X

11. Programy p!atno�ci akcjami 

W Grupie Kapita�owej nie zosta�y uruchomione programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskuj�
opcje zamienne na akcje Spó�ki dominuj�cej. 

12. Dywidendy 

W okresie sze�ciu miesi�cy 2015 roku Spó�ka dominuj�ca nie wyp�aci�a dywidendy akcjonariuszom za rok 2014. 
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13. Rezerwy 

Warto�� rezerw uj�tych w �ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany 
w poszczególnych okresach przedstawia�y si� nast�puj�co: 

  
Rezerwy na 
�wiadczenia 
pracownicze 

Pozosta�e rezerwy, w tym na: 

koszty 
restruktury

zacji 

sprawy 
s�dowe 

straty z umów 
budowlanych inne 

Razem 
pozosta�e 
rezerwy 

za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku           
Stan na pocz�tek okresu 5.466 1.927 - 646 2.573

Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt w okresie 1.500 885 885

Rozwi�zanie rezerw uj�te jako przychód w okresie (-) (167) (444) (444)

Wykorzystanie rezerw (-) (215)

Zwi�kszenie przez po��czenie jednostek gospodarczych 

Pozosta�e zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) 

Stan rezerw na dzie	 30.06.2015 roku 6.584 1.927 - 1.087 3.014

za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku           
Stan na pocz�tek okresu 3.714 1.927 1.004 2.931 

Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt w okresie 1.679 159 159 

Rozwi�zanie rezerw uj�te jako przychód w okresie (-) (90)       

Wykorzystanie rezerw (-) (259)       

Zwi�kszenie przez po��czenie jednostek gospodarczych          

Pozosta�e zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia)          

Stan rezerw na dzie	 30.06.2014 roku 5.044 1.927 1.164 3.090 

za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku 

Stan na pocz�tek okresu 3.714 1.927 1.004 2.931 

Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt w okresie 2.089 159

Rozwi�zanie rezerw uj�te jako przychód w okresie (-) (90)

Wykorzystanie rezerw (-) (515) (467) (467)

Zwi�kszenie przez po��czenie jednostek gospodarczych 206

Pozosta�e zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) (99)

Stan rezerw na dzie	 31.12.2014 roku 5.466 1.927 646 2.573

14. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytu!u spraw s�dowych 

Na 30 czerwca 2015 Grupa by�a stron� nast�puj�cych istotnych post�powa	 s�dowych: 

• Post�powanie prowadzone z powództwa ZETKAMA S.A. przeciwko RURATOR Sp. z o.o. w "odzi - 
kwota dochodzonej nale�no�ci 60 tys. PLN

• Zg�oszenie wierzytelno�ci ZETKAMA S.A. w post�powaniu uk�adowym firmy ARKIVATOR AB z siedzib�
w Szwecji - kwota dochodzonej nale�no�ci 10,6 tys. EUR

• FAMED �ywiec - nale�no�ci w post�powaniu upad�o�ciowym 4 tys. z�, 

• HSW Ci�garnia Stalowa Wola - nale�no�ci w post�powaniu upad�o�ciowym 10 tys. z�, 

• TACON Sp. z o.o. Kraków - nale�no�ci w post�powaniu upad�o�ciowym 7 tys. z�, 

• METAL CYNK Chojnów - nale�no�ci w post�powaniu upad�o�ciowym 5 tys. z�, 

• MINERO Krzysztof Duchnicki Bytom - nale�no�ci (wyrok prawomocny) skierowane do komornika 550 
tys. z�, 

• MEK-POL PPH Import-Eksport Mi�kinia - nale�no�ci w post�powaniu s�dowym 690 tys. z�, 

• GWAREK Mi�kinia - nale�no�ci w post�powaniu s�dowym 2.709 tys. z�, 

• EK-MET Bytom - nale�no�ci w post�powaniu s�dowym 384 tys. z�. 

• HURT-STEEL  D�browa Górnicza � nale�no�ci w post�powaniu s�dowym 98 tys. z� 

• Autocz��ci - nale�no�ci w post�powaniu s�dowym 9 tys. z� 

• FEROCO Pozna	 � nale�no�ci w post�powaniu s�dowym 6 tys. z� 
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Post�powania wymienione na koniec roku 2014 zosta�y zamkni�te odzyskaniem nale�no�ci nie zosta�y 
uj�te w powy�szym zestawieniu. 

15. Po!�czenia jednostek gospodarczych 

Nie wyst�pi�y. 

16. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

Transakcje zawarte pomi�dzy spó�kami Grupy, które zosta�y wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane s� w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spó�ek.
Poni�ej zestawiono transakcje z jednostkami powi�zanymi uj�te w �ródrocznym skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 

�

  

Przychody z dzia�alno�ci operacyjnej Nale�no�ci 

od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
30.06.2014 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Sprzeda� do:             

Jednostki stowarzyszonej 2.299 691 4.010

Razem 2.299 691 4.010

  

Zakup Zobowi�zania 

od 01.01 do 
30.06.2015

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
30.06.2014

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Zakup od:             

Jednostki stowarzyszonej 13 9 460 134

Razem 13 9 460 134

�

Grupa Zetkama nie zawiera�a transakcji z kluczowym personelem kierowniczym. 

17. Informacje o wynagrodzeniach, !�cznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp!aconych lub nale�nych 
osobom wchodz�cym w sk!ad organów zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych spó!k� dominuj�c�

"�czna warto�� wynagrodze	 i innych �wiadcze	 dla Cz�onków Zarz�du Spó�ki dominuj�cej wynios�a: 

  
W Spó�ce dominuj�cej: 

W spó�kach zale�nych oraz 
stowarzyszonych: 

Razem 

Wynagrodzenie
Inne 

�wiadczenia 
Wynagrodzenie

Inne 
�wiadczenia 

Okres od 01.01 do 30.06.2015           

Leszek Jurasz  631  2  633

Jerzy Ko�uch 466  58  524

Razem 1.097 60 1.157

Okres od 01.01 do 30.06.2014           

Leszek Jurasz  719  125  844

Jerzy Ko�uch 447  47  494

Razem 1.166 172 1.338
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��czna warto�� wynagrodze	 i innych �wiadcze	 dla Cz�onków Rady Nadzorczej Spó�ki dominuj�cej wynios�a: 

�

  
W Spó�ce dominuj�cej: 

W spó�kach zale�nych oraz 
stowarzyszonych: 

Razem 

Wynagrodzenie
Inne 

�wiadczenia 
Wynagrodzenie

Inne 
�wiadczenia 

Okres od 01.01 do 30.06.2015           

Micha� Zawisza 50  86  136

Jan Jurczyk 33  79  112

Tomasz Jurczyk 34  86  120

Tomasz Stamirowski 29  29

Zygmunt Mro�ek 28    28

Leszek Jurasz  78  78

Razem 174 329 503

Okres od 01.01 do 30.06.2014           

Micha� Zawisza 44  54  98

Jan Jurczyk 29  54  83

Tomasz Jurczyk 25  54  79

Tomasz Stamirowski 25  25

Zygmunt Mro�ek 25    25

Razem 148 162 310

18. Istotne zdarzenia nast�puj�ce po zako�czeniu okresu �ródrocznego, które nie zosta!y 
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres �ródroczny. 

• Utworzenie Spó!ki Zetkama Nieruchomo�ci - Podmiot zosta� powo�any w zwi�zku z reorganizacj�
struktury w�a�cicielskiej w sferze nieruchomo�ci w ramach Grupy Kapita�owej. Celem funkcjonowania 
spó�ki jest efektywne zarz�dzanie nieruchomo�ciami niewykorzystywanymi w dzia�alno�ci podstawowej 
Grupy. Skoncentrowanie nieruchomo�ci we w�adaniu jednego podmiotu przyniesie efekty synergii i 
pozwoli na optymalne wykorzystanie komercyjne maj�tku nieprodukcyjnego nale��cego do Grupy. 
Jednocze�nie pozosta�e spó�ki z Grupy zostan� odci��one od obowi�zków zwi�zanych z zarz�dzaniem i 
utrzymywaniem nieruchomo�ci o przeznaczeniu komercyjnym z korzy�ci� dla dzia�alno�ci podstawowej 
spó�ek. 
Zetkama S.A. udzieli�a po�yczki krótkoterminowej Spó�ce w wysoko�ci 100 tys. z� - oprocentowanie 
kwoty po�yczki jest zmienne i stanowi sum� wska
nika WIBOR 3M ustalonego na dzie	 poprzedzaj�cy 
dzie	 sp�aty cz��ci lub ca�o�ci po�yczki oraz 1,5% mar�y. 

• Przej�cie spó!ki Masterform S.A. w �wiebodzicach - w dniu 25 sierpnia spó�ka Masterform Grupa 

Zetkama (spó�ka w 100% zale�na od Zetkama S.A.) naby�a wi�kszo�ciowy pakiet udzia�ów w spó�ce 
Masterform SA, �wiebodzice za kwot� 31 mln z�. Finansowanie zakupu odby�o si� ze �rodków w�asnych 
� 16 mln z� i z zaci�gni�tego kredytu w kwocie 15,2 mln z�. Raportem bie��cym z dnia 26 sierpnia spó�ka 
poinformowa�a o szczegó�ach zawartej umowy. 
Spó�ka Masterform S.A. prowadzi dzia�alno�� w zakresie precyzyjnej obróbki komponentów z 
wykorzystaniem technologii CNC (nowoczesne automaty tokarskie i frezarki). Komponenty wytwarzane 
przez Masterform S.A. znajduj� zastosowanie w zaawansowanych technologicznie i jako�ciowo 
maszynach i urz�dzeniach stosowanych m.in. w przemy�le motoryzacyjnym, lotnictwie oraz przemy�le 
obronnym. W latach 2011 � 2013 spó�ka Masterform S.A. osi�gn��a wzrost przychodów �rednio o 15% 
przy rosn�cej mar�y EBITDA. Spó�ka zatrudnia oko�o 150 pracowników, a planowane na rok 2015 
przychody to 35 mln z�, przy planowanym poziomie EBITDA wynosz�cym 8,1 mln z�. Warto�� aktywów 
trwa�ych spó�ki wynosi 31 mln z�. Inwestycja polegaj�ca na zakupie akcji Masterform S.A. ma charakter 
d�ugoterminowej inwestycji spó�ki zale�nej Zetkama. Nabycie spó�ki Masterform jest �cis�e zwi�zane z 
realizacja strategii Grupy maj�cej na celu rozwój segmentu produkcji podzespo�ów do motoryzacji. 

• Umowa kredytowa z ING Bankiem - Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. poinformowa�a o otrzymaniu 

w dniu 25.08.2015 r. podpisanej przez Bank ING Bank �l�ski S.A. umowy o korporacyjny kredyt 
dewizowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Kredytobiorc� nak�adów 
inwestycyjnych (datowanej na dzie	 20.08.2015 roku) - na kwot� 3.812.500,00 EUR, co po przeliczeniu 
na z�ote polskie wed�ug kursu NBP obowi�zuj�cego w dniu 25.08.2015 roku. wynosi 16.130.306,25 z�. 
Kredyt ma siedmioletni tenor i oprocentowanie 1MWIBOR + mar�a. W ramach udzielonego kredytu 
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ustalone zosta�o zabezpieczenie w formie: zastawu rejestrowego i finansowego na wszystkich akcjach 
spó�ki Masterform S.A nale��cych do Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o., oraz zastawu rejestrowego i 
finansowego na wszystkich udzia�ach spó�ki Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. nale��cych do 
Zetkama S.A. a tak�e por�czenie kredytu przez Zetkama S.A. 
Wraz z zawarciem opisanej wy�ej umowy kredytowej zawarta zosta�a umowa por�czenia pomi�dzy 
Zetkama S.A., a ING Bank �l�ski S.A.  Na mocy umowy por�czenia, Zetkama S.A  udzieli�a por�czenia i 
zobowi�za�a si� wykona� (w przypadku ich niewykonania przez Kredytobiorc�) wszelkie zobowi�zania 
pieni��ne Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. wynikaj�ce z przytoczonej powy�ej umowy kredytowej. 
Zarz�d zak�ada, �e umowa por�czenia pozostanie w mocy do momentu dokonanie po��czenia (fuzji) 
Masterform S.A. oraz Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. poprzez przeniesienie ca�ego maj�tku 
Masterform S.A. na Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. 

• W dniu 25 sierpnia 2015 r. wykonano uchwa�� o podwy�szeniu kapita�u zak�adowego jednoosobowej 
spó�ki zale�nej - Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. z kwoty 5.000 z� do kwoty 1.005.000 z�. Cena 
emisyjna udzia�ów wynios�a 803 z�, a ��czna warto�� obj�tych udzia�ów to 16.060.000 z� i pokryta zosta�a 
wk�adami pieni��nymi. Obj�cie udzia�ów zosta�o dokonane w celu zapewnienia spó�ce Masterform 
Grupa Zetkama sp. z o.o. �rodków na nabycie akcji stanowi�cych pakiet kontrolny Masterform S.A., o 
którym to nabyciu spó�ka przekaza�a informacj� w odr�bnym raporcie. Po obj�ciu udzia�ów i rejestracji 
podwy�szenia kapita�u zak�adowego Zetkama S.A. b�dzie posiada�a 20.100 udzia�ów, daj�cych prawo 
do 20.100 g�osów stanowi�cych 100 % g�osów na zgromadzeniu wspólników. Nowo obejmowane 
udzia�y zosta�y pokryte �rodkami w�asnymi spó�ki. 
Raportem bie��cym z dnia 26 sierpnia spó�ka poinformowa�a o szczegó�ach zawartych umów. 

19. Ryzyko finansowe i instrumenty finansowe 

Grupa w ramach swojej dzia�alno�ci nara�ona jest na ryzyka stopy procentowej, ryzyko p�ynno�ci, ryzyko 
kredytowe oraz ryzyko kursowe. 
Ryzyko stopy procentowej zwi�zane jest przede wszystkim z oprocentowaniem posiadanych kredytów 

bankowych oraz umów leasingowych. Grupa nie zabezpiecza si� przed tym ryzykiem. Zmiana oprocentowania 
kredytów i umów leasingowych o 1% w skali roku spowodowa�aby zmian� wyniku finansowego przed 
opodatkowaniem o 327 tys. z�. 
W ocenie zarz�du ryzyko zmiany stopy procentowych jest na akceptowalnym poziomie w stosunku do 
rentowno�ci prowadzonej dzia�alno�ci. 
Ryzyko p!ynno�ci jest na niskim poziomie ze wzgl�du na bezpieczn� struktur� kapita�ów finansuj�cych 

dzia�alno�� Grupy. W strukturze finansowania kapita� obcy stanowi 32%, w tym kredyty bankowe 10%.  
Ryzyko kredytowe jest na niskim poziomie ze wzgl�du na stosowanie dzia�a	  maj�cych na celu 
zminimalizowanie kwoty trudnych nale�no�ci. Dzia�ania te, to m.in.: akredytywa, przedp�ata dla nowych klientów, 
limity nale�no�ci, korzystanie z us�ug wywiadowni gospodarczych. 
Ryzyko walutowe zwi�zane jest ze sprzeda�� na rynki zagraniczne oraz zakupami materia�ów i towarów z 

tych�e rynków. Bior�c pod uwag�, i� wp�ywy w walutach obcych (szczególnie w EUR) przekraczaj� wyp�ywy, 
Spó�ka podejmuje dzia�ania operacyjne zmierzaj�ce do zmniejszenia ekspozycji netto do minimalnych 
osi�galnych poziomów. Zarówno zakupy surowców, towarów jak i nak�ady 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. G�ównym celem strategii jest ograniczenie zmienno�ci przep�ywów pieni��nych w 
walucie EUR zwi�zanych z wysoce prawdopodobnymi planowanymi transakcjami sprzeda�y wyrobów Grupy. 
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20. Warto�� bilansowa i warto�� godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych 

PODZIA� AKTYWÓW FINANSOWYCH  
NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH   

Kategorie instrumentów finansowych 

Poza MSR39 Razem Po�yczki i 
nale�no�ci 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
warto�ci 
godziwej 

przez 
rachunek 

zysków i strat 
- wyznaczone 

przy 
pocz�tkowym 

uj�ciu do 
wyceny w 
warto�ci 
godziwej 

Instrumenty 
pochodne 

zabezpieczaj�
ce 

Stan na 30.06.2015        

Aktywa trwa�e:   

Nale�no�ci i po�yczki 216 216

Pozosta�e d�ugoterminowe aktywa finansowe 4 4

Aktywa obrotowe: 
Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug oraz 
pozosta�e nale�no�ci 

62.121 3.781 65.902

Po�yczki 749 749

Pochodne instrumenty finansowe 146 146

Pozosta�e krótkoterminowe aktywa finansowe 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 18.880 18.880

Kategoria aktywów finansowych razem 81.966 4 146 3.781 85.897

Stan na 31.12.2014 

Aktywa trwa�e:   

Nale�no�ci i po�yczki 139 139

Pozosta�e d�ugoterminowe aktywa finansowe 5 5

Aktywa obrotowe: 
Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug oraz 
pozosta�e nale�no�ci 

56.615 4.385 61.000

Po�yczki 163 163

Pochodne instrumenty finansowe 154 154

Pozosta�e krótkoterminowe aktywa finansowe 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 32.635 32.635

Kategoria aktywów finansowych razem 89.618 5 154 4.385 94.096

Dla kategorii instrumentów finansowych, które na dzie	 bilansowy nie s� wyceniane w warto�ci godziwej, Spó�ka 
nie ujawnia warto�ci godziwej ze wzgl�du na fakt, �e warto�� godziwa tych instrumentów finansowych na dzie	
30 czerwca 2015 roku oraz na dzie	 31 grudnia 2014 roku nie odbiega�a istotnie od warto�ci prezentowanych w 
sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z nast�puj�cych powodów: 
� w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny, 
� instrumenty te dotycz� transakcji zawieranych na warunkach rynkowych. 
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PODZIA� ZOBOWI�ZA� FINANSOWYCH  
NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH   

Kategorie instrumentów 
finansowych 

Poza MSR39 Razem 

Zobowi�zania 
finansowe 

wyceniane w 
warto�ci 

godziwej przez 
rachunek 

zysków i strat - 
przeznaczone 

do obrotu 

Zobowi�zania 
finansowe 
wyceniane 

wed�ug 
zamortyzowaneg

o kosztu 

Stan na 30.06.2015 

Zobowi�zania d�ugoterminowe:   

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d�u�ne 21.088 21.088

Leasing finansowy 364 364

Pozosta�e zobowi�zania 564 564

Zobowi�zania krótkoterminowe: 
Zobowi�zania z tytu�u dostaw i us�ug oraz pozosta�e 
zobowi�zania 

31.162 6.148 36.818

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d�u�ne 10.877 10.877

Leasing finansowy 399 399

Pochodne instrumenty finansowe 

Kategoria zobowi�za	 finansowych razem 63.962 6.148 70.110

Stan na 31.12.2014 

Zobowi�zania d�ugoterminowe:   

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d�u�ne 27.560 27.560

Leasing finansowy 454 454

Pozosta�e zobowi�zania 559 559

Zobowi�zania krótkoterminowe: 
Zobowi�zania z tytu�u dostaw i us�ug oraz pozosta�e 
zobowi�zania 

1.450 35.697 5.656 42.803

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d�u�ne 10.696 10.696

Leasing finansowy 378 378

Pochodne instrumenty finansowe 10 10

Kategoria zobowi�za	 finansowych razem 1.450 75.354 5.656 82.460

Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu wykorzystania tych 
aktywów  

Nie wyst�pi�y 

21. Korekty b!�dów i zmiany zasad rachunkowo�ci 

Nie wyst�pi�y 

22. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

W okresach obj�tych �ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia 
wybranych danych finansowych zastosowano nast�puj�ce �rednie kursy wymiany z�otego w stosunku do EUR, 
ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

� kurs obowi�zuj�cy na ostatni dzie	 okresu sprawozdawczego: 30.06.2015 4,1944 PLN/EUR, 30.06.2014 
4,1609 PLN/EUR, 31.12.2014 4,2623 PLN/EUR, 

� �redni kurs w okresie, obliczony jako �rednia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w 
miesi�cach okresu: 01.01 - 30.06.2015 4,1341 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2014 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 
31.12.2014 4,1893 PLN/EUR. 
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Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 
skonsolidowanego rachunku przep�ywów pieni��nych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

  

od 01.01 
do 

30.06.2015

od 01.01 
do 

30.06.2014

od 01.01 
do 

31.12.2014

od 01.01 
do 

30.06.2015

od 01.01 
do 

30.06.2014

od 01.01 
do 

31.12.2014
tys. PLN  tys. EUR 

Rachunek zysków i strat     

Przychody ze sprzeda�y 166.856 158.094 306.335 40.361 37.836 73.123

Zysk (strata) z dzia�alno�ci 
Operacyjnej 

17.515 20.340 34.269 4.237 4.868 8.180

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

16.856 21.022 35.917 4.077 5.031 8.574

Zysk (strata) netto 13.469 17.516 29.857 3.258 4.192 7.127

Zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego 

14.195 17.464 29.624 3.434 4.180 7.071

Zysk na akcj� (PLN; EUR) 2,89 3,56 6,04 0,70 0,79 1,24

Rozwodniony zysk na akcj�
(PLN; EUR) 

2,13 3,56 6,04 0,51 0,79 1,24

�redni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1341 4,1784 4,1893

  

Rachunek przep�ywów 
pieni��nych 
�rodki pieni��ne netto z 

dzia�alno�ci 
Operacyjnej 

7.761 20.534 39.069 1.877 4.914 9.326

�rodki pieni��ne netto z 
dzia�alno�ci 

Inwestycyjnej 
(15.315) (7.443) (23.084) (3.705) (1.781) (5.682)

�rodki pieni��ne netto z 
dzia�alno�ci 

Finansowej 
(6.108) (9.136) (2.971) (1.500) (2.186) (709)

Zmiana netto stanu �rodków 
pieni��nych i ich ekwiwalentów (13.662) 3.955 12.294 (3.327) 947 2.935

�redni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1341 4,1784 4,1893

Bilans 

Aktywa 301.262 254.664 297.849 71.825 61.204 69.880

Zobowi�zania d�ugoterminowe 34.115 20.054 38.609 8.133 4.820 9.058

Zobowi�zania krótkoterminowe 64.172 64.262 70.147 15.299 15.444 16.458

Kapita� w�asny 202.975 170.348 189.093 48.392 40.940 44.364

Kapita� w�asny przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki 

dominuj�cej 
195.320 169.386 180.673 46.567 40.709 42.389

Kurs PLN / EUR na koniec 
okresu 

X X X 4,1944 4,1609 4,2623

Podpisy wszystkich Cz�onków Zarz�du 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G�ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 26 sierpnia 2015 r. 
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Sprawozdanie Zarz�du 

z dzia!alno�ci  
GRUPY KAPITA"OWEJ ZETKAMA 
w I pó!roczu 2015 roku.

ZASADY SPORZ�DZENIA PÓ"ROCZNEGO SRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Pó!roczne �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta!o przygotowane zgodnie z 

obowi�zuj�cymi na dzie� bilansowy wymogami Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej 

(MSSF) maj�cymi zastosowanie do sprawozdawczo�ci �ródrocznej w wersji zatwierdzonej przez Uni� Europejsk�

(MSSF UE), a w zakresie nieuregulowanym powy�szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze�nia 

1994 roku o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z pó	niejszymi zmianami), i wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami okre�lonymi w rozporz�dzeniu w Rozporz�dzeniu Ministra 

Finansów  z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa 

pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz!onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó	niejszymi zmianami).  

Szczegó!owe zasady sporz�dzenia �ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego omówiono w �Informacji 

dodatkowej� do sprawozdania finansowego Zetkama S.A. za I pó!rocze 2015 roku. 

�rednie kursy wymiany z�otego w okresie obj�tym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi 

porównawczymi, w stosunku do EUR 

Rok obrotowy

�redni kurs w okresie, obliczony jako 

�rednia arytmetyczna z ostatnich kursów 

publikowanych w miesi�cach okresu 

Kurs na ostatni 

dzie� okresu

I pó�rocze 2014 4,1784 4,1609 

Rok 2014 4,1893 4,2623 

I pó�rocze 2015 4,1341 4,1944 

Przychody, zyski oraz przep�ywy pieni��ne zosta�y przeliczone przy u�yciu �rednich kursów z�otego wobec euro 

obliczonych jako �rednia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w miesi�cach okresu za I pó�rocze 2015 r. i I 

pó�rocze 2014 r. wynosz�cych odpowiednio 4,1341 i 4,1784. Dane na koniec roku 2014 wg kursu 4,1893. 

Warto�ci bilansowe zosta�y przeliczone po kursach obowi�zuj�cych 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2014 r., które 

wynosi�y odpowiednio 4,1944 i 4,1609, a na koniec roku 2014 wg kursu 4, 2623. 
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DANE O JEDNOSTCE DOMINUJ�CEJ 

1.1. Podstawowe informacje o Zetkama S.A. 

Firma: ZETKAMA Spó�ka Akcyjna 

Nazwa skrócona ZETKAMA S.A. 

Forma prawna: Spó�ka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: �cinawka �rednia 

Adres: ul. 3 Maja 12, 57-410 �cinawka �rednia 

Telefon: (+48 74) 865 21 00 

Fax: (+48 74) 865 21 01 

Poczta elektroniczna: 

Strona internetowa: 

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

www.zetkama.pl

REGON: 890501767 

NIP: PL 8830000482 

Zetkama powsta�a w 1946 roku jako przedsi�biorstwo pa�stwowe z/s w K�odzku. W 1991 roku Spó�ka zosta�a 

sprywatyzowana w drodze leasingu pracowniczego, akcje Spó�ki obj�li pracownicy. W 1999 roku wi�kszo�ciowy 

pakiet akcji w Spó�ce, poprzez nabycie akcji istniej�cych oraz udzia� w podwy�szeniu kapita�u akcyjnego, obj�� 

inwestor finansowy Central Europe Valves LLC. 

W dniu 4 marca 2005 roku Spó�ka zadebiutowa�a na Gie�dzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. Pierwotnie 

notowane by�y PDA Spó�ki, natomiast od dnia 29 kwietnia 2005 roku - akcje. W 2007 Spó�ka wybudowa�a now� hal�

produkcyjno-magazynow� wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym i przenios�a ca�� produkcj� z K�odzka do 

�cinawki �redniej. W 2007 roku akcjonariusz wi�kszo�ciowy Central Europe Valves LLC zby� pakiet wi�kszo�ciowy 

akcji Spó�ki, który w wyniku wezwania obj�li akcjonariusze dzia�aj�cy w porozumieniu i skupiaj�cy podmioty w 

bran�y metalowej. 

Od 2008 roku Spó�ka utworzy�a Grup� Kapita�ow� Zetkama skupiaj�c� podmioty z bran�y metalowej. Obecnie w sk�ad 

grupy wchodz� obok Zetkamy: Armak Sp. z o.o. z/s  Sosnowcu � producent armatury przemys�owej, �rubena Unia S.A. 

z/s w �ywcu - producent elementów z��cznych; MCS Sp. z o.o. z/s w �orach � producent elementów do systemów 

wydechowych oraz komponentów metalowych  i aluminiowych dla przemys�u motoryzacyjnego; Zetkama R&D Sp. z 

o.o. z/s w �cinawce �redniej  � podmiot nie prowadzi dzia�alno�ci. 

Zetkama S.A. jest producentem wysokiej jako�ci armatury przemys�owej i odlewów �eliwnych, g�ównie na potrzeby 

produkcji armatury i pomp. Oferta produktowa Spó�ki obejmuje armatur� przemys�ow� i odlewy �eliwne. Odbiorcami 

finalnymi wyrobów Spó�ki s� g�ównie nast�puj�ce bran�e: ciep�ownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, 

wodoci�gi i kanalizacja, przemys� stoczniowy oraz zak�ady przemys�owe. Oferta Spó�ki w zakresie armatury 

przemys�owej obejmuje zawory zaporowe, mieszkowe, balansowe, zwrotne, bezpiecze�stwa, reguluj�ce, p�ywakowe 

oraz  filtry,  kurki kulowe,  kosze ssawne, zawory odpowietrzaj�ce, przepustnice, kompensatory. Armatura oferowana 

przez Zetkam� jest wykorzystywana do regulacji przep�ywu mediów. W zakresie odlewów Spó�ka oferuje odlewy 

ci�nieniowe i maszynowe, z �eliwa szarego i sferoidalnego, g�ównie na potrzeby produkcji armatury. Spó�ka posiada 
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znacz�c� pozycj� w zakresie produkcji armatury przemys!owej w Polsce i w Europie �rodkowo-Wschodniej, g!ównie w 

produkcji zaworów zaporowych i filtrów. 

Organami Spó!ki s�: 

� Walne Zgromadzenie, 

� Rada Nadzorcza, 

� Zarz�d Spó!ki. 

Rada Nadzorcza sprawuje sta!y nadzór nad dzia!alno�ci� Spó!ki. W sk!ad Rady Nadzorczej Spó!ki na dzie� 30 czerwca 

2015 roku wchodzi!y nast�puj�ce osoby: 

Micha! Zawisza � Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Tomasz Jurczyk� Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

Jan Jurczyk � Sekretarz Rady Nadzorczej 

Zygmunt Mro�ek� Cz!onek Rady Nadzorczej 

Tomasz Stamirowski � Cz!onek Rady Nadzorczej 

W sk!ad Zarz�du Spó!ki na dzie� 30 czerwca 2015 roku wchodzi!y nast�puj�ce osoby: 

Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch � Wiceprezes Zarz�du 

1.2. Informacje o audytorze 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza podj�!a uchwa!� o wyborze Deloitte Polska Spó!ka z ograniczon�

odpowiedzialno�ci� spó!ka komandytowa z siedzib� w Warszawie przy al. Jana Paw!a II 19 na audytora, z którym 

zosta!a zawarta umowa o przeprowadzenie: 

- przegl�du pó!rocznego za 2015 rok, 

- badania rocznego za 2015 rok. 

Wymieniona spó!ka jest wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych pod nr 73. 

Spó!ka Zetkama S.A. korzysta!a wcze�niej z us!ug ww. podmiotu. 

 Tabela nr 2. Informacja o wynagrodzeniu za us!ugi audytorskie w tys. z! 

Us!uga 2015 2014 

Sprawozdanie pó!roczne - przegl�d - jednostkowe 

- skonsolidowane 
25 21 

Sprawozdanie roczne � badanie - jednostkowe 

- skonsolidowane 
156 116 

Badanie prognozy finansowej  Nie dotyczy Nie dotyczy 

�
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1.3. Sk�ad Grupy Kapita�owej Zetkama 

Struktura w�asno�ciowa Grupy Zetkama na dzie� 30 czerwca 2015 roku przedstawia si� nast�puj�co. 

Graficzna struktura Jednostek Powi�zanych z Jednostk� Dominuj�c�. 

1.3.1. SPÓ�KI ZALE�NE 

W sk�ad Grupy Zetkama na dzie� 30 czerwca 2015 roku wchodzi�y Spó�ka dominuj�ca oraz nast�puj�ce spó�ki zale�ne: 

Nazwa spó�ki zale�nej Siedziba 
Udzia� Grupy w kapitale: 

30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

�rubena Unia S.A. 
ul. Grunwaldzka 5 

34-300 �ywiec 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

MCS Sp. z o.o. 
ul. Stra�acka 43 

44-240 �ory 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Armak Sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
98,82% 98,72% 94,17% 94,17% 

ZETKAMA R&D Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 12 

57-410 �cinawka �rednia 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

TECHMADEX S.A. 
ul. Migda�owa 91 

02-796 Warszawa 
51,02% 51,02% - - 

GP Energia Sp. z o.o. 
ul. Pu�askiego 26C/2 

Bia�ystok 
45,92% 45,92% - - 

BioGP Energia Sp. z o.o. 
ul. Pu�askiego 26C/2 

Bia�ystok 
34,02% 34,02% - - 
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Spó�ki zale�ne, które wchodzi�y w sk�ad Grupy Kapita�owej jednak nie by�y konsolidowane ze wzgl�du na ma��

istotno�
 oraz brak prowadzonej dzia�alno�ci: 

Nazwa spó�ki zale�nej Siedziba 
Udzia� Grupy w kapitale: 

30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowo-Akcyjna 

ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
100,00% - - - 

Siskin 5 Sp. z o.o. 
ul. Swobodna 9 

41-200 Sosnowiec 
100,00% - - - 

Masterform Grupa Zetkama 

Spó�ka z o. o. 

ul. Mikulicza 6a, 

58-160 �wiebodzice 
100,00% - - - 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku udzia� w ogólnej liczbie g�osów posiadany przez Grup� w podmiotach zale�nych by� 

równy udzia�owi Grupy w kapitale tej jednostki. 

1.3.1.1. �rubena Unia S.A. 

W I kwartale 2008 roku, Zetkama S.A. naby�a 2.933.000 akcji �rubena Unia S.A., co stanowi�o 87,58 % akcji i g�osów 

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje �rubeny by�y nabywane w trzech etapach: 

-  na podstawie zawartych przez Spó�k� z inwestorami b�d�cymi akcjonariuszami spó�ki �rubena Unia S.A. umów 

obj�cia akcji Zetkama S.A. serii D, akcje te zosta�y w ca�o�ci obj�te i op�acone w zamian za wniesione przez tych 

inwestorów wk�ady niepieni��ne w postaci 1.400.000 akcji zwyk�ych imiennych spó�ki �rubena Unia S.A., o 

warto�ci nominalnej 1,00 z� ka�da. Data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji akcji serii D: 7stycznia 2008 roku; 

-  na podstawie zawartej przez Spó�k� ze spó�k� AVALLON MBO S.A. z siedzib� w !odzi (b�d�c� akcjonariuszem 

spó�ki �rubena Unia S.A.), umowy obj�cia akcji serii E, akcje te zosta�y w ca�o�ci obj�te i op�acone w zamian za 

wniesiony przez AVALLON MBO S.A. wk�ad niepieni��ny w postaci 1.100.000 akcji zwyk�ych imiennych spó�ki 

�rubena Unia S.A., o warto�ci nominalnej 1,00 z� ka�da. Data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji akcji serii E: 8 

lutego 2008 roku; 

-  zgodnie z porozumieniem z dnia 17 pa	dziernika 2007 roku dotycz�cego konsolidacji ze spó�k� �rubena Unia S.A. 

z siedzib� w �ywcu, Zetkama S.A. zawar�a w dniu 17 marca 2008 z 81 akcjonariuszami spó�ki �rubena Unia S.A. 

(obecnymi lub by�ymi pracownikami tej spó�ki oraz cz�onkami jej zarz�du) umowy sprzeda�y akcji �rubena Unia 

S.A., w wyniku których Spó�ka naby�a w sumie 433.000 akcji po 7 z� ��cznej warto�ci 3.031.000 z�. 

W I pó�roczu 2011 roku w  wyniku umorzenia 400.000 akcji w�asnych przez �rubena Unia S.A. i zakupu 10.000 akcji 

�rubena Unia S.A. od pozosta�ych akcjonariuszy przez spó�k� dominuj�c�, udzia� Zetkama S.A. w kapitale �rubena 

Unia S.A. wzrós� do 99,80% akcji i g�osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Na podstawie Uchwa�y nr 16/06/2011 podj�tej w dniu 10 czerwca 2011r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy �rubena 

Unia S.A. z siedzib� w �ywcu postanowi�o o przymusowym wykupie, przez Akcjonariusza Zetkama S.A. z siedzib� w 

�cinawce �redniej, 6.000 akcji zwyk�ych imiennych serii B Spó�ki �rubena Unia S.A., nale��cych do akcjonariuszy 

mniejszo�ciowych. Uchwa�a powy�sza zosta�a og�oszona w Monitorze S�dowym i Gospodarczym nr 122 poz. 8266 z 

dnia 27 czerwca 2011 r. W wyniku wykupu akcji, który nast�pi� w dniu 4 sierpnia 2011 roku, spó�ka dominuj�ca 
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Zetkama S.A. osi�gn�!a pakiet 100% udzia!ów w kapitale zak!adowym �rubena Unia S.A. 

Informacje ogólne o �rubena Unia S.A.: 

Firma i forma prawna   �rubena Unia Spó!ka Akcyjna 

Siedziba i adres    34- 300 �ywiec, ul. Grunwaldzka 5 

Przedmiot dzia!alno�ci   produkcja elementów z!�cznych 

1.3.1.2. MCS Sp. z o.o. 

MCS Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� zosta�a zawi�zana dnia 26 marca 2009 roku.  Jedynym za�o�ycielem 

by�a Zetkama S.A. Na dzie� 26 marca 2009 roku kapita� za�o�ycielski Spó�ki wynosi� 5.000 z� i dzieli� si� na 50 

równych i niepodzielnych udzia�ów o warto�ci nominalnej 100 z� ka�dy. 

Dnia 20 maja 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podj��o Uchwa�� o podwy�szeniu kapita�u Spó�ki  

o kwot� 5.500.000 z� poprzez utworzenie 55.000 nowych, równych i niepodzielnych udzia�ów o warto�ci nominalnej po 

100 z� ka�dy,  które zosta�y obj�te przez Zetkama S.A. 

Informacje ogólne o MCS Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   MCS Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres    44-240 �ory, Stra�acka 43 

Przedmiot dzia�alno�ci produkcja elementów metalowych wytwarzanych metod� obróbki 

skrawaniem oraz rur gi�tych i dziurowanych 

1.3.1.3. Armak Sp. z o.o. 

W dniu 29 grudnia 2011r. Zetkama S.A. naby�a od Skarbu Pa�stwa Rzeczypospolitej Polskiej 33.900 (trzydzie�ci trzy 

tysi�ce dziewi�
set) udzia�ów o warto�ci nominalnej 500 z� (pi�
set z�otych) ka�dy w kapitale zak�adowym spó�ki � 

�l�skie Zak�ady Armatury Przemys�owej Armak spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Sosnowcu. 

W 2014 roku Zetkama S.A. naby�a od  indywidualnych udzia�owców spó�ki Armak ��cznie 1139 udzia�ów co stanowi 

3,16%  kapita�u. Dodatkowo wyniku realizacji  umowy ze w Skarbem Pa�stwa w grudniu 2014 roku  Zetkama naby�a 

od skarbu Pa�stwa 500 udzia�ów spó�ki  Armak (nie obj�tych przez indywidualnych udzia�owców), co stanowi 1,39% 

kapita�u. W wyniku w/w transakcji na dzie� 31 grudnia 2014 roku  Zetkama S.A. by�a w posiadaniu 35 539 udzia�ów  

Armak sp. z o. o. co stanowi�o  98,72% udzia�u w kapitale spó�ki Armak. W dniu 14.01.2015 roku Zetkama S.A. naby�a 

kolejne 35 udzia�ów spó�ki Armak  w wyniku czego udzia�  Zetkama w kapitale Armak wynosi 35.574 udzia�ów tj. 

98,82% udzia� w kapitale. 

Armak Sp. z o.o. jest spó�k� o wieloletniej tradycji i do�wiadczeniu w zakresie produkcji armatury przemys�owej. 

Armak Sp. z o.o. specjalizuje si� w produkcji zaworów bezpiecze�stwa, zaworów zaporowych elektromagnetycznych, 

p�ynowskazów, zasuw z obiegiem i bez oraz zaworów zwrotnych. Armatura produkowana jest z �eliwa, stali, stali 

kwasoodpornej oraz mosi�dzu. Znajduje ona zastosowanie w bran�y energetycznej, ciep�owniczej, spo�ywczej, 

hutniczej, przemy�le wydobywczym, okr�towym i kolejnictwie. 
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Informacje ogólne o Armak Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   Armak Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres    41-200 Sosnowiec, Swobodna 9 

Przedmiot dzia!alno�ci produkcja kurków i zaworów 

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

W dniu 19 pa	dziernika 2011 roku Zetkama S.A. naby!a 100 udzia!ów o warto�ci nominalnej 50 z! ka�dy w kapitale 

zak!adowym spó!ki � Zetkama R&D Sp. z o.o.  

W styczniu 2014 roku zosta!a zmieniona nazwa firmy z Terrell Trading Sp. z o.o. na Zetkama R&D Sp. z o.o. 

W roku obrotowym 2013 Terrell Trading Sp. z o.o. nie prowadzi!a dzia!alno�ci gospodarczej. W grudniu 2013 roku 

Spó!ka podpisa!a umow� z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie ni�ej  opisanego projektu �Utworzenie Centrum 

Badawczo Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007�2013. przewiduj�c� dofinansowanie w wysoko�ci 4.882.000 z!. W wyniku zawartej z 

Ministerstwem Gospodarki umowy o dofinansowanie na realizacj� w/w projektu, pocz�wszy od roku 2014 aktywno�


gospodarcza spó!ki b�dzie si� dynamicznie rozwija
.  

Ponadto dzia!alno�
 Centrum B+R pozytywnie wp!ynie na wizerunek Spó!ki jako podmiotu wykorzystuj�cego 

najnowocze�niejsze technologie oraz dbaj�cego o �rodowisko naturalne. 

W wyniku projektu Spó!ka nawi�za!a tak�e wspó!prac� z uczelni� wy�sz� (Politechnika Wroc!awska), która posiada 

odpowiedni� wiedz� merytoryczn� w obszarze planowanych zada�. 

W I pó!roczu 2015 roku Spó!ka realizowa!a zadania wynikaj�ce z wcze�niejszych planów. 

Informacje ogólne o Zetkama R&D Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   Zetkama R&D Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres    57-410 �cinawka �rednia, ul. 3 Maja 12 

Przedmiot dzia!alno�ci us!ugi badawczo rozwojowe 

1.3.1.5 Techmadex SA 

W wyniku realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 13 pa	dziernika 2014 roku, pomi�dzy Zetkam� a Techmadex S.A. z 

siedzib� w Warszawie oraz kluczowymi akcjonariuszami tej spó!ki, tj. Lucjanem Ga!eckim, Dariuszem Gilem, Jerzym 

Kameckim i Henrykiem Cukrem (rb nr 21/2014 i 24/2014) Zetkama przej�!a  kontrol� kapita!ow� nad Techmadex S.A.  

Uzyskanie przez Zetkama S.A. kontroli kapita!owej nad Techmadex S.A. nast�pi!o w wykonaniu Umowy 

Inwestycyjnej w drodze przeprowadzenia transakcji sprzeda�y akcji Techmadex S.A. przez kluczowych akcjonariuszy 

tej spó!ki, tj. Lucjana Ga!eckiego, Dariusza Gila, Jerzego Kameckiego i Henryka Cukra na rzecz Emitenta. W wyniku 

powy�szych transakcji Emitent naby! !�cznie 350.000 akcji w kapitale zak!adowym Zetkama S.A., który to pakiet akcji 

wraz z pakietem akcji posiadanym dotychczas przez Emitenta w kapitale zak!adowym Techmadex S.A., stanowi 

51,02% kapita!u zak!adowego Techmadex S.A. 

Techmadex S.A. zajmuje si� projektowaniem, wykonawstwem i integracj� automatyki przemys!owej g!ównie dla 
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podmiotów z bran�y gazowniczej. Emitent prowadzi dzia!alno�
 us!ugow� oraz handlow�. 

W ramach dzia!alno�ci us!ugowej oferuje przede wszystkim: 

 w zakresie automatyki przemys!owej � projektowanie, wdra�anie i eksploatacj� systemów sterowania i 

wizualizacji procesów technologicznych, w szczególno�ci dla gazownictwa; 

 serwis urz�dze� gazowniczych: silników turbinowych, t!okowych, spr��arek gazu; 

 monitorowanie i zarz�dzanie prac� rozproszonych obiektów infrastruktury wodno � kanalizacyjnej. 

Oferta handlowa Spó!ki obejmuje sprzeda� transportowych urz�dze� magazynowych � m.in. wózków wid!owych i 

platformowych oraz urz�dze� do przenoszenia kontenerów 

Techmadex S.A. posiada równie� udzia!y w nast�puj�cych spó!kach: 
• 	
���������������������������������������� !"�!#��
!��� ������$%��&�'()���*� ����#+��"�

• ���	
���������������������������������������� !"�!#��
!��� ������$%��&���"�,)���*� ����#+��"�

• �-./��012�������������������������1�������"�!#��3���������4,�&���)���*� ���������������"�

• 
���5��6���6�5��!���������������������������1�������"�!#��3���������'��&���)���*� �����������������

Informacje ogólne o Techmadex S.A. 

Firma i forma prawna   Techmadex S.A. 

Siedziba i adres    02-796 Warszawa, ul. Migda�owa 91 

Przedmiot dzia�alno�ci obszar automatyki przemys�owej, serwisowania urz�dze� gazowniczych i 

us�ug termowizyjnych 

1.3.1.6 GP Energia Sp. z o.o. 

GP Energia Sp. z o.o. zajmuje si� us�ugami w zakresie automatyki technologicznej, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

wykonywaniem pomiarów i telemetrii, oraz us�ugami z zakresu ochrony katodowej oraz telekomunikacji � spó�ka jest 

aktywna na rynku gazu ciek�ego. 

Informacje ogólne o GP Energia Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna GP Energia Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres Bia�ystok, ul. 3 Pu�askiego 26C/2 

Przedmiot dzia�alno�ci jw. 

1.3.1.7 BioGP Energia Sp. z o.o. 

BioGP Energia sp. z o.o. jest to spó�ka celowa, która zosta�a powo�ana w celu realizacji projektu �Ekopaliwo 

przysz�o�ci � wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych 	róde� energii przez BioGP Energia 

Sp. z o.o. w mie�cie !apy�. Jako, �e BioGP Energia Sp. z o.o. nie uzyska�a finansowania zewn�trznego koniecznego do 

wniesienia wk�adu w�asnego na realizacj� ww. projektu, Zarz�d Województwa Podlaskiego na podstawie uchwa�y z 

dnia 10 lutego 2015 r. rozwi�za� umow� o dofinansowanie. Spó�ka dokona�a zwrotu ca�o�ci �rodków otrzymanych na 

podstawie umowy o dofinansowanie w wysoko�ci 179 000 z� wraz z odsetkami. Zarz�d podejmuje intensywne 
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dzia�ania polegaj�ce na zbyciu posiadanych przez Spó�k� nieruchomo�ci. 

Informacje ogólne o GP Energia Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna GP Energia Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres Bia�ystok, ul. 3 Pu�askiego 26C/2 

Przedmiot dzia�alno�ci jw. 

1.3.1.8 Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna

Informacje ogólne o Siskin 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna: 

Firma i forma prawna  Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Spó�ka Komandytowo-

Akcyjna 

Siedziba i adres Sosnowiec, ul. Swobodna 9 

Przedmiot dzia�alno�ci spó�ka nie prowadzi dzia�alno�ci 

1.3.1.9 Siskin 5 Sp. z o.o. 

Informacje ogólne o Siskin 5 Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna  Siskin 5 Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�  

Siedziba i adres Sosnowiec, ul. Swobodna 9 

Przedmiot dzia�alno�ci spó�ka nie prowadzi dzia�alno�ci 

1.3.1.10 Masterform Grupa Zetkama Spó�ka z o. o. 

Informacje ogólne o Masterform Grupa Zetkama Spó�ka z o. o.: 

Firma i forma prawna Masterform Grupa Zetkama Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres �wiebodzice 

Przedmiot dzia�alno�ci dzia�alno�
 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy��czeniem 

holdingów finansowych 

1.3.2. SPÓ"KI STOWARZYSZONE 

Jednostka dominuj�ca posiada dwie spó�ki stowarzyszone wchodz�ce w sk�ad GK Techmadex. 
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1.4. Zatrudnienie 

Przeci�tne zatrudnienie w I pó!roczu 2015 roku 

Zatrudnienie Osoby 

Pracownicy umys!owi 319 

Pracownicy fizyczni 791 

Razem osoby 1.110 

1.5. Zmiany w sk�adzie osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych 

W dniu 8 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zetkama S.A. dokona�o wyboru Rady Nadzorczej nowej 

kadencji w sk�adzie: Micha� Zawisza, Tomasz Jurczyk, Jan Jurczyk, Tomasz Stamirowski, Zygmunt Mro�ek. Rada 

powierzy�a funkcj� Przewodnicz�cego - Panu Micha�owi Zawiszy, funkcj� Zast�pcy Przewodnicz�cego - Panu 

Tomaszowi Jurczykowi i funkcj� Sekretarza - Panu Janowi Jurczykowi. Rada dokona�a tak�e wyboru Zarz�du nowej 

kadencji. Na stanowisko Prezesa Zarz�du powo�any zosta� Pan Leszek Jurasz, na stanowisko Wiceprezesa Zarz�du 

powo�any zosta� Pan Jerzy Ko�uch. 

1.6. Informacja o wa�niejszych osi�gni�ciach w dziedzinie bada� i rozwoju 

Celem strategicznym Grupy w zakresie bada� i rozwoju jest zbudowanie efektywnego potencja�u technicznego i 

technologicznego, który zapewni mo�liwo�
 sta�ego poszerzania gamy oferowanych produktów w zakresie armatury i 

odlewów. Oczekiwaniem Grupy jest mo�liwo�
 oferowania na rynku �wiatowym najnowocze�niejszych armaturowych 

rozwi�za� technicznych przy jednoczesnej efektywno�ci kosztowej prowadzonego procesu produkcyjnego. �rodkiem 

do realizacji tego celu jest utworzenie w�asnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe musi zapewni
 mo�liwo�
 konkurowania produktowego zarówno na rynku Europy 

Zachodniej jak i na rynkach euroazjatyckich. 

1.7. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania 

W Grupie Kapita�owej Zetkama w I pó�roczu 2015 roku nie nast�pi�y istotne zmiany w podstawowych zasadach 

zarz�dzania Spó�k�. 

1.8. Wa�niejsze zdarzenia maj�ce wp�yw na dzia�alno�� i wyniki finansowe Grupy Kapita�owej w I 

pó�roczu 2015 roku, w tym wa�ne zdarzenia, jakie nast�pi�y po dacie, na któr� sporz�dzono 

sprawozdanie 
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Najistotniejszymi czynnikami maj�cymi wp�yw na wyniki Grupy Kapita�owej w I pó�roczu 2015 roku 

by�y: 

• �)��������������+�������*��	�!���������!� !������ !��(��"���������� !�������+�������� �����7� ��

• �5��7�����5��5�������57����!����������58�/�!����������*� ��3����9����	�!���:� ������5#!�

�� !�!��� ��!� �����#������*� ��3����9���"�

�

• ��������	
������������������������������	��

�

� �(�5���5������������+�5�����*� �����������!����������
#���
���5����� �*����� ��������������

;�<� ����� �'�� =� �� � ��� ��� ���������� 5����� ��7�� !� 2-�.� ;�� ��*� �� �� ��� ��� /� ��*� �� >
��7������?� ���

:�@;.3.���.��/���*� ��>
��7�!7�5�?��
#����� ��������������� ������!��� ��������:�@;.3.��� ���A�����

��("4(������������7����,,��,(��� 57�������B�C�����DE�������#���&�("�(���F�&�>� 57�����5�����?��


#���
���5������ �D#������!� ������������������!��",������������*#��5����*� �����7�����7��������7��

�",���� � 57�� ��*� �� ���7�!7�57� ���  �+��� !������ �� ��*�5� ���7�����7�� 
������ !���#���� ������� ��� �����

��5������ ��7�2-�.�;������������"� �*�7�����5������ �����7����� ��� �����#�������*�5�;!G����
�#� ��

��.��1�5���������������
�$�
�#� �������������H���5�����������DE� ������*��������58���*� �����7�����7�

���  ����� ���� 4��� ����� ���� :��� ��������������DE� �� !�����!� !���#���� ��� ������ 57�� ������� ���"4(� ���� 2#�DE�

!�����*�� ���� �,�� ����� 1����DE� �� � 57�� :�@;.3.� !���#���� ��� �������� ,�"4,� ��� 5�� ���������� D��� ����

��������!�D������� !��!���� ��A5���� 57����+�������#!���������!����������58�����������A5���

� I� 0�#���57�� 
��7 �!� ;!G���� 
�#� �� �� ������ ����5����� �� 2-�.� ;�� ��� ��� 5#!� �!���A� ��

����*7������!���������*����������5�7��58��������
�������*���A����� ��������A������������*��J�

3$�� ���� �� ����"� K�!����L���� ��.�"� ;!G����
�#� �� ��.�� ��3����9������.�� �� �������� �����������9 �*��

�������� �� ��������  !�����5���"� ��#���5���"� ���*� �� �58���5��7"� �� !�*�"� ������+�"� ��� ����!� ��

9�����*���

� ;!G���� 
�#� �� ��.�� ��� 5������� ����!5��� �� !� � �����5���58� �� �����*�� ���������58�

�58���5����� 0� � ����+���� ��*� �� &� �,,��� �������� �� � �5����"� ����!�����J� ���� ��*�"� ����58���� ��

������+������� ��(�������������4("���#��
MN��

Wa�niejsze wydarzenia, które wyst�pi�y po dacie bilansu: 

• ���������������� ����!��"��
�#�!�$�� /�
������������������������������ !������������57�����! �!���

���D5�5�#� �7� �� �9��� ���!58���D5�� �� ����58� 	�!��� ;��������7�� $#�� 9!� 57��������� ��*� �� 7���

9 ����� ����������� ���!58���D5����� ���� �������������� �� ������#��D5�� ���������7� 	�!����

� ��5��������� ���!58���D5�� �� �������!� 7����� �������!� ��������� 9 ��� �������� �� �����#�� ���

������#�� �� ����������  ���5�7�� ��7�� !� ������! 5�7���� ��#+�5��� ��� 	�!���� O���5�D���

��������� ��*� �� �� 	�!��� �������� ��5��+��� ��� ������� *�� ��������58� �� ������������ �� !������������

���!58���D5����������5���!� ���5�7������ ����D5����#��������#��D5�����������7���*� ��
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:� ���� ��.�� !���#���� ��+�5� ��  �*� ��������7� ��*�5� ������ �D5�� �((� ����� ��� /� ����5��������  �����

��+�5� ��7��������������������!�A��� �G�� ��12�H0��3�!���#�����������P���������7�5�����P��������

5�AD5��#!��5���D5����+�5� ��������"�)����+���

• �����%���������&�����'��!��(�(���)��*�+����#� /������!��������������*� ��3����9����	�!���:� ����

C��*� ���� �(()� ��#+��� ��� :� ���� ��.�F� ���������A ���D5����� �� ��� !�����*���� ��*�5�3����9���� �."�

K�������5� ���  ���A� ��� �#�� ���� B����������� �� !�!� ������� ��A� �� D��� *�� ������58� &� ��� �#�� ��� �� ��

��5�����A���� ����!��� ��5����"���#������0���������+�5�����������������������*� ������9�����������

��5��*��58�������7�!������

��*� ��3����9������.�����������������#��DE����� ������5���7�7����*� �� �������*������ �����������

�58��#�����$N$�C����5�����!��������� ��� ����9���� �F��;������������������������3����9������.��

���7�!7�� ������������ �� ������������58� �58��#���5���� �� 7� �D5����� �������58� �� !��������58�

���������58��������������D#���������5�7���"�#����5��������������D#�����������1�#���58��(���&��(���

��*� ��3����9���� ��.�� ������A��� ������� ����58��*�� D������ �� ��)� ����� �����57� ���+�� ��2@-.�� ��*� ��

����!����� � ���� ��(� ���5���� *�"� �� �#������� ��� �� � �(��� ����58���� ��� ��� �#�� ��"� ����� �#���������

�������� ��2@-.��������5��� 4"���#�� ���� 1����DE� � ���*�� ������58� ��*� �� ������� ����#�� ���� 2�����57��

��#��7�5�� ��� �� !��� � 57�� 3����9���� ��.�� ��� 58��� ��� ��!���������7� ������57�� ��*� �� ��#+�7�

:� �����N���5����*� ��3����9����7���D5����������������#���57�����������	�!�����7�57����5#!�����*7�

�����!�����! 57����������*�������������57���

• �!�������+,������� �"-�.����!� /�3����9����	�!���:� �������������������9��������������������!���

���!����(4��(��� ��� ��������7� �������� � 2N	���� � K#�� �� ��.�� !�������  ������5�7���  ����������������

9����������� ������57�� �� ��� �9����������� ���������58� ����� ;���������5A� �� ���*�� ������5�7��58�

C�������7� ��� ���P� �(�(4��(��� �� !F� /� ���  ���A� ��4����(("((� �L0"� 5�� ��� ���#�5���!� ��� ����� ��#� ��

���!�� !��!�N�
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�����������5���������312�H0�Q����+���1�����58�!���#����� ����!�!���#�����������������5����

�� 9����J� ������!� �7�������� �� 9������������������� �58�� 57�58� ��*� ��3����9������.���#+�5�58����
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SPRZEDA� I MARKETING 

2.1. Produkty 

Zetkama S.A. jest producentem wysokiej jako�ci armatury przemys!owej i odlewów �eliwnych, g!ównie na potrzeby 

produkcji armatury i pomp. Poprzez spó!k� zale�n� - �rubena Unia S.A. Grupa Zetkama jest równie� obecna na rynku 

elementów z!�cznych (�ruby, wkr�ty, nakr�tki i nity). Utworzona w 2009 r. druga spó!ka zale�na � MCS Sp. z o.o. 

zajmuje si� produkcj� rur do systemów uk!adów wydechowych, wykorzystywanych w produkcji samochodów 

osobowych oraz �wiadczy us!ugi obróbki odlewów �eliwnych i aluminiowych na potrzeby przemys!u samochodowego. 

Nabyta 29 grudnia 2011 roku spó!ka zale�na Armak Sp. z o.o. prowadzi dzia!alno�
 w segmencie armatury 

przemys!owej. 

Armatura  

Armatura przemys!owa jest podstawowym produktem Zetkamy. Do produkcji armatury Spó!ka wykorzystuje 

produkowane przez siebie odlewy z �eliwa szarego jak i sferoidalnego. 

Armatura ta znajduje zastosowanie w takich bran�ach jak: ciep!ownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, 

wodoci�gi i kanalizacja, przemys! stoczniowy oraz zak!ady przemys!owe. 

W sk!ad armatury wchodz� nast�puj�ce grupy produktów:  

� zawory grzybkowe zaporowe, s!u��ce do odcinania przep!ywaj�cego czynnika; 

� zawory zwrotne (grzybkowe, klapowe i zwrotne); 

� zawory reguluj�ce, pozwalaj� na p!ynn� regulacj� przep!ywaj�cego czynnika; 

� zawory mieszkowe, zawory odcinaj�ce przep!yw czynnika, posiadaj�ce uszczelnienie d!awnicy w postaci 

mieszka; 

� zawory p!ywakowe; 

� kurki kulowe, s!u��ce do odcinania przep!ywaj�cego czynnika; 

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

� kosze ssawne, zapobiegaj�ce przep!ywowi powrotnemu czynnika z jednoczesn� funkcj� jego oczyszczenia; 

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

Zakres swojej oferty Grupa Kapita!owa systematycznie rozszerza o sprzeda� towarów, które w g!ównej mierze stanowi 

armatura innych producentów. Istotn� w�ród nich grup� stanowi armatura obca oferowana przez Zetkam� jako armatura 

komplementarna do armatury w!asnej produkcji. Zakres oferowanej armatury obcej Spó!ka systematycznie rozszerza 

wzmacniaj�c swoj� pozycj� w szczególno�ci w bran�y wentylacji i klimatyzacji oraz w sieciach wodnych i 

kanalizacyjnych. 

Odlewy 

Odlewy s� wytwarzane w odlewni �eliwa w �cinawce �redniej, a do momentu zako�czenia umowy dzier�awy tj. do 

31.03.2010 by!y produkowane tak�e w zak!adzie w W�gierskiej Górce.  Odlewy produkowane s� zarówno na potrzeby 

w!asne jak równie� na sprzeda�, g!ównie do innych producentów armatury. Odlewy s� wykonywane z �eliwa szarego i 

sferoidalnego o ci��arze od 0,5 do 100 kg. S� to g!ównie odlewy ci�nieniowe i maszynowe sprzedawane w postaci 

surowej lub obrobionej. 

Elementy z��czne 

Trzeci� lini� produktow� s� elementy z!�czne. Elementy z!�czne s� wytwarzane przez spó!k� zale�n� Jednostki 

Dominuj�cej � spó!k� �rubena Unia S.A. Dzi�ki stosowanej technologii produkcji oferta �rubeny, jest bardzo szeroka, 

zarówno w uk!adzie wymiarowym, jak i asortymentowym. 
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Zakres wymiarowy oferowanych wyrobów rozci�ga si� od M5 do M36 przy maksymalnej d!ugo�ci 700 mm za� zakres 

w!asno�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 udzia! stanowi� wyroby z ró�nego rodzaju pokryciami antykorozyjnymi wykonywanymi w 

kooperacji. W tym zakresie spó!ka oferuje mi�dzy innymi: cynkowanie galwaniczne, cynkowanie ogniowe, dakromet, 

geomet, cynk-nikiel, delta tone i inne. 

Odr�bnym segmentem, stanowi�cym ok. 40% produkcji �rubeny Unii S.A., s� elementy z!�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 (wed!ug norm) jaki i wyroby niestandardowe wed!ug 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 ponadstandardowych. 

Spó!ka wykonuje tak�e us!ugi w zakresie obróbki chemiczno-powierzchniowej drutu walcowanego. 

Podzespo�y dla motoryzacji 

Podzespo�y dla motoryzacji s� wytwarzane w spó�ce MCS Sp. z o.o. w �orach. Utworzona w 2009 r. spó�ka zale�na 

MCS Sp. z o.o. jest producentem rur do systemów uk�adów wydechowych, wykorzystywanych w produkcji 

samochodów osobowych oraz �wiadczy us�ugi obróbki odlewów �eliwnych i aluminiowych g�ównie na potrzeby 

przemys�u samochodowego. W MCS Sp. z o.o. produkowane s� elementy do niemal wszystkich marek samochodów 

produkowanych w zak�adach europejskich koncernów, takich jak KIA, Ford, BMW, Opel, Fiat, Hyundai, Skoda, 

Renault. 

Zakres dzia�alno�ci spó�ki zale�nej MCS Sp. z o.o. obejmuje równie� obróbk� odlewów �eliwnych i aluminiowych. 

Obróbki obu typów odlewów dokonuje si� na tych samych maszynach. MCS Sp. z o.o. dysponuje obecnie 30 centrami 

obróbczymi w pe�ni zautomatyzowanymi, które umo�liwiaj� osi�ganie najwy�szych parametrów jako�ciowych oraz 

wydajno�
, gwarantuj�c� realizacj� powierzonych zada�. MCS Sp. z o.o. specjalizuje si� w obróbce du�ych partii 

odlewów maj�cych zastosowanie w silnikach do samochodów osobowych i ci��arowych oraz w obróbce elementów 

zawiesze�, wsporników oraz kolektorów wydechowych. 

Komponenty dla przemys�u maszynowego 

Odlewy i inne elementy przeznaczone do maszyn rolniczych, budowlanych i innych. 

Automatyka przemys�owa 

Segment ten obejmuje szeroki zakres zada�: 

 - projektowania, monta�u i uruchomienia oprogramowania systemowego i wizualizacji, 

 - projektowanie i monta� instalacji elektrycznych oraz uruchomienie urz�dze�, 

 - dostawy elementów automatyki, w tym sterowników i oprogramowania, 

 - pomiary i badania termowizyjne urz�dze� elektrycznych (termografia w podczerwieni), wykrywanie nieszczelno�ci 

instalacji gazowych, badania �cian budynków, 

 - serwis i eksploatacja urz�dze� gazowniczych: silników turbinowych, t�okowych, spr��arek gazu, itp. 
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Sprzeda� Grupy Zetkama w I pó!roczu 2015 w podziale na segmenty operacyjne. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

I pó!rocze 

2015 r. 2014 r. 

Armatura 
tys. z!

54.698 56.739 

Odlewy 
tys. z!

6.589 6.938 

Elementy z!�czne 
tys. z!

60.702 56.714 

Podzespo!y dla motoryzacji 
tys. z!

25.961 19.697 

Komponenty dla przemys!u maszynowego 
tys. z!

14.585 18.006 

Automatyka przemys!owa 
tys. z!

4.321 - 

Sprzeda� ogó�em tys. z� 166.856 158.094 

Sprzeda� Grupy wzros!a o 6% w stosunku do I pó!rocza 2014. Wzrost sprzeda�y nast�pi! w segmentach elementów 

z!�cznych o 7%, podzespo!ów dla motoryzacji o 32%. 

Sprzeda� w I pó!roczu 2015 roku wynios!a ogó!em 166.856 tys. z!.  

Struktura sprzeda�y: 

• armatura 33% ca!o�ci sprzeda�y Grupy, 

• odlewy 4%, 

• elementy z!�czne 36%, 

• podzespo!y dla motoryzacji 16%, 

• komponenty dla przemys!u maszynowego 8% 

• automatyka przemys!owa 3%. 
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2.2. Rynki zbytu

Grupa Kapita�owa Zetkama sprzedaje swoje wyroby na prawie wszystkich kontynentach �wiata, jednak zdecydowanie 

najwi�kszy udzia� przypada na kraje europejskie. 

RYNEK ZAGRANICZNY 
I pó�rocze 2015 I pó�rocze 2014 Zmiana 

2015/2014 tys. z� [%] tys. z� [%] 

POLSKA 55.981 34% 47.602 30% 18% 

UNIA EUROPEJSKA 90.658 54% 85.995 54% 5% 

POZOSTALE KRAJE 20.217 12% 24.497 16% -17% 

SPRZEDA� RAZEM 166.856 100% 158.094 100% 6% 

Wzros�a sprzeda� w kraju i w Unii Europejskiej. Wzrost by� mo�liwy dzi�ki pozyskaniu nowych klientów na wyroby 

Grupy. 
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2.3. Zaopatrzenie 

Grupa Kapita�owa zaopatruje si� w swoje podstawowe materia�y u dostawców krajowych i zagranicznych. W I 

pó�roczu 2015 roku zgodnie z przyj�t� polityk�, w celu dywersyfikacji 	róde� zaopatrzenia zwi�ksza�a poziom 

wspó�pracy z dostawcami zagranicznymi. Dzia�ania takie powoduj� dodatkowo zmniejszanie ekspozycji walutowej 

Grupy. Prowadzone s� sta�e audyty dostaw pod wzgl�dem jako�ci dostarczanych materia�ów, terminowo�ci dostaw i 

warunków handlowych.  
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SYTUACJA FINANSOWA 

3.1. Analiza przychodów i kosztów 

W I pó!roczu 2015 roku przychody ze sprzeda�y Grupy Zetkama wynios!y prawie 167 mln z! i by!y wy�sze o 9 mln ni�

w analogicznym okresie 2014 roku. Wynik netto Grupy wyniós! 13,5 mln z!. W segmencie dzia!alno�ci operacyjnej 

Grupa uzyska!a wynik na sprzeda�y w wysoko�ci 39,5 mln z! i wynik na dzia!alno�ci operacyjnej w wysoko�ci 17,5 

mln z!. 

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 

od 01.01 do 

30.06.2015

od 01.01 do 

30.06.2014

od 01.01 do 

31.12.2014
Dzia�alno�� kontynuowana     

Przychody ze sprzeda�y 166.856 158.094 306.335

  Przychody ze sprzeda�y produktów 143.416 142.408 274.837

  Przychody ze sprzeda�y us!ug  5.323 1.922 4.441

  Przychody ze sprzeda�y towarów i materia!ów 18.117 13.764 27.057

Koszt w�asny sprzeda�y 127.332 118.037 231.076

  Koszt sprzedanych produktów 109.022 109.115 209.959

  Koszt sprzedanych us!ug 3.789 1.419 1.894

  Koszt sprzedanych towarów i materia!ów 14.521 7.503 19.223

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 39.523 40.057 75.259

  Koszty sprzeda�y 9.630 9.145 19.766

  Koszty ogólnego zarz�du 11.637 9.432 19.836

  Pozosta!e przychody operacyjne 1.145 421 1.038

  Pozosta!e koszty operacyjne 1.886 1.561 2.426

  Zysk z tytu!u okazyjnego nabycia    

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 17.515 20.340 34.269

  Przychody finansowe 454 1.201 2.727

  Koszty finansowe 1.112 528 1.079

  Udzia! w zysku (stracie) jednostek wycenianych 

metod� praw w!asno�ci (+/-) 
9 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16.856 21.022 35.917

  Podatek dochodowy 3.387 3.506 6.060

Zysk (strata) netto z dzia�alno�ci kontynuowanej 13.469 17.516 29.857

Zysk (strata) netto przypadaj�cy: 

- akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego 14.195 17.464 29.624

- akcjonariuszom mniejszo�ciowym (725) 52 233
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3.2. Sytuacja maj�tkowo - kapita�owa 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Aktywa trwa�e      
Warto�
 firmy 6.405 6.405    

Warto�ci niematerialne 16.488 14.529 13.359 

Rzeczowe aktywa trwa!e 137.060 127.949 114.172 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 5.849 5.849 5.849 

Inwestycje w jednostkach zale�nych 111 - 14 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - 579 588 

Nale�no�ci i po�yczki 216 139 1.748 

Pochodne instrumenty finansowe -    

Pozosta!e d!ugoterminowe aktywa finansowe 4 5 5 

D!ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 5 37

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa trwa�e 166.139 155.492 135.735 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 44.322 42.960 39.015 

Nale�no�ci z tytu!u umów o us!ug� budowlan� - - -   

Nale�no�ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e 

nale�no�ci 
65.902 61.000 53.943 

Nale�no�ci z tytu!u bie��cego podatku dochodowego - 85    

Po�yczki 749 163 17 

Pochodne instrumenty finansowe 146 154 304 

Pozosta!e krótkoterminowe aktywa finansowe 249 - 159 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 4.874 5.360 1.195 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 18.880 32.635 24.296 

Aktywa trwa!e zaklasyfikowane jako przeznaczone  

do sprzeda�y 
   

Aktywa obrotowe 135.123 142.357 118.929 

Aktywa razem 301.262 297.849 254.664 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Kapita� w�asny      

Kapita� w�asny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 

dominuj�cej: 

Kapita� podstawowy 981 981 981 

Akcje w�asne (-)    

Kapita� ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 

nominalnej 
31.843 31.843 31.843 

Pozosta�e kapita�y 535 (14) 1.105 

Zyski zatrzymane: 161.961 147.863 135.457 

- zysk (strata) z lat ubieg�ych 147.767 118.239 117.993 

- zysk (strata) netto przypadaj�cy 

akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 
14.194 29.624 17.464 

195.320 180.673 169.386 

Udzia�y mniejszo�ci 7.655 8.420 962 

Kapita� w�asny 202.975 189.093 170.348 

Zobowi�zania 

Zobowi�zania d�ugoterminowe 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d�u�ne 21.088 27.560 10.548 

Leasing finansowy 364 454 384 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta�e zobowi�zania 564 559

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 6.479 6.228 6.764 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu�u 

�wiadcze� pracowniczych 
3.618 3.808 2.358 

Pozosta�e rezerwy d�ugoterminowe 

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 2.002

Zobowi�zania d�ugoterminowe 34.115 38.609 20.054 
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30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

Zobowi�zania krótkoterminowe 

Zobowi�zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e 

zobowi�zania 
36.818 42.803 35.827 

Zobowi�zania z tytu!u bie��cego podatku dochodowego 1.003 1.427 2.348 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 10.877 10.696 11.171 

Leasing finansowy 399 378 331 

Pochodne instrumenty finansowe 10 58 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu!u 

�wiadcze� pracowniczych 
6.886 6.107 8.005 

Pozosta!e rezerwy krótkoterminowe 3.014 2.573 3.090 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 5.174 6.153 3.432 

Zobowi�zania zwi�zane z aktywami trwa!ymi 

przeznaczonymi do sprzeda�y 
   

Zobowi�zania krótkoterminowe 64.172 70.147 64.262 

Zobowi�zania razem 98.287 108.756 84.316 

Pasywa razem 301.262 297.849 254.664 

SYTUACJA MAJ�TKOWA 
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W porównaniu do I pó�rocza ubieg�ego roku nast�pi� wzrost warto�ci aktywów trwa�ych i obrotowych. Wzrost nast�pi� 

g�ównie w pozycjach rzeczowych aktywów trwa�ych i nale�no�ci. 

SYTUACJA KAPITA�OWA

Kapita�y w�asny na dzie� 30.06.2015 roku stanowi�y: 

• Kapita� akcyjny 981 tys. z� 

na który sk�ada�o si� 4.904.150 akcji 

• Kapita� z emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 31.843 tys. z� 

• Pozosta�e kapita�y 535 tys. z� 

• Zyski zatrzymane 161.961 tys. z� 

• Udzia�y mniejszo�ci 7.655 tys. z� 
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3.3. Ocena zarz�dzania zasobami finansowymi 

Przy analizie sytuacji finansowej Grupy Zetkama pomocne s� wska	niki ekonomiczne. 

ANALIZA WSKA	NIKOWA 
I pó�rocze 

2015 

I pó�rocze 

2014 

1. Kapita� sta�y; kapita� w�asny + rezerwy + zobowi�zania d�ugoterminowe 237.090 190.402 

2. Kapita� pracuj�cy (aktywa bie��ce netto); Aktywa obrotowe � 

zobowi�zania krótkoterminowe 
70.951 54.667 

3. Mar�a zysku brutto; zysk brutto / sprzeda� netto  10,1% 13,3% 

4. Mar�a zysku netto; zysk netto / sprzeda� netto  8,1% 11,1% 

5. Rentowno�
 brutto sprzeda�y; wynik na sprzeda�y / sprzeda� netto  23,7% 25,3% 

6. Finansowanie aktywów trwa�ych kapita�ami w�asnymi; Kapita� w�asny 

/aktywa trwa�e 
122,2% 125,5% 

7. Obci��enia maj�tku zad�u�eniem; zobowi�zania ogó�em /kapita� ogó�em 32,6% 33,1% 

8. Unieruchomienie �rodków; aktywa trwa�e /aktywa 55,1% 53,3% 

9. Trwa�o�
 struktury finansowania; kapita�y sta�e / pasywa 78,7% 74,8% 

10. Aktywno�
 maj�tku; kapita� pracuj�cy / aktywa 23,6% 21,5% 

11. Wska	nik p�ynno�ci I; aktywa obrotowe / zobowi�zania bie��ce 2,11 1,85 

12. Wska	nik p�ynno�ci II; (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowi�zania 

bie��ce 
1,41 1,24 

13. Rotacja nale�no�ci � dni; nale�no�
 przeci�tne * liczba dni / sprzeda�

netto 
62,5 55,3 

14. Rotacja zapasów � dni; zapasy przeci�tne * liczba dni / koszty 

sprzedanych produktów i towarów 
65,4 59,0 

15. Rotacja zobowi�za� � dni; zobowi�zania przeci�tne * liczba dni / koszty 

sprzedanych produktów i towarów 
50,6 49,4 

Wska	niki struktury maj�tkowej pozostaj� na bezpiecznym poziomie, spad� udzia� zad�u�enia d�ugoterminowego. 

Kapita� sta�y jest wi�kszy o 47 mln ni� w I pó�roczu 2014 roku. Stosunek zaanga�owanego kapita�u obcego do kapita�u 

ogó�em na koniec czerwca 2015r. wyniós� 32,6%. 

Aktywa trwa�e s� finansowane w ca�o�ci kapita�em sta�ym. W I pó�roczu 2015 wska	niki p�ynno�ci finansowej (I i II), 

kszta�towa�y si� na bezpiecznym poziomie. 

Wzrasta udzia� kapita�u pracuj�cego co jest zwi�zane ze wzrostem poziomu przychodów ze sprzeda�y. 
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3.4. Ró�nice pomi�dzy wynikami finansowymi uzyskanymi  za I pó�rocze 2015 rok a wcze�niej 

publikowanymi prognozami 

W zakresie zrealizowanych przychodów ze sprzeda�y prognoza zosta!a wykonana w 49%.Wynik EBITDA na poziomie 

23.151 tys. z! stanowi 48% prognozy rocznej. Zrealizowany przez Grup� Zetkama zysk netto wyniós! 13.469 tys. z!. 

Emitent podtrzymuje opublikowan� prognoz� z dnia 14.05.2015r. dla Grupy Kapita!owej Zetkama na rok 2015. 

3.5. Zamierzenia inwestycyjne oraz sposób ich finansowania 

W I po!owie roku 2015 Grupa zrealizowa!a wydatki na rzeczowe aktywa trwa!e i warto�ci niematerialne na poziomie 

16.686 tys. z!. Inwestycje s� sfinansowane ze �rodków w!asnych. 

3.8. Ocena mo�liwo�ci realizacji inwestycji 

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z za!o�eniami. Inwestycje zostan� sfinansowane g!ównie ze �rodków 

w!asnych. 
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OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

4.1. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju 

Czynniki wewn�trzne wp!ywaj�ce na przysz!e wyniki finansowe: 

• Wykorzystywanie synergii podmiotów tworz�cych Grup� Kapita!ow� 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 � wdra�anie systemu zapewnienia jako�ci ISO/TS 

• Realizacja inwestycji odtworzeniowych i dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych. 

Czynniki zewn�trzne to: 

• Zmiany cen g!ównych surowców oraz energii elektrycznej i gazu maj�cych silny wp!yw na koszty produkcji, 

a co za tym idzie na uzyskiwane przez Grup� mar�e. 

• Wprowadzenie do oferty Zetkamy dodatkowych towarów, przeznaczonych g!ównie do sieci wodnych i 

kanalizacyjnych oraz do instalacji wewn�trznych. 

• Zmiana kursu EUR/PLN wp!ywaj�ca na poziom zysków ze sprzeda�y zagranicznej. Aprecjacja z!otówki 

wzgl�dem innych walut, a w szczególno�ci do EURO, wp!ynie 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 spe!nieniem. 

• Sytuacja makroekonomiczna na g!ównych rynkach zbytu, polityka gospodarcza pa�stwa oraz kszta!towanie si�

wska	ników makroekonomicznych takich jak tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom stóp 

procentowych, stopa bezrobocia oraz kursy walut. 

4.2. Istotne czynniki ryzyka i zagro�e�

Do istotnych czynników ryzyka i zagro�e� nale��: 

• Ryzyko zwi�zane z pogorszeniem rentowno�ci � w przypadku wzrostu cen materia!ów oraz wzmacnianiu si�

z!otówki, Grupa mo�e by
 nara�ona na przej�ciowe spadki poziomu rentowno�ci operacyjnej. Podejmowane 

na bie��co dzia!ania operacyjne w zakresie redukcji kosztów, zabezpieczanie pozycji walutowych z 

wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz zmniejszanie pozycji walutowej netto (m.in. poprzez 

dywersyfikacj� geograficzn� zakupów podstawowych materia!ów) powoduj�, i� w znacznym stopniu 

minimalizowane s� skutki wyst�pienia powy�szych czynników. Ponadto informacje o tendencjach na rynku 

armatury przemys!owej pozwalaj� zak!ada
, i� przej�ciowe pogorszenie mar�y nie powinno stanowi


problemu w d!u�szej perspektywie czasu. 
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• Ryzyko zwi�zane z wymogami prawnymi dotycz�cymi ochrony �rodowiska � obowi�zuj�ce obecnie przepisy 

w zakresie ochrony �rodowiska. Realizacja zaplanowanych przez Zetkam� inwestycji ogranicza do minimum 

to ryzyko. Jednostka Dominuj�ca wdra�a system Zarz�dzania �rodowiskiem zgodnie z norm� ISO 14001. 

• Ryzyko zwi�zane z awari� urz�dze� produkcyjnych � ryzyko zwi�zane z ewentualnymi awariami i kl�skami 

�ywio!owymi. Grupa realizuje przyj�ty plan przegl�dów okresowych g!ównych maszyn i urz�dze�, celem 

zapobiegania wyst�powania nag!ych awarii. Równocze�nie realizowany jest coroczny plan remontów maszyn i 

urz�dze�. Oba te dzia!ania zabezpieczaj� poprawno�
 funkcjonowania maszyn i urz�dze� od strony 

mechanicznej.  

• Ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� � ewentualne pogorszenie si� koniunktury gospodarczej mo�e 

spowodowa
 ograniczenie popytu na wyroby Grupy. Dywersyfikacja geograficzna kontrahentów powoduje 

ograniczenie w znacznym stopniu negatywnego wp!ywu wyst�pienia tego ryzyka. 

4.3. Perspektywy i strategia rozwoju 

Grupa Kapita!owa przyj�!a strategi�, której realizacja ma na celu zapewnienie d!ugoterminowego rozwoju i uzyskanie 

sta!ego wzrostu warto�ci Grupy. Podstawowym celem strategii na lata 2014-2016 jest dalsze wykorzystanie 

posiadanego do�wiadczenia do prowadzenia perspektywicznej dzia!alno�ci w bran�y metalowej. Wzrost warto�ci 

Grupy Kapita!owej b�dzie nast�powa! poprzez integracj� podmiotów tworz�cych Grup�, wzrost organiczny oraz 

przemy�lane akwizycje. 

W celu realizacji przyj�tej strategii rozwoju Grupa Kapita!owa podejmie dzia!ania inwestycyjne zmierzaj�ce do: 

• wzmocnienia marki produktu, 

• rozszerzenia oferowanego asortymentu i zwi�kszenia produkcji armatury (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 ma!o rentownej produkcji, 

• dalszego zwi�kszania poziomu efektywno�ci na zatrudnionego; 

• doskonalenia jako�ci produkowanych wyrobów; 

• ci�g!ej optymalizacji procesów produkcyjnych - redukcja kosztów po�rednio i bezpo�rednio produkcyjnych. 
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DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJ�CYCH CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ 

LICZBIE G!OSÓW NA WZ 

Na dzie� 30.06.2015 r. kapita� akcyjny Jednostki Dominuj�cej dzieli� si� na 4.904.150 akcji o warto�ci nominalnej 

0,20 z�otych ka�da.  

Poni�ej przedstawiono akcjonariuszy posiadaj�cych ponad 5% w ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy oraz osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Jednostk� Dominuj�c�. 

Dane na dzie� 30.06.2015 r. 

Zarz�d Spó�ki na dzie� sporz�dzania raportu pó�rocznego nie powzi�� informacji o umowach, w wyniku, których mog�

w przysz�o�ci nast�pi
 zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oprócz 

opublikowanego Planu Po��czenia pomi�dzy ZETKAMA i IDEA K5 opisan� w paragrafie 1.8 bie��cego dokumentu. 

Informacje o znanych Spó�ce umowach (w tym równie� zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których 

mog� w przysz�o�ci nast�pi
 zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

Po��czenie z IDEA K5 sp. z o.o. implikuje zdarzenie w którym kapita� zak�adowy ZETKAMA zostanie podniesiony o 

kwot� 354.540,80 z� w drodze emisji 1 772 704 akcji serii F (warto�
 nominalna � 0,20 z�) � �akcje po��czeniowe�. Po 

po��czeniu z IDEA K5 ilo�
 akcji w Zetkama wzro�nie do 6.676.854 sztuk. W nowej strukturze akcjonariatu 

dotychczasowi udzia�owcy Idea K5 b�d� posiadali 27% nowych udzia�ów. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w powy�szej sprawie odb�dzie si� 15.09.2015r. 

W zwi�zku z realizowan� strategi� rozwoju segmentu produkcji podzespo�ów dla przemys�u motoryzacyjnego i 

integracji podmiotów Zarz�d Spó�ki oczekuje wzrostu warto�ci spó�ki i co za tym idzie ju� od 2016r. pozytywnego 

wp�ywu na zysku na 1 akcj�.  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia� w kapitale 

zak�adowym 
Liczba g�osów 

Udzia� w ogólnej 

liczbie g�osów 
Jan Jurczyk 410.876 8,38% 410.876 8,38% 
Maciej Jurczyk 406.770 8,29% 406.770 8,29% 
Tomasz Jurczyk 406.770 8,29% 406.770 8,29% 
Zygmunt Mro�ek 391.000 7,97% 391.000 7,97% 
Generali OFE 374.496 7,64% 374.496 7,64% 
ING OFE (Nationale-
Nederlanden OFE) 

287.139 5,86% 287.139 5,86% 

Klienci BZWBK 273.341 5,57% 273.341 5,57% 
Fundusze BZWBK 260.659 5,32% 260.659 5,32% 
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OSOBY ZARZ�DZAJ�CE I NADZORUJ�CE  

Poni�ej przedstawiono liczb� i warto�
 nominaln� wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarz�dzaj�ce i 

nadzoruj�ce na dzie� 30 czerwca 2015 r. 

Akcje posiadane przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce na dzie� 30.06.2015 r. 

Pozostali cz!onkowie Rady Nadzorczej nie posiadaj� Akcji Jednostki dominuj�cej. 

�cinawka �rednia, dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes  Zarz�du

  

Nazwisko i Imi� Stanowisko 

Ilo�
 akcji posiadanych 
w dniu publikacji 

raportu za I pó�rocze 
2015 roku 

Ilo�
 akcji 
posiadanych w dniu 

publikacji raportu za 
2014 rok 

Zmiana 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 90.000 90.000 - 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 31.759 31.759 - 

Jan Jurczyk Sekretarz RN 410.876 410.876 - 

Zygmunt Mro�ek Cz!onek RN 391.000 391.000 - 

Tomasz Jurczyk 
Zast�pca 
Przewodnicz�cego RN 

406.770 406.770 - 
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O�WIADCZENIA ZARZ�DU JEDNOSTKI DOMINUJ�CEJ 
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O�WIADCZENIE 

Wedle naszej najlepszej wiedzy, pó!roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporz�dzone zosta!y zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci. Sprawozdania 

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� Grupy 

Kapita!owej oraz jej wynik finansowy, a pó!roczne sprawozdanie zarz�du zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osi�gni�
 oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes  Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 26 sierpnia 2015 r.
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O�WIADCZENIE 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy przegl�du 

pó!rocznego sprawozdania finansowego zosta! wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten 

oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego badania spe!niali warunki do wydania bezstronnego i 

niezale�nego raportu z przegl�du, zgodnie z w!a�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes  Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 26 sierpnia 2015 r.






