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SKRÓCONE! RÓDROCZNE! SPRAWOZDANIE! FINANSOWE! NA! DZIE"! I! ZA! OKRES! 6! MIESI#CY!
ZAKO"CZONY!30!CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)

SKRÓCONE!"RÓDROCZNE!SPRAWOZDANIE!Z!SYTUACJI!FINANSOWEJ
Nota

30.06.2016

31.12.2015

16
17

14 401
48 751

13 130
48 051

18

256 217
4

255 529
4

AKTYWA
Warto ci!niematerialne
Rzeczowe!aktywa!trwa&e
Nieruchomo ci!inwestycyjne
Inwestycje!w!jednostkach!zale'nych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Pochodne instrumenty finansowe
D&ugoterminowe!rozliczenia!mi(dzyokresowe
Aktywa!z!tytu&u!odroczonego!podatku!dochodowego
Aktywa!trwa$e!razem
Zapasy
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
Nale'no ci!z!tytu&u!bie')cego!podatku!dochodowego
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e!krótkoterminowe!aktywa!finansowe
Krótkoterminowe!rozliczenia!mi(dzyokresowe
"rodki!pieni('ne!i!ich!ekwiwalenty
Aktywa!trwa&e!zaklasyfikowane!jako!przeznaczone!do!sprzeda'y

319 373

316 714

19

20 010

18 648

21

33 016

24 882

12 874
119
4 635

9 538
406
1 220

70 654

54 694

390 027

371 408

1 335
164 211
297
131 283
125 282
6 001

1 335
164 211
94
125 282
91 425
33 857

297 126

290 923

31 500
119

31 222
91

3 740
1 414
2 982

3 740
1 836
1 982

Aktywa obrotowe razem

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapita&!podstawowy
Kapita&!ze!sprzeda'y!akcji!powy'ej!ich!warto ci!nominalnej
Kapita&!z!aktualizacji!wyceny
Zyski zatrzymane:
- zysk (strata) z lat ubieg"ych
- zysk (strata) netto

27

Kapita$!w$asny!razem
Kredyty,!po'yczki,!inne!instrumenty!d&u'ne
Leasing finansowy

26

Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e!zobowi)zania
Rezerwa!z!tytu&u!odroczonego!podatku!dochodowego
Rezerwy!na!zobowi)zania!z!tytu&u! wiadcze*!pracowniczych
Pozosta&e!rezerwy!d&ugoterminowe
D&ugoterminowe!rozliczenia!mi(dzyokresowe

23

Zobowi%zania!d$ugoterminowe!razem

39 755

38 871

25

24 304

21 088

26

23 918
77
367
264
854
3 362

16 096
152
116
92
422
3 648

Zobowi%zania!krótkoterminowe!razem

53 146

41 614

Zobowi%zania!razem

92 901

80 485

PASYWA RAZEM

390 027

371 408

Zobowi)zania!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug!oraz!pozosta&e!zobowi)zania
Zobowi)zania!z!tytu&u!bie')cego!podatku!dochodowego
Kredyty,!po'yczki,!inne!instrumenty!d&u'ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowi)zania!i!rezerwy!z!tytu&u! wiadcze*!pracowniczych
Pozosta&e!rezerwy!krótkoterminowe
Krótkoterminowe!rozliczenia!mi(dzyokresowe

23
23
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SKRÓCONE! RÓDROCZNE! SPRAWOZDANIE! FINANSOWE! NA! DZIE"! I! ZA! OKRES! 6! MIESI#CY!
ZAKO"CZONY!30!CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)

SKRÓCONE "RÓDROCZNE!SPRAWOZDANIE!Z!DOCHODÓW
Nota

01.01. do 01.01. do
30.06.2016 30.06.2015

Dzia alno!"#kontynuowana##
Przychody!ze!sprzeda&y

9

Przychody!ze!sprzeda'y!produktów

72 295

64 989

52 426

50 766

Przychody!ze!sprzeda'y!us&ug!
Przychody!ze!sprzeda'y!towarów!i!materia&ów

Koszt!w$asny!sprzeda&y

10

Koszt!sprzedanych!produktów

19 869

14 223

54 487

49 693

40 027

38 773

Koszt!sprzedanych!us&ug
Koszt!sprzedanych!towarów!i!materia&ów

14 460

10 920

Zysk!(strata)!brutto!ze!sprzeda&y

17 808

15 296

Koszty!sprzeda'y

10

4 435

4 093

Koszty!ogólnego!zarz)du

10

5 298

4 328

Pozosta&e!przychody!operacyjne

11

214

139

Pozosta&e!koszty!operacyjne

12

Zysk!(strata)!z!dzia$alno'ci!operacyjnej

279

343

8 010

6 671
23 443

Przychody finansowe

13

258

Koszty finansowe

14

907

449

7 361

29 665

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

Zysk!(strata)!netto!z!dzia$alno'ci!kontynuowanej

15

1 360

1 917

6 001

27 748

6 001

27 748

Dzia alno!"#zaniechana
Zysk!+strata-!netto!z!dzia&alno ci!zaniechanej

Zysk (strata) netto

ZYSK NA AKCJ$
dane w PLN

01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Z!dzia$alno'ci!kontynuowanej
- podstawowy

0,90

5,66

- rozwodniony

0,90

4,16

- podstawowy

0,00

0,00

- rozwodniony

0,00

0,00

Z!dzia$alno'ci!zaniechanej
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE!SPRAWOZDANIE Z CA#KOWITYCH DOCHODÓW
01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

6 001

27 748

Inne#ca kowite#dochody

203

420

Inne!ca$kowite!dochody,!które!zostan%!przeklasyfikowane!na!zyski!lub!straty!po!spe$nieniu!
okre'lonych!warunków:
Przeszacowanie!rzeczowych!aktywów!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
- dochody!+straty-!uj(te!w!okresie!w!innych!dochodach!ca&kowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
- kwoty!uj(te!w!warto ci!pocz)tkowej!pozycji!zabezpieczanych
Zyski i straty aktuarialne
Podatek!dochodowy!odnosz)cy!si(!do!sk&adników!innych!dochodów!ca&kowitych
Inne!ca$kowite!dochody,!które!nie!zostan%!przeklasyfikowane!na!zyski!lub!straty:
Przeszacowanie!zobowi)za*!z!tytu&u! wiadcze*!pracowniczych

251
251

519
519

(48)

(99)

203

420

6 204

28 168

Zysk (strata) netto

Podatek dochodowy dotycz)cy!sk&adników,!które!ni!zostan)!przeniesione!w!pó.niejszych!
okresach
Inne!ca$kowite!dochody!po!opodatkowaniu

Ca$kowite!dochody
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SKRÓCONE! RÓDROCZNE!SPRAWOZDANIE!FINANSOWE!NA!DZIE"!I!ZA!OKRES!6!MIESI#CY!ZAKO"CZONY!30!CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)

SKRÓCONE "RÓDROCZNE!ZESTAWIENIE!ZMIAN!W!KAPITALE!W#ASNYM
Kapita$!ze!
sprzeda&y!akcji!
pow. ich
wart. nom

Kapita$!
podstawowy

Saldo!na!dzie*!01.01.2016!roku

1 335

164 211

Kapita$!z!
aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

94

125 282

Emisja akcji
Emisja!akcji!w!zwi)zku!z!realizacj)!opcji!!+program!
p&atno ci!akcjamiWycena!opcji!+program!p&atno ci!akcjamiDywidendy
Przekazanie!wyniku!finansowego!na!kapita&
Razem transakcje z w&a cicielami
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku
Inne

290 922
0
0

Zmiany!zasad!+polityki-!rachunkowo ci
Korekta!b&(du!podstawowego
Saldo po zmianach

Razem

1 335

164 211

94

125 282

290 922
0
0

0
6 001

0
0
0
0
6 001
0

0

0

0

0

0

203
203

6 001

203
6 204

1 335

164 211

297

131 283

297 126

Inne#ca kowite#dochody:
Inne!ca&kowite!dochody
Razem!ca&kowite!dochody
Przeniesienie!do!zysków!zatrzymanych +sprzeda'!
przeszacowanych! rodków!trwa&ychSaldo!na!dzie*!30.06.2016!roku
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(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)

Kapita$!ze!
sprzeda&y!akcji!
pow. ich
wart. nom

Kapita$!
podstawowy

Saldo!na!dzie*!01.01.2015!roku

981

31 843

Kapita$!z!
aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

842

90 584

Emisja akcji
Emisja akcji!w!zwi)zku!z!realizacj)!opcji!!+program!
p&atno ci!akcjamiWycena!opcji!+program!p&atno ci!akcjamiDywidendy
Przekazanie!wyniku!finansowego!na!kapita&
Razem!transakcje!z!w&a cicielami
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku
Inne

124 250
0
0

Zmiany!zasad!+polityki-!rachunkowo ci
Korekta!b&(du!podstawowego
Saldo po zmianach

Razem

981

31 843

842

90 584

124 250
0
0

0
27 748

0
0
0
0
27 748
0

0

0

0

0

0

420
420

27 748

420
28 168

981

31 843

1 262

118 332

152 418

Inne#ca kowite#dochody:
Inne!ca&kowite!dochody
Razem!ca&kowite!dochody
Przeniesienie!do!zysków!zatrzymanych!+sprzeda'!
przeszacowanych! rodków!trwa&ychSaldo!na!dzie*!30.06.2015!roku
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SKRÓCONY "RÓDROCZNY!RACHUNEK!PRZEP#YWÓW!PIENI$%NYCH
01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Przep ywy#!rodków#pieni$%nych#z#dzia alno!ci#operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

7 361

29 665

2 393

2 196

704

(613)

Korekty:
Amortyzacja!i!odpisy!aktualizuj)ce!rzeczowe!aktywa!trwa&e!oraz!warto ci!niematerialne
Zmiana!warto ci!godziwej!aktywów!trwa&ych
Zmiana!warto ci!godziwej!aktywów!+zobowi)za*-!finansowych!wycenianych!przez!rachunek!zysków!!!!
i strat
Instrumenty!zabezpieczaj)ce!przep&ywy! rodków!pieni('nych!przeniesione!z!kapita&u
Odpisy!aktualizuj)ce!z!tytu&u!utraty!warto ci!aktywów!finansowych
Zysk!+strata-!ze!sprzeda'y!niefinansowych!aktywów!trwa&ych
Zysk!+strata-!ze!sprzeda'y!aktywów!finansowych!+innych!ni'!instrumenty!pochodneZyski!+straty-!z!tytu&u!ró'nic!kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Koszt!p&atno ci!w!formie!akcji!+programy!motywacyjneInne korekty
Korekty razem
Zmiana!stanu!zapasów
Zmiana!stanu!nale'no ci
Zmiana!stanu!zobowi)za*
Zmiana stanu!rezerw!i!rozlicze*!mi(dzyokresowych
Zmiany w kapitale obrotowym
Wp&ywy!+wydatki-!z!rozliczenia!instrumentów!pochodnych
Wydatki!na!sp&at(!kredytów
Zap&acone!odsetki!z!dzia&alno ci!operacyjnej
Zap&acony!podatek!dochodowy

rodki!pieni+&ne!netto!z!dzia$alno'ci!operacyjnej

(12)
(28)
841
(124)

(18 882)

3 786
(1 362)
(8 134)
3 216
1 605
(4 675)

72
(17 239)
2 149
(10 772)
(93)
289
(8 427)
(262)

(66)
(1 782)

(149)
(1 201)

4 624

2 387

Przep ywy#!rodków#pieni$%nych#z#dzia alno!ci#inwestycyjnej
Wydatki!na!nabycie!warto ci!niematerialnych
Wp&ywy!ze!sprzeda'y!warto ci!niematerialnych
Wydatki!na!nabycie!rzeczowych!aktywów!trwa&ych
Wp&ywy!ze!sprzeda'y!rzeczowych!aktywów!trwa&ych
Wydatki!na!nabycie!nieruchomo ci!inwestycyjnych
Wp&ywy!ze!sprzeda'y!nieruchomo ci!inwestycyjnych
Otrzymane!sp&aty po'yczek!udzielonych
Po'yczki!udzielone
Inne wp&ywy (wydatki) inwestycyjne
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy

rodki!pieni+&ne!netto!z!dzia$alno'ci!inwestycyjnej

(1 528)
(2 836)

(3 839)
11

(234)
50

337
77
18 882

(4 548)

15 468

Przep ywy#!rodków#pieni$%nych#z#dzia alno!ci#finansowej
Wp&ywy!netto!z!tytu&u!emisji!akcji
Wp&ywy!z!tytu&u!emisji!d&u'nych!papierów!warto ciowych
Inne wydatki finansowe
Wp&ywy!z!tytu&u!zaci)gni(cia!kredytów!i!po'yczek
Sp&aty!kredytów!i!po'yczek
Sp&ata!zobowi)za*!z!tytu&u!leasingu!finansowego
Odsetki!zap&acone
Dywidendy!wyp&acone

rodki!pieni+&ne!netto!z!dzia$alno'ci!finansowej
Zmiana!netto!stanu!'rodków!pieni+&nych!i!ich!ekwiwalentów
"rodki!pieni('ne!i!ich!ekwiwalenty!na!pocz)tek!okresu
Zmiana!z!tytu&u!ró'nic!kursowych

rodki!pieni+&ne!i!ich!ekwiwalenty!na!koniec!okresu

(15 186)
7 268
(3 684)
(196)
(76)

(2 900)
(73)

3 312
3 387

(18 159)
(304)

1 220
28

14 101
485

4 635

13 797
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SKRÓCONE! RÓDROCZNE! SPRAWOZDANIE! FINANSOWE! NA! DZIE"! I! ZA! OKRES! 6! MIESI#CY!
ZAKO"CZONY!30!CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)

DODATKOWE!INFORMACJE!DO!SKRÓCONEGO!"RÓDROCZNEGO!
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Podstawowe informacje!o!Spó$ce

ZETKAMA S.A. +„Spó&ka”- 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 mie ci!si(!w!"cinawce!"redniej!przy!ul. 3 Maja 12.
Czas!trwania!Spó&ki!jest!nieoznaczony/
Sk&ad!Zarz)du Spó&ki! na!dzie*! zatwierdzenia! do! publikacji!niniejszego! skróconego! ródrocznego!sprawozdania!
finansowego:
Leszek Jurasz – Prezes!Zarz)du
Kazimierz!Prze&omski - Cz&onek Zarz)du
W! dniu! 30! marca! 2016! roku! Rada! Nadzorcza! Spó&ki! powo&a&a! do! Zarz)du! Spó&ki! Pana! Kazimierza!!
Prze&omskiego!i!powierzy&a!mu!funkcj(!Cz&onka!Zarz)du/
W dniu 1 lipca 2016 roku Cz&onek!Zarz)du!Pan!Jerzy!Ko'uch z&o'y&!rezygnacj(!z!pe&nionej!funkcji!Wiceprezesa!
Zarz)du/
ZETKAMA!S/A/!wraz!z!jej!jednostkami!zale'nymi!tworzy!Grup(!Kapita&ow)!ZETKAMA/
2.

Zasady!rachunkowo'ci

Skrócone! ródroczne! sprawozdanie! finansowe! ZETKAMA! S/A/! sporz)dzone! ! zosta&o! zgodnie! z wymogami
Mi(dzynarodowego! Standardu! Rachunkowo ci! 34! "ródroczna! sprawozdawczo 5! finansowa,! który! zosta&!
zatwierdzony!przez!Uni(!Europejsk).
Zasady (polityki) rachunkowo ci! zastosowane! do! sporz)dzenia! niniejszego! skróconego! ródrocznego!
sprawozdania! finansowego! s)! spójne! z! tymi,! które! zastosowano! przy! sporz)dzaniu! sprawozdania! finansowego!
na!dzie*!i!za!okres!zako*czony!31!grudnia!201;!roku/
Zmiany! Mi(dzynarodowych! Standardów! Sprawozdawczo ci! Finansowej! +„MSSF”-,! które! wesz&y! w! 'ycie! od!
1! stycznia! 2016! roku! nie! maj)! wp&ywu! na! bie')ce! i! uprzednio! wykazane! jednostkowe! wyniki! finansowe! oraz!
warto ci! jednostkowych! kapita&ów! w&asnych/! Spó&ka! zamierza! przyj)5! opublikowane,! lecz! nie! obowi)zuj)ce! do!
dnia! publikacji! niniejszego! skróconego! ródrocznego! sprawozdania! finansowego! zmiany! MSSF,! zgodnie!
z!dat)!ich!wej cia!w!'ycie/!Wp&yw!zmian!MSSF!na!przysz&e!jednostkowe!sprawozdanie!finansowe!Spó&ki!jest!na!
bie')co!analizowany przez!Spó&k(/
Skrócone! ródroczne! sprawozdanie! finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przez roczne
sprawozdanie finansowe i nale'y je analizowa5!&)cznie!z!rocznym!sprawozdaniem!finansowym!sporz)dzonym!na!
31 grudnia 2015 roku oraz! ze! skróconym! ródrocznym! skonsolidowanym! sprawozdaniem! finansowym!
sporz)dzonym!na!30 czerwca 2016 roku.
Niniejsze!skrócone! ródroczne!sprawozdanie!finansowe!by&o!przedmiotem!przegl)du!przez!podmiot!uprawniony!
do!badania!sprawozda*!finansowych/
3.

Okres!obj+ty!sprawozdaniem finansowym

Niniejsze sprawozdanie jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym ZETKAMA S.A. Obejmuje okres
6!miesi(cy!zako*czony!30!czerwca!2016!roku!oraz!dane!na!ten!dzie*/
Sprawozdanie! z! dochodów oraz! sprawozdanie! z! ca&kowitych! dochodów! obejmuj)! dane! za! okres! 6! miesi(cy!
zako*czony!30!czerwca!2016!roku!i!dane!porównawcze!za!okres!6!miesi(cy!zako*czony!30!czerwca!201;!roku/!!
Rachunek przep&ywów! pieni('nych! oraz! sprawozdanie! ze! zmian! w! kapitale! w&asnym! obejmuj)! dane! za! okres!
6! miesi(cy! zako*czony! 30! czerwca! 2016! roku! oraz! dane! porównawcze za! okres! 6! miesi(cy! zako*czony!
30 czerwca 2015 roku.
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(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmuje! dane! na! 30! czerwca! 2016! roku! oraz! dane! porównawcze! na!
31 grudnia 2015 roku.
4.

Podstawa sporz%dzenia

Skrócone! ródroczne!sprawozdanie!finansowe!zosta&o!sporz)dzone!w!oparciu!o!zasad(!kosztu!historycznego,!za!
wyj)tkiem!pochodnych!instrumentów!finansowych!wycenianych!wed&ug!warto ci!godziwej/
Skrócone! ródroczne! sprawozdanie! finansowe! zosta&o! sporz)dzone! przy! za&o'eniu! kontynuowania! dzia&alno ci!
przez! Spó&k(! w! daj)cej! si(! przewidzie5! przysz&o ci/! Na! dzie*! zatwierdzenia! niniejszego! skróconego!
ródrocznego! sprawozdania! finansowego! nie! stwierdzono! istnienia! okoliczno ci wskazuj)cych! na! zagro'enie!
kontynuowania!dzia&alno ci!przez!Spó&k(/
5.

Waluta funkcjonalna i prezentacyjna

Walut)! prezentacji! niniejszego! skróconego! ródrocznego! sprawozdania! finansowego! jest! polski! z&oty,! który! jest!
równie'! walut)! funkcjonaln)! dla! Spó&ki/ Wszystkie! warto ci,! o! ile! nie! wskazano! inaczej,! podane! s)! po!
zaokr)gleniu!do!tysi(cy!z&otych/
6.

Profesjonalny!os%d!i!szacunki

Sporz)dzenie!skróconego! ródrocznego sprawozdania finansowego wymaga!dokonania!szacunków!ksi(gowych!
i! przyj(cia! za&o'e*! w! odniesieniu! do! przysz&ych! zdarze*! oraz! .róde&! niepewno ci! wyst(puj)cych! na! dzie*!
bilansowy/! Szacunki! oraz! zwi)zane! z! nimi! za&o'enia! opieraj)! si(! na! do wiadczeniu! historycznym! oraz! innych!
czynnikach!uznawanych!za!racjonalne!w!danych!okoliczno ciach!i!stanowi)!!podstaw(!!do!!okre lenia!!warto ci!!
bilansowych! ! aktywów! ! i! ! zobowi)za*,! ! które! ! nie! ! wynikaj)! bezpo rednio! z! innych! .róde&/! Faktyczne! warto ci!
mog)!si(!ró'ni5!od!warto ci!szacowanych/
Szacunki! i! zwi)zane! z! nimi! za&o'enia! podlegaj)! bie')cej! weryfikacji. Os)dy! oraz! szacunki! dokonywane! przez!
Zarz)d,! które! maj)! istotny! wp&yw! na! skrócone! ródroczne! sprawozdanie! finansowe,! zosta&y! przedstawione!
w!notach!obja niaj)cych Zmiana!szacunków!ksi(gowych!jest!uj(ta!w!okresie,!w!którym!dokonano!zmiany!lub!w!
okresach bie')cym! i! przysz&ych,! je'eli! dokonana! zmiana! szacunku! dotyczy! zarówno! okresu! bie')cego,! jak!
i!okresów!przysz&ych/ Os)dy!i!szacunki!maj)ce!wp&yw!na!niniejsze!skrócone! ródroczne!sprawozdanie!finansowe!
zosta&y!przedstawione!w!notach:!22 oraz 23.
7.

Zatwierdzenie do publikacji

Niniejsze! skrócone! ródroczne! sprawozdanie! finansowe! zosta&o! zatwierdzone! do! publikacji! 26 sierpnia 2016
roku.
8.

Cykliczno'-!oraz!sezonowo'-!dzia$alno'ci

Dzia&alno 5!Spó&ki!nie!ma!charakteru!sezonowego!ani!cyklicznego/
9.

Segmenty operacyjne

Na! dzie*! bilansowy! Spó&ka! nie! wyodr(bnia! wewn(trznych! segmentów! operacyjnych/! Dzia&alno 5! Spó&ki!
traktowana! jest! przez! Zarz)d! jako! jeden! segment! operacyjny/! Opis! rodzaju! dzia&alno ci! Spó&ki! zosta&!
przedstawiony
w
nocie
1 Podstawowe informacje o!Spó&ce!do!niniejszego!skróconego! ródrocznego!sprawozdania!finansowego/
W! zwi)zku! z! rozwojem! Grupy! Kapita&owej! ZETKAMA,! w! porównaniu! do! roku! 201;,! nast)pi&a! zmiana! zasad!
segmentacji/! Nowy! model! segmentacji! zosta&! przedstawiony! w! skróconym! ródrocznym! skonsolidowanym
sprawozdaniu! finansowym! sporz)dzonym! na! dzie*! i! za! okres! zako*czony! 30! czerwca! 2016/! Dla! celów!
jednostkowego! skróconego! ródrocznego! sprawozdania! finansowego! dzia&alno 5! Spó&ki! traktowana! jest! jako!
jeden segment.
Przychody w przekroju geograficznym!prezentuj)!si(!nast(puj)co:
01.01. do
30.06.2016
20 126

01.01. do
30.06.2015
17 475

Unia Europejska

33 280

35 712

Pozosta&e!kraje

18 889

11 802

Ogó$em

72 295

64 989

Przychody w przekroju geograficznym
Polska
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(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
Sprzeda'!do!'adnego!z!klientów!nie!przekroczy&a!10<!warto ci!przychodów!ze!sprzeda'y/
10. Koszty!wed$ug!rodzaju
01.01. do
30.06.2016
2 393

01.01. do
30.06.2015
2 196

"wiadczenia!pracownicze

13 394

11 018

Zu'ycie!materia&ów!i!energii

24 582

24 112

8 428

6 666

505

606

Amortyzacja

Us&ugi!obce
Podatki!i!op&aty
Pozosta&e!koszty!rodzajowe
Koszty!wed$ug!rodzajów!razem
Zmiana!stanu!produktów,!produkcji!w!toku!+=>-)

771

730

50 073

45 328

(235)

1 893

(78)

(28)

Koszty!sprzeda'y

(4 435)

(4 093)

Koszty!ogólnego!zarz)du

(5 298)

(4 328)

Koszt!wytworzenia!sprzedanych!produktów

40 027

38 773

Koszt!wytworzenia!produktów!na!w&asne!potrzeby!+-)

11. Pozosta$e!przychody operacyjne

Zysk!ze!zbycia!niefinansowych!aktywów!trwa&ych

01.01. do
30.06.2016
1

01.01. do
30.06.2015
53

115

74

Rozwi)zane!rezerwy
Rozwi)zanie!odpisów!aktualizuj)cych! rodki!trwa&e!i!warto ci!
niematerialne
Rozwi)zanie!odpisów!aktualizuj)cych!nale'no ci!finansowe
Rozwi)zanie!odpisów!aktualizuj)cych!nale'no ci!niefinansowe
Rozwi)zanie!odpisów!aktualizuj)cych!zapasy
Dotacje publiczne
Darowizny otrzymane

1

Odszkodowania
Inne
Pozosta$e!przychody!operacyjne!razem

98

11

214

139

12. Pozosta$e!koszty!operacyjne
01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Strata ze zbycia niefinansowych!aktywów!trwa&ych
Utworzenie!odpisów!aktualizuj)cych! rodki!trwa&e!i!warto ci!
niematerialne
Utworzenie!odpisów!aktualizuj)cych!nale'no ci!finansowe
Utworzenie!odpisów!aktualizuj)cych!nale'no ci!niefinansowe
Utworzenie!odpisów!aktualizuj)cych!zapasy

40

Utworzenie rezerw
Koszty!usuwania!braków!i!z&omowania
Likwidacja! rodków!trwa&ych
Przekazane darowizny
Inne
Pozosta$e!koszty!operacyjne!razem

121

33

4

46

142

128

12

96

279

343
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(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
13. Przychody finansowe
01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Dywidendy!i!udzia&y!w!zyskach

22 882

Odsetki!od!po'yczek

30

Odsetki od lokat

19

2

Odsetki Pool Lidera

31

31

Dodatnie!ró'nice!kursowe!

44

167

Inne

484

Przychody finansowe razem

14.

258

23 443

Koszty finansowe

Odsetki!od!kredytów
Odsetki!od!po'yczek
Odsetki od obligacji
Pozosta&e!odsetki
Aktualizacja!warto ci!inwestycji
Ujemne!ró'nice!kursowe
Inne
Koszty finansowe razem

01.01. do
01.01. do
30.06.2016
30.06.2015
142
111
699
7

38
300

59
907

449

W!zwi)zku!z!zarejestrowanym!2 listopada 2015 roku po&)czeniem!ZETKAMA!S/A/!z IDEA K5 Sp. z o.o.,!Spó&ka!
przej(&a!m.in. zobowi)zania!wynikaj)ce!z!obligacji!wyemitowanych!przez!ten!podmiot/!Spó&ka!nalicza odsetki od
tych!obligacji,!które!wp&ywaj)!na!wzrost!kosztów!finansowych!w!porównaniu!do!analogicznego!okresu!roku!201;/
15. Podatek dochodowy
Podatek!z!dzia$alno'ci
Bie')cy!podatek!dochodowy
Podatek odroczony:

01.01. do
30.06.2016
1 849

01.01. do
30.06.2015
1 298

(489)

619

Rozpoznanie strat podatkowych
Powstanie!i!odwrócenie!si(!ró'nic!przej ciowych

(489)

619

Podatek!!wykazany!w!sprawozdaniu!z!dochodów

1 360

1 917

01.01. do
30.06.2016
7 361

01.01. do
30.06.2015
29 665

1 399

5 636

Wyliczenie efektywnej stawki podatku
Zysk brutto
Teoretyczny podatek od zysku brutto
Ró'nice!trwa&e:

3 588

Przychody!z!tytu&u!dywidend
Przychody /Koszty niepodatkowe

39

131

1 360

1 917

Wykorzystanie strat podatkowych z lat poprzednich
Obci%&enie!podatkowe!wykazane!w!sprawozdaniu z
dochodów
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16. Warto'ci!niematerialne
Koszty prac
rozwojowych

Oprogramowanie

Warto'ci!niematerialne!
w trakcie wytwarzania

Razem

za okres od 01.01 do 30.06.2016 roku
Warto'-!bilansowa!netto!na!dzie*!01.01.2016

662

3 302

9 166

13 130

1 460

1 528

0

Nabycie!przez!po&)czenie jednostek gospodarczych
Zwi(kszenie!+nabycie,!wytworzenie,!leasing-

68

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

0

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

0
0

Przeszacowanie!warto ci!godziwej!+=>-)
Amortyzacja (-)

(91)

(257)

(166)

0

Odpisy!aktualizuj)ce!z!tytu&u!utraty!warto ci!+-)

0

Odwrócenie!odpisów!aktualizuj)cych
Warto'-!bilansowa!netto!na!dzie*!30.06.2016

639

3 136

10 626

14 401

za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku
Warto'-!bilansowa!netto na!dzie*!01.01.2015

637

3 635

4 878

9 150

1 208

1 353

(1)

(115)

0

Nabycie!przez!po&)czenie!jednostek!gospodarczych
Zwi(kszenie!+nabycie,!wytworzenie,!leasing-

145

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

(114)

0

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

0

Przeszacowanie!warto ci!godziwej!+=>-)
Amortyzacja (-)

(102)

(269)

(167)

0

Odpisy!aktualizuj)ce!z!tytu&u!utraty!warto ci!+-)

0

Odwrócenie!odpisów!aktualizuj)cych
Warto'-!bilansowa!netto!na!dzie*!30.06.2015

680

3 354

6 085

10 119
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17. Rzeczowe!aktywa!trwa$e

Grunty

Warto'-!bilansowa!netto!na!dzie*!01.01.2016
Nabycie!przez!po&)czenie!jednostek!
gospodarczych
Zwi(kszenie!+nabycie,!wytworzenie,!leasing-

341

Budynki i
budowle

Maszyny i
urz%dzenia

rodki!
transportu

Pozosta$e!
'rodki!trwa$e

Rzeczowe
aktywa!trwa$e!
w trakcie
wytwarzania

21 390

21 003

1 219

4 098

0

48 051

133

1 243

233

764

3 283

5 656

(2 816)

(2 820)

0

0

Sprzeda'!spó&ki!zale'nej!+-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

(4)

0

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

0

Przeszacowanie!warto ci!godziwej!+=>-)
Amortyzacja (-)

(324)

(1 208)

(191)

(2 136)

(413)

0

Odpisy!aktualizuj)ce!z!tytu&u!utraty!warto ci!+-)

0

Odwrócenie!odpisów!aktualizuj)cych
Warto'-!bilansowa!netto!na!dzie*!30.06.2016
za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku
Warto'-!bilansowa!netto!na!dzie*!01.01.2015
Nabycie!przez!po&)czenie!jednostek
gospodarczych
Zwi(kszenie!+nabycie,!wytworzenie,!leasing-

341

21 199

21 034

1 261

4 449

467

48 751

341

21 730

15 777

1 091

4 394

416

43 749

284

1 252

111

379

2 026

(54)

(171)

(4)

(229)

0

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

0

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

0

Przeszacowanie!warto ci!godziwej!+=>-)
Amortyzacja (-)

(322)

(1 018)

(17)

(1 746)

(389)

0

Odpisy!aktualizuj)ce!z!tytu&u!utraty!warto ci!+-)

0

Odwrócenie!odpisów!aktualizuj)cych
Warto'-!bilansowa!netto!na!dzie*!30.06.2015

Razem

341

21 692

15 957

1 014

4 380

416

43 800
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18. Inwestycje!d$ugoterminowe
Udzia$y/akcje!w!jednostkach!powi%zanych!razem:
"rubena!Unia!S/A/
MCS Sp. z o.o.
Armak Sp. z o.o.
Zetkama R&D Sp. z o.o.
Techmadex S.A.
Ku.nia!Polska!S/A/
Siskin Sp. z o.o. SKA
Siskin Sp. z o.o.
Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o.
Masterform S.A.

30.06.2016

31.12.2015

254 313

253 694

23 116

23 116

5 505

5 505

20 677

20 677

14

14

14 485

14 485

167 088

166 474

3 636

3 636

13

13

16 065

16 065

3 704

3 704

Zetkama!Nieruchomo ci!Sp/!z!o/o/

5

5

ZETKAMA Sp. z o.o.

5

-

1 905

1 836

Udzia$y/akcje!w!pozosta$ych!jednostkach

4

4

D$ugoterminowe!aktywa!finansowe!razem

256 222

255 534

Po&yczki!udzielone!jednostkom!powi%zanym

1. W! 2016! roku! dokonano! ko*cowego! rozliczenia! inwestycji! w! akcje! Ku.ni! Polskiej! S/A/! - szerzej ko*cowe!
rozliczenie! zosta&o! opisane! w! nocie! 4 skróconego! ródrocznego! skonsolidowanego! sprawozdania!
finansowego!Grupy!Kapita&owej!ZETKAMA!na!dzie*!i!za!okres!zako*czony 30 czerwca 2016 roku.
2. W! dniu! 29! stycznia! 2016! roku! S)d! Rejonowy! dla! Wroc&awia! – Fabrycznej! we! Wroc&awiu! IX! Wydzia&!
Gospodarczy! zarejestrowa&! po&)cznie! spó&ek:! Masterform! Grupa! Zetkama! Sp/! z! o/o/! +spó&ka! przejmuj)ca-! z!
Masterform S/A/! +spó&ka! przejmowana-/! W! konsekwencji! nast)pi&o! przeniesienie! ca&ego! maj)tku! spó&ki!
przejmowanej! na! spó&k(! przejmuj)c),! z! równoczesnym! podwy'szeniem! kapita&u! podstawowego! w! spó&ce!
przejmuj)cej/! Nowo! wyemitowane! udzia&y! zosta&y! obj(te! przez! dotychczasowych akcjonariuszy Masterform
S/A/!innych!ni'!spó&ka!przejmuj)ca/ Prezentowana!w!powy'szej!tabeli!warto 5!inwestycji!w!Masterform!S/A/!
+3/704! tys/! PLN-! dotyczy! op&at! warunkowych! zwi)zanych! z! przej(ciem! kontroli! w! tej! spó&ce! w! 201;! roku/
Grupa! dokona&a! ko*cowego rozliczenia! nabycia! akcji! Masterform! S/A/,! co! zosta&o! opisane! w! nocie! 4
skróconego! ródrocznego! skonsolidowanego! sprawozdania! finansowego! Grupy! Kapita&owej! ZETKAMA! na!
dzie*!i!za!okres!zako*czony!30!czerwca!2016!roku/ W wyniku tej transakcji zmianie uleg&a!struktura!w&asno ci!
Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. – udzia&!ZETKAMA!S/A/!spad&!ze!100<!do!7;</

3. W! dniu! 20! kwietnia! 2016! w! Krajowym! Rejestrze! S)dowym! zarejestrowana! zosta&a! ZETKAMA! spó&ka!
z! ograniczon)! odpowiedzialno ci)/! Wszystkie! udzia&y! w! nowo! utworzonym! podmiocie! zosta&y! obj(te! przez!
ZETKAMA S.A. Od 1!lipca!2016!roku!dzia&alno 5!produkcyjna!w!zakresie!wytwarzania!armatury!oraz!odlewów!
zosta&a! przeniesiona z ZETKAMA S.A. do ZETKAMA Sp. z o.o. w! formie! zorganizowanej! cz( ci!
przedsi(biorstwa/! Szerzej! transakcja! opisana! zosta&a! w! punkcie! dotycz)cym! zdarze*! po! dniu! bilansowym!
niniejszego!skróconego! ródrocznego!sprawozdania!finansowego/

19. Zapasy
30.06.2016 31.12.2015
Materia&y

4 449

3 321

Pó&produkty!i!produkcja!w!toku

4 922

4 538

Wyroby gotowe

4 430

4 618

Towary

6 209

6 171

20 010

18 648

Zapasy razem
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20. Aktywa finansowe
Kategorie!instrumentów!finansowych!wg!MSR!39
PiN

AWG-O

AWGW

IUTW

ADS

Poza
MSR 39

IPZ

Razem

Stan#na#dzie&#30.06.2016
Aktywa trwa"e:
Nale'no ci!i!po'yczki

1 905

1 905

0

Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa obrotowe:
Nale'no ci!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug!oraz!
pozosta&e!nale'no ci
Po'yczki

4

4

Pozosta&e!d&ugoterminowe!aktywa!finansowe

28 587

4 429

33 016

1 473

1 473

11 401

11 401

0

Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e!krótkoterminowe!aktywa!finansowe
"rodki!pieni('ne!i!ich!ekwiwalenty
Kategoria!aktywów!finansowych!razem

4 635

4 635
48 001

0

4

0

0

0

4 429

52 434

Stan#na#dzie&#31.12.2015
Aktywa trwa"e:
Nale'no ci!i!po'yczki

1 836

1 836

0

Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa obrotowe:
Nale'no ci!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug!oraz!
pozosta&e!nale'no ci
Po'yczki

4

4

Pozosta&e!d&ugoterminowe!aktywa!finansowe

20 946

3 936

24 882

1 457

1 457

8 081

8 081

0

Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e!krótkoterminowe!aktywa!finansowe
"rodki!pieni('ne!i!ich!ekwiwalenty
Kategoria!aktywów!finansowych!razem

1 220

1 220
33 540

0

4

0

0

0

3 936

37 480

U#yte w tabeli skróty:
PiN - po'yczki!i!nale'no ci
AWG-O - aktywa! finansowe! wyceniane! w! warto ci! godziwej! przez! rachunek! zysków! i! strat! - przeznaczone do
obrotu
AWG-W - aktywa finansowe wyceniane! w! warto ci! godziwej! przez! rachunek! zysków! i! strat! - wyznaczone przy
pocz)tkowym!uj(ciu!do!wyceny!w!warto ci!godziwej
IUTW - inwestycje!utrzymywane!do!terminu!wymagalno ci
ADS - aktywa!finansowe!dost(pne!do!sprzeda'y
IPZ - instrumenty pochodne zabezpieczaj)ce
Poza MSR 39 - aktywa poza zakresem MSR 39
Zdaniem! Spó&ki,! warto 5! ksi(gowa! wskazanych! wy'ej! instrumentów! finansowych! jest! zbli'ona! do! ich! warto ci!
godziwej.
W! okresie! od! 1! stycznia! do! 30! czerwca! 2016! roku! nie! dokonano! przeniesie*! mi(dzy! poziomami w hierarchii
ustalania!warto ci!godziwej!dla!instrumentów!finansowych/
21. Nale&no'ci!krótkoterminowe
30.06.2016

31.12.2015

27 828

19 387

(173)

(173)

27 655

19 214

932

1 732

Aktywa finansowe (MSR 39):
Nale'no ci!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug
Odpisy!aktualizuj)ce!warto ci!nale'no ci!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug!+-)
Nale'no ci!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug!+nettoNale'no ci!ze!sprzeda'y!aktywów!trwa&ych
Kwoty!zatrzymane!+kaucje-!z!tytu&u!umów!o!us&ug(!budowlan)
Kaucje!wyp&acone!z!innych!tytu&ów
Inne!nale'no ci
Odpisy!aktualizuj)ce!warto ci!pozosta&ych!nale'no ci!finansowych!+-)
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SKRÓCONE! RÓDROCZNE! SPRAWOZDANIE! FINANSOWE! NA! DZIE"! I! ZA! OKRES! 6! MIESI#CY!
ZAKO"CZONY!30!CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
Pozosta&e!nale'no ci!finansowe!netto
Nale'no ci!finansowe

932

1 732

28 587

20 946

4 429

3 936

4 429

3 936

33 016

24 882

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):
Nale'no ci!z!tytu&u!podatków!i!innych! wiadcze*
Przedp&aty!i!zaliczki
Pozosta&e!nale'no ci!niefinansowe
Odpisy!aktualizuj)ce!warto 5!nale'no ci!niefinansowych!+-)
Nale'no ci!niefinansowe
Nale&no'ci!krótkoterminowe!razem

22. Odpisy!aktualizuj%ce
01.01. do
30.06.2016

Odpisy!aktualizuj%ce!warto'-!zapasów:
Stan!na!pocz%tek!okresu

01.01. do
30.06.2015

552

552

552

552

Odpisy!uj(te!jako!koszt!w!okresie
Odpisy!odwrócone!uj(te!jako!przychód!w!okresie!+-)
Odpisy!odwrócone!w!okresie!+-)
Stan na koniec okresu

Odpisy!aktualizuj%ce!warto'-!nale&no'ci!i!po&yczek:

01.01. do
30.06.2016

Stan!na!pocz%tek!okresu

01.01. do
30.06.2015

548

387
41

Odpisy!uj(te!jako!koszt!w!okresie
Odpisy!odwrócone!uj(te!jako!przychód!w!okresie!+-)
Odpisy wykorzystane (-)
Stan na koniec okresu

548

428

Zdaniem! Zarz)du,! zapasy! nie! obj(te! odpisem! aktualizuj)cym! nie! utraci&y! przydatno ci! gospodarczej,! natomiast!
sp&ata!nale'no ci!nie!obj(tych!odpisami!aktualizuj)cymi!nie!budzi!w)tpliwo ci/
23. Rezerwy
Rezerwy na
'wiadczenia!
pracownicz
e

za okres od 01.01. do 30.06.2016
roku
Stan!na!pocz%tek!okresu
Zwi(kszenie!rezerw!uj(te!jako!koszt!
w okresie
Rozwi)zanie!rezerw!uj(te!jako!
przychód!w!okresie!+-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwi(kszenie!przez!po&)czenie!
jednostek gospodarczych
Stan rezerw na dzie*!30.06.2016!
roku
za okres od 01.01. do 30.06.2015
roku
Stan!na!pocz%tek!okresu
Zwi(kszenie!rezerw!uj(te!jako!koszt!
w okresie
Rozwi)zanie!rezerw!uj(te!jako!
przychód!w!okresie!+-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwi(kszenie!przez!po&)czenie!
jednostek gospodarczych
Stan!rezerw!na!dzie*!30.06.2015!

2 074

Pozosta&e!rezerwy,!w!tym!na:
koszty
restrukturyzacji

-

sprawy
s)dowe

straty!z!umów!
budowlanych

-

1 252

Razem
pozosta$e!
rezerwy

inne

422

422

432

432
-

(80)

-

3 246

-

-

-

1 919

854

854

629

629

458

458
-

1 919

-

-

-

1 087

1 087
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SKRÓCONE! RÓDROCZNE! SPRAWOZDANIE! FINANSOWE! NA! DZIE"! I! ZA! OKRES! 6! MIESI#CY!
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(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
roku

Wzrost! rezerw! na! wiadczenia! pracownicze! spowodowany! jest! uj(ciem! rezerw na! wiadczenia! pracownicze,
oszacowanych! przez! niezale'nego! aktuariusza/! Zmiana! ta! wynika! ze! zmiany! sposobu! ustalania! i! wyp&aty!
wybranych! wiadcze*!pracowniczych,!do!których!uprawnieni!b(d)!pracownicy!wraz!ze!wzrostem!ich!sta'u!pracy/
24. Zobowi%zania!finansowe
Kategorie!instrumentów!finansowych!wg!MSR!39
ZWG-W
ZZK
IPZ
Poza MSR 39

ZWG-O

Razem

Stan#na#dzie&#30.06.2016
Zobowi!zania d"ugoterminowe
Kredyty,!po'yczki,!inne!instrumenty!
d&u'ne
Leasing finansowy

31 500

31 500

119

119

3 740

3 740

0

Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e!zobowi)zania
Zobowi!zania krótkoterminowe
Zobowi)zania!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug!oraz!
pozosta&e!zobowi)zania
Kredyty,!po'yczki,!inne!instrumenty!
d&u'ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Kategoria!zobowi%za*!finansowych!
razem

20 504

3 800

23 918

23 918

77

77

367

367
0

0

79 858

24 304

367

3 800

84 025

Stan#na#dzie&#31.12.2015
Zobowi!zania d"ugoterminowe
Kredyty,!po'yczki,!inne!instrumenty!
d&u'ne
Leasing finansowy

31 222

31 222

91

91

3 740

3 740

0

Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e!zobowi)zania
Zobowi!zania krótkoterminowe
Zobowi)zania!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug!oraz!
pozosta&e!zobowi)zania
Kredyty,!po'yczki,!inne!instrumenty!
d&u'ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Kategoria!zobowi%za*!finansowych!
razem

17 759

3 329

16 096

16 096

152

152
116

116
0

0

21 088

69 060

116

3 329

72 505

U#yte w tabeli skróty:
ZWG-O - zobowi)zania!finansowe!wyceniane!w!warto ci!godziwej!przez!rachunek!zysków!i!strat!– przeznaczone
do obrotu
ZWG-W - zobowi)zania!finansowe!wyceniane!w!warto ci!godziwej!przez!rachunek!zysków!i!strat! - wyznaczone
przy!pocz)tkowym!uj(ciu!do!wyceny!w!warto ci!godziwej
ZZK - zobowi)zania!finansowe!wyceniane!wed&ug!zamortyzowanego!kosztu
IPZ - instrumenty!pochodne!zabezpieczaj)ce
Poza MSR 39 - zobowi)zania!poza!zakresem!MSR!39
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku nie dokonano! przeniesie*! mi(dzy! poziomami! w! hierarchii!
ustalania!warto ci!godziwej!dla!instrumentów!finansowych/
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SKRÓCONE! RÓDROCZNE! SPRAWOZDANIE! FINANSOWE! NA! DZIE"! I! ZA! OKRES! 6! MIESI#CY!
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(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
25. Zobowi%zania!krótkoterminowe
30.06.2016 31.12.2015
Zobowi!zania finansowe (MSR 39):
Zobowi)zania!z!tytu&u!dostaw!i!us&ug

20 504

17 759

20 504

17 759

3 443

2 809

304

465

Zobowi)zania!z!tytu&u!zakupu!aktywów!trwa&ych
Inne!zobowi)zania!finansowe
Zobowi%zania!finansowe
Zobowi!zania niefinansowe (poza MSR 39):
Zobowi)zania!z!tytu&u!podatków!i!innych! wiadcze*
Przedp&aty!i!zaliczki!otrzymane na dostawy
Inne!zobowi)zania!niefinansowe
Zobowi%zania!niefinansowe
Zobowi%zania!krótkoterminowe!razem

53

55

3 800

3 329

24 304

21 088

26. Kredyty

Kredyt

Waluta kredytu

celowy
celowy
cash pool

EUR
EUR
PLN

Saldo 31.12.2015

Wzrost (zmniejszenie)

3 120
10 311
0
13 431

(3 120)
(335)
7 187

Saldo 30.06.2016
0
9 976
7 187
17 163

W dniu! 23! czerwca! 2016! roku,! Spó&ka! (jako Lider cash poolingu) zawar&a! z! BG%! BNP! Paribas! S/A/! aneks! do!
umowy! kredytu! w! rachunku! bie')cym! +cash! pooling-/! Umowa! zosta&a! zawarta! w! celu! optymalizacji! kosztów!
finansowania
i! po'ytków! w! ramach! bie')cego! zarz)dzania! p&ynno ci)! finansow)! w! Grupie/! Na! podstawie! odr(bnych!
porozumie*!do!umowy!przyst)pi&y solidarnie inne Spó&ki!Grupy!ZETKAMA,!które!dzi(ki!uczestnictwu w strukturze
cash!pooling!uzyskuj)!dost(p!do!kredytu!bankowego!udzielonego!Liderowi!przez!bank/!Limit!kredytu!ustalono!na!
20! mln! PLN/! Umowa! obowi)zuje! przez 2!lata/! Oprocentowanie!ustalone! zosta&o! w! oparciu! o!stop(!WIBOR! 1M!
powi(kszon)!
o!mar'(!banku/
Wszystkie!kredyty!zosta&y!Spó&ce!udzielone!na!warunkach!rynkowych/
Zabezpieczenie!sp&aty!kredytów!stanowi):
- zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex,
- zastaw rejestrowy na maszynach,
- hipoteka!umowna!na!nieruchomo ciach!w!"cinawce!"redniej,
- o wiadczenie!o!poddaniu!si(!egzekucji,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
27. Instrumenty pochodne
Zyski>straty! z! wyceny! instrumentów! zabezpieczaj)cych,! zarówno! b(d)cych! pochodnymi! instrumentami!
finansowymi jak i instrumentami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania! przep&ywów! pieni('nych!
odnoszone!s) na!kapita&!z!aktualizacji!wyceny/
Warto 5!kapita&u! z! aktualizacji wyceny! na! 30! czerwca! 2016! roku! wynios&a!297! tys/! PLN!wobec! 94!tys/! PLN! na!
31 grudnia 2015 roku.
W!Spó&ce!na!dzie*!31!grudnia!201;!oraz!30!czerwca!2016!roku!instrumentami!finansowymi!wycenianymi!wed&ug!
warto ci!godziwej!by&y!pochodne!instrumenty!finansowe/!W!okresie!od!1!stycznia!do!30!czerwca!2016!roku!nie!
dokonano!przeniesie*!mi(dzy!poziomami!w!hierarchii!ustalania!warto ci!godziwej/
28. Zobowi%zania!warunkowe,!udzielone!por+czenia!i!gwarancje
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SKRÓCONE! RÓDROCZNE! SPRAWOZDANIE! FINANSOWE! NA! DZIE"! I! ZA! OKRES! 6! MIESI#CY!
ZAKO"CZONY!30!CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
W! 201;! roku! Spó&ka! por(czy&a! sp&at(! kredytu! jednostce! zale'nej! do! kwoty! 17/788! tys/! PLN! oraz! dokona&a!
por(cze*!dla!jednostek!zale'nych!na!&)czn)!kwot(!19/;21!tys/!PLN/!Zobowi)zania!te!pozostaj)!aktualne!na!dzie*!
30 czerwca 2016 roku.
29. Transakcje!z!jednostkami!powi%zanymi
Rozrachunki!z!jednostkami!powi%zanymi!- stan na 30.06.2016
Nale&no'ci!
handlowe
"rubena!Unia!S/A/
MCS Sp. z o.o.
Armak Sp. z o.o.
Zetkama R&D Sp. z o.o.
Zetkama!Nieruchomo ci!Sp/!z!o/o

Udzielone
po&yczki

Zobowi%zani
a handlowe

Wyemitowan
e obligacje

206
950
180
24

Nale&no'ci!
cash pool
6 910
3 981

4 482
992

1 905
1 023

Zobowi%zania!
cash pool

2 715
1 000
4
34 473

Ku.nia!Polska!S/A/
Masterform Grupa Zetkama
Sp. z o.o.
Zetkama Sp. z o.o.
Siskin 5 Sp. z o.o.
Techmadex S.A.
Razem

4
4
4
4
1 154

2 928

5 683

34 473

Zobowi%zani
a handlowe

Wyemitowan
e obligacje

10 907

3 719

Rozrachunki!z!jednostkami!powi%zanymi!- stan na 31.12.2015
Nale&no'ci
handlowe
"rubena!Unia!S/A/
MCS Sp. z o.o.
Armak Sp. z o.o.
Zetkama R&D Sp. z o.o.
Zetkama!Nieruchomo ci!Sp/!
z o.o.
Ku.nia!Polska!S/A/
Techmadex S.A.
Razem

Udzielone
po&yczki

617
107
20

Zobowi%zania!
cash pool

6 254
5 627

1
2 637
1 281

1 836

Nale&no'ci!
cash pool

2 816
1 000

1 000
33 775
744

2 836

3 919

33 775

11 881

3 816

Transakcje!z!jednostkami!powi%zanymi!za!okres!01.01.-30.06.2016
Sprzeda&
"rubena!Unia!S/A/
MCS Sp. z o.o.
Armak Sp. z o.o.
Zetkama R&D Sp. z o.o.
Zetkama!Nieruchomo ci!Sp/!z!o/o/
Ku.nia!Polska!S/A/
Razem

Zakup

Przychody
finansowe

Koszty
finansowe

1 716
637
138

367
18
8 689
2 011

76
59

2 491

11 085

165

17
7

14
16
699
723

Transakcje!z!jednostkami!powi%zanymi!za!okres!01.01.-30.06.2015
Sprzeda&
"rubena!Unia!S/A/
MCS Sp. z o.o.
Armak Sp. z o.o.
Zetkama R&D Sp. z o.o.
Razem

2
822
869
178
1 871

Zakup
276
45
4 269
1 534
6 124

Przychody
finansowe

Koszty
finansowe
37
48
43
85

43
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(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
30. Wynagrodzenie kluczowego kierownictwa
Wynagrodzenia

01.01. do
30.06.2016

Zarz)d
Rada Nadzorcza

1 022
350
1 372

01.01. do
30.06.2015
1 096
174
1 270

31. Zdarzenie po dniu bilansowym

W dniu 1 lipca 2016 roku,!na!podstawie!zgody!wyra'onej!przez!Zwyczajne!Walne!Zgromadzenie!ZETKAMA!S/A/!
Spó&ka! zawar&a! ze! swoj)! jednoosobow)! spó&k)! zale'n)! – ZETKAMA! spó&ka! z! ograniczon)! odpowiedzialno ci)!
z! siedzib)! w! "cinawce! "redniej! umow(! przeniesienia! zorganizowanej! cz( ci! przedsi(biorstwa! +„zorganizowana!
cz( 5! przedsi(biorstwa”-! w! rozumieniu! art/! ;;¹! Kodeksu! cywilnego,! stanowi)cej! organizacyjnie,! finansowo!
i!funkcjonalnie!wyodr(bniony!w!istniej)cym!w!przedsi(biorstwie!ZETKAMA!S/A/!z!siedzib)!w!"cinawce!"redniej!
zespó&! sk&adników! materialnych! i! niematerialnych,! zwi)zanych! z! dzia&alno ci)! produkcyjn)! armatury! i! odlewów,!
w! tym! zobowi)za*! i! nale'no ci,! przeznaczonych! do! realizacji! opisanych! wy'ej! zada*! gospodarczych,! który!
zarazem!móg&by!stanowi5!niezale'ne!przedsi(biorstwo!samodzielnie!realizuj)ce!te!zadania/
Zawarcie!umowy!przeniesienia!zorganizowanej!cz( ci!przedsi(biorstwa!nast)pi&o!w!zwi)zku!z!podj(ciem!w!dniu!
1! lipca! 2016! r/! przez! Nadzwyczajne! Zgromadzenie! Wspólników! Nabywcy! uchwa&y! nr! 2! w! przedmiocie!
podwy'szenia! kapita&u zak&adowego! z! kwoty! ;/000,00! PLN o! kwot(! ;9/99;/000,00! PLN,! do! wysoko ci!
60.000.000,00 PLN, w! drodze! ustanowienia! 1/199/900! nowych,! równych! i! niepodzielnych! udzia&ów! o! warto ci!
nominalnej po 50,00 PLN ka'dy! oraz! z&o'eniem! w! dniu! 1! lipca! 2016! r/! przez! Emitenta! o wiadczenia! o! obj(ciu!
nowoutworzonych! udzia&ów! i! pokryciu! ich! wk&adem! niepieni('nym! w! postaci! zorganizowanej! cz( ci!
przedsi(biorstwa/! Nadwy'ka! warto ci! wk&adu! niepieni('nego! wnoszonego! na! podwy'szony! kapita&! zak&adowy!
Nabywcy! w! stosunku! do! &)cznej! warto ci! nominalnej! nowoutworzonych! udzia&ów,! to! jest! powy'ej! warto ci!
59.995.000,00 PLN,!zostanie!przeniesiona!na!kapita&!zapasowy!ZETKAMA!Sp/!z!o/o/
W! wyniku! opisanej! transakcji,! od! 1! lipca! 2016! roku! dzia&alno 5! Spó&ki! w! zakresie! produkcji! armatury! oraz!
odlewów! stanowi5! b(dzie! dzia&alno 5! zaniechan)/! Od! tego! dnia! Spó&ka,! jako! swoj)! podstawow)! dzia&alno 5,!
wiadczy5! b(dzie! szeroko! rozumiane! us&ugi! korporacyjne! dla! spó&ek! wchodz)cych! w! sk&ad! Grupy! Kapita&owej!
ZETKAMA. Transakcje z okresu 1 stycznia do 30 czerwca!2016!+wraz!z!odpowiednimi!danymi!porównawczymi-,!
wykazane
w! sprawozdaniu! z! dochodów,! b(d)! w! kolejnych! okresach! sprawozdawczych! stanowi5! dzia&alno 5! zaniechan),!
a! aktywa! o! warto ci! 114/599 tys. PLN oraz zobowi)zania! i! rezerwy! o! warto ci! 31.013 tys. PLN zwi)zane!
z! dzia&alno ci)! dotycz)c)! produkcji! armatury! zostan)! przekazane! spó&ce! zale'nej/! W! zamian! ZETKAMA! S/A/!
otrzyma&a udzia&y!w!podwy'szonym!kapitale!zak&adowym!ZETKAMA!Sp/!z!o/o/

W dniu 12 lipca 2016 roku ZETKAMA S.A. zawar&a umow( wieloproduktow) z ING Bank!"l)ski S.A. W ramach
umowy! udost(pniony! zostanie! spó&kom! z! Grupy! Kapita&owej! ZETKAMA! limit! w! wysoko ci! 8! mln! PLN! do!
wykorzystania! przez! któr)kolwiek! ze! spó&ek! z! Grupy! ZETKAMA! b(d)cych! stron)! umowy/! Produkty! dost(pne!
w ramach umowy!to!gwarancje!bankowe!na!okres!do!2!lat!oraz!akredytywy!na!okres!do!1!roku/!Limit!+mo'liwo 5!
zlecania!wystawiania!gwarancji!i!akredytyw-!b(dzie!wa'ny!przez!okres!1!roku!od!zawarcia!umowy/
Zapisy umowy! przewiduj)! solidarn)! odpowiedzialno 5! za! zobowi)zania! wynikaj)ce! z! umowy! przez! ka'd)! ze!
spó&ek!z!Grupy!ZETKAMA.

W dniu 2 sierpnia!2016!roku!Zetkama!Nieruchomo ci!Sp/!z!o/o/!sp&aci&a na rzecz ZETKAMA!S/A/!cz( 5 po'yczki!
(wraz z odsetkami) w kwocie 513 tys. PLN.

W! dniu! 2;! sierpnia! 2016! roku! odby&o! si(! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. Walne
Zgromadzenie! podj(&o! m/in/! uchwa&y! dotycz)ce! zmiany! statutu! ZETKAMA! S/A/,! zmiany! nazwy! Spó&ki! oraz!
zmiany!siedziby!spó&ki/ Na!dzie*!zatwierdzenia!do publikacji niniejszego!skróconego! ródrocznego!sprawozdania
finansowego!zmiany!te!nie!zosta&y!zarejestrowane!w!KRS/

Poza! wy'ej! wymienionymi,! nie! wyst)pi&y inne istotne! zdarzenie! po! dniu! bilansowym,! które! nale'a&oby! ujawni5
w!skróconym! ródrocznym!sprawozdaniu!finansowym/
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32. Podpisy
Data

Imi$ i Nazwisko

Funkcja

Podpis

26 sierpnia 2016 roku

Leszek Jurasz

Prezes!Zarz)du

…………………………/

26 sierpnia 2016 roku

Kazimierz!Prze&omski

Cz&onek!Zarz)du

…………………………/

Podpis!osoby!odpowiedzialnej!za!sporz)dzenie!sprawozdania!finansowego
Data

Imi$ i Nazwisko

Podpis

26 sierpnia 2016 roku

Tomasz Chiniewicz

…………………………/
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SPRAWOZDANIE ZARZ"DU
Z DZIA$ALNO!CI ZETKAMA S.A.
W I PÓ$ROCZU 2016 ROKU
ZASADY

SPORZ!DZENIA

#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 pó7niejszymi 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 pó7niejszymi zmianami,/
Szczegó&owe zasady sporz(dzenia sprawozdania finansowego omówiono w „Informacji dodatkowej” do
'ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Zetkama S/A/ za I pó&rocze 2016 roku/
*rednie kursy wymiany z"otego w okresie obj$tym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz danymi
porównawczymi, w stosunku do EUR
#redni kurs w okresie, obliczony jako

Rok obrotowy

$rednia arytmetyczna z ostatnich kursów
publikowanych w miesi%cach okresu

Kurs na ostatni
dzie& okresu

I pó&rocze 2015

4,1341

4,1944

Rok 2015

4,1848

4,2615

I pó&rocze 2016

4,3805

4,4255

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
2016 r. i I pó&rocze 2015 r/ wynosz(cych odpowiednio 4,3805 i 4,1341. Dane dotycz(ce roku 2015 przeliczono wg
kursu 'redniego 4,1848. Warto'ci bilansowe zosta&y przeliczone po kursach obowi(zuj(cych 30 czerwca 2016 r/ i
30 czerwca 2015 r/- które wynosi&y odpowiednio 4-4255 i 4,1944, a na koniec roku 2015 wg kursu 4,2615.
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WYBRANE DANE FINANSOWE W PLN I EUR
w tys. PLN
01.01.30.06.2016
I/ Przychody netto ze sprzeda.y produktów- towarów
i materia&ów
II/ Zysk z dzia&alno'ci operacyjnej

w tys. EUR

01.01.30.06.2015

01.01.30.06.2016

01.01.30.06.2015

72 295

64 989

16 504

15 720

8 010

6 671

1 829

1 614

III. Zysk brutto

7 361

29 665

1 680

7 176

IV. Zysk netto

6 001

27 748

1 370

6 712

V/ Przep&ywy pieni*.ne netto z dzia&alno'ci operacyjnej

4 624

2 387

1 056

577

-4 548

15 468

-1 038

3 742

3 312

-18 159

756

-4 392

VI/ Przep&ywy pieni*.ne netto z dzia&alno'ci inwestycyjnej
VII/ Przep&ywy pieni*.ne netto z dzia&alno'ci finansowej

3 387

-304

773

-74

6 676 854

4 904 150

6 676 854

4 904 150

0,90

5,66

0,21

1,37

4,3805

4,1341

VIII/ Przep&ywy pieni*.ne netto
IX/ !redniowa.ona liczba akcji +w szt/,
X/ Zysk +strata, na jedn( akcj* zwyk&( +PLN/EUR)
Kurs PLN/EUR

w tys. PLN
2016-06-30
XI. Aktywa razem

w tys. EUR

2015-12-31

2016-06-30

2015-12-31

390 027

371 408

88 132

87 154

XII/ Zobowi(zania i rezerwy na zobowi(zania

92 901

80 485

20 992

18 887

XIII/ Zobowi(zania d&ugoterminowe

39 755

38 871

8 983

9 121

XIV/ Zobowi(zania krótkoterminowe

53 146

41 614

12 009

9 765

297 126

290 923

67 140

68 268

1 335

1 335

302

313

6 676 854

5 200 410

6 676 854

5 200 410

44,50

55,94

10,06

13,13

4,4255

4,2615

XV/ Kapita& w&asny
XVI/ Kapita& zak&adowy
XVII/ !redniowa.ona liczba akcji +w szt/,
XVIII/ Warto'8 ksi*gowa na jedn( akcj* +PLN,
Kurs PLN/EUR

DANE O ZETKAMA S.A.
3.1. 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 11

Fax:

(+48 74) 865 21 01

Poczta elektroniczna:

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

Strona internetowa:

www.zetkama.com.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
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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 200; 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 200; 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 równie. inne podmioty z bran.y/
Od 200< 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 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'8 badawczo – rozwojow(- Techmadex S/A/ z/s
w Warszawie – spó&ka dzia&aj(ca w obszarze automatyki przemys&owej- serwisowania urz(dze) gazowniczych
i us&ug termowizyjnych- Masterform Grupa Zetkama Sp/ z o/o/ z:s !wiebodzicach – specjalizuj(ca si*
w precyzyjnej obróbce wiórowej- Ku7nia Polska S/A/ z/s Skoczowie – wykonuj(ca elementy kute dla przemys&u
motoryzacyjnego, górnictwa- kolejnictwa oraz przemys&u maszynowego, Spó&ki Zetkama Nieruchomo'ci z:s
w Bielsku-Bia&ej- Siskin 5 Sp/ z o/o/ SKA z:s w Sosnowcu- Siskin 5 Sp/ z o/o/ z:s w Sosnowcu – prowadz(ce
dzia&alno'8 zwi(zan( z zarz(dzaniem maj(tkiem- który nie ju. wykorzystywany do prowadzenia podstawowej
dzia&alno'ci Grupy- Zetkama Sp/ z o/o/ z:s w !cinawce !redniej – informacje dotycz(ce Spó&ki znajduj( si*
w punkcie ;/3 Sprawozdania Zarz(du/
W okresie sprawozdawczym Zetkama S.A. by&a 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- zawory
mieszkowe, osadniki-filtry, zawory zwrotne, kurki kulowe, zawory reguluj(ce- zawory p&ywakowe- kosze ssawnezawory odpowietrzaj(ce- przepustnice- zawory antyska.eniowe- zasuwy- hydranty/ 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 !rodkowoWschodniej- g&ównie w produkcji zaworów zaporowych i osadników-filtrów/
W ramach reorganizacji struktury Grupy w dniu 20 kwietnia 2016 zosta&a zarejestrowana spó&ka Zetkama
Sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2016 roku Spó&ka zawar&a z Zetkama Sp/ z o/o/ umow* przeniesienia zorganizowanej
cz*'ci przedsi*biorstwa +„zorganizowana cz*'8 przedsi*biorstwa”, zwi(zanej z dzia&alno'ci( produkcyjn(
armatury i odlewów/ Zetkama S/A/ sta&a si* Spó&k( holdingow(- posiadaj(c( w swym portfelu udzia&y oraz akcje
spó&ek zale.nych- zarz(dzaj(c( Grup( Kapita&ow( ZETKAMA jako ca&o'ci( i w zwi(zku z tym 'wiadcz(c( na
rzecz spó&ek zale.nych us&ugi- których zakres b*dzie determinowany interesem poszczególnych spó&ek z Grupy
oraz Grupy Kapita&owej ZETKAMA jako ca&o'ci/ Dalszy opis znajduje si* cz*'ci 7/3 „Perspektywy i strategia
rozwoju”/
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 2016 roku wchodzi&y nast*puj(ce osoby=
Micha& Zawisza
Przewodnicz(cy Rady Nadzorczej
Tomasz Jurczyk
Wiceprzewodnicz(cy Rady Nadzroczej
Jan Jurczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Zygmunt Mro.ek
Cz&onek Rady Nadzorczej
Zbigniew Rogó.
Cz&onek Rady Nadzroczej
W sk&ad Zarz(du Spó&ki na dzie) 30 czerwca 2016 roku wchodzi&y nast*puj(ce osoby=
Leszek Jurasz
Prezes Zarz(du
Jerzy Ko.uch
Wiceprezes Zarz(du- Dyrektor ds/ Marketingu i Sprzeda.y
Kazimierz Prze&omski
Cz&onek Zarz(du- Dyrektor Finansowy
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3.2. Zatrudnienie
Zgodnie ze stanem na dzie) 30 czerwca 2016 spó&ka zatrudania 373 osób/ W Tabeli nr 1 przedstawiono 'redni
stan zatrudnienia w latach 2012-2016
Tabela nr 1. Stan zatrudnienia w latach 2012-2016
I pó'rocze
2016
Zatrudnieni na podstawie umowy o prac*

373

2015
362

2014

2013

2012

360

359

354

3.3. Informacje 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'8 sta&ego poszerzania gamy ofertowanych produktów w zakresie
armatury i odlewów/ Oczekiwaniem Spó&ki jest mo.liwo'8 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 zapewnia mo.liwo'8 konkurowania produktowego zarówno na rynku Europy
Zachodniej jak i na rynkach euroazjatyckich.

3.4. Zmiany w sk%adzie organów zarz"dzaj"cych i nadzoruj"cych
W dniu 30/03/2016 Pan Kazimierz Prze&omski zosta& powo&any na Cz&onka Zarz(du Spó&ki/ Informacja ta zosta&a
przekazana raportem bie.(cym nr 6:2016 z dnia 30/03/2016/ W dniu 1 lipca 2016 Pan Jerzy Ko.uch z&o.y&
rezygnacj* z funkcji Wiceprezesa Zarz(du/ Zmiana ta zosta&a przekazana raportem bie.(cym nr 30:2016 z dnia
1.07.2016
Od dnia 1 lipca 2016 Zarz(d Zetkama S/A/ funkcjonuje w nast*puj(cy sk&adzie=
Leszek Jurasz
Prezes Zarz(du
Kazimierz Prze&omski
Cz&onek Zarz(du- Dyrektor Finansowy

3.5. Zmiany w podstawowych zasadach zarz"dzania
W Zetkama S.A. w I pó&roczu 2016 roku nie nast(pi&y istotne zmiany w podstawowych zasadach zarz(dzania
Spó&k(/

3.6. Wa!niejsze zdarzenia maj"ce wp%yw na dzia%alno&' i wyniki finansowe Emitenta w
I pó%roczu 2016 roku, w tym wa!ne zdarzenia, jakie nast"pi%y po dacie, na któr"
sporz"dzono sprawozdanie
Do najwa(niejszych dokona& Zetkamy S.A. w I pó'roczu 2016 roku mo(na zaliczy):
·
zwi*kszenie obrotów·
pozyskanie nowych klientów>
·
realizacja programu inwestycyjnego maj(cego na celu modernizacje parku maszynowego;
·
realizacja projektów w obszarze bada) i rozwoju maj(cego na celu automatyzacje procesów
produkcyjnych i rozwój oferty produktowej>
Najistotniejszymi czynnikami maj%cymi wp'yw na wyniki Emitenta w I pó'roczu 2016 roku by'y:
·
kursy walut EUR i USD
·
ceny surowców/
·
zmiana modelu sprzeda.y – przej*cie roli dystrybutora produktów spó&ki zale.nej Armak (w ramach
umowy o wspó&pracy ze spó&k( Armak Zetkama sta&a si* dystrybutorem wyrobów Armak zarówno
na rynku polskim i zagranic(/)
W dniu 20 kwietnia zarejestrowana zosta&a spó&ka Zetkama Sp/ z o/o/- która od dnia 1 lipca przej*&a dzia&alno'8
produkcyjn( i handlow( prowadzon( przez Zetkama S/A/ Zetkama S/A/ sta&a si* spó&k( o charakterze
holdingowym. Od 1 lipca 2016 roku dzia&alno'8 Spó&ki Zetkama S.A. w zakresie produkcji armatury oraz odlewów
stanowi dzia&alno'8 zaniechan(/ Od tego dnia Spó&ka- jako swoj( podstawow( dzia&alno'8- 'wiadczy szeroko
rozumiane us&ugi korporacyjne dla Spó&ek wchodz(cych w sk&ad Grupy Kapita&owej ZETKAMA. Opis zmian
organizacyjnych znajduje si* w punkcie 6.3. Transakcje z okresu 1 stycznia do 30 czerwca 2016 (wraz
z odpowiednimi danymi porównawczymi,- wykazane w sprawozdaniu z dochodów- b*d( w kolejnych okresach
sprawozdawczych stanowi8 dzia&alno'8 zaniechan(- a aktywa o warto'ci 114/599 tys/ PLN oraz zobowi(zania
i rezerwy o warto'ci 31/013 tys/ PLN zwi(zane z dzia&alno'ci( dotycz(c( produkcji armatury zostan( przekazane
spó&ce zale.nej/ W zamian Zetkama S/A/ otrzyma&a udzia&y o warto'ci <3 586 tys. PLN w podwy.szonym kapitale
zak&adowym Zetkama Sp. z o.o.
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W dniu 2 sierpnia 2016 roku Zetkama Nieruchomo'ci Sp/ z o/o/ sp&aci&a na rzecz Zetkama S/A/ cz*'8 po.yczki
(wraz z odsetkami) w kwocie 513 tys. PLN.

3.7. Informacje o audytorze
W dniu 17 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spó&ki podj*&a uchwa&* o wyborze Deloitte Polska Spó&ka
z ograniczon( odpowiedzialno'ci( Sp/ k/ z siedzib( w Warszawie Aleja Jana Paw&a II 22 na audytora, z którym
zosta&a zawarta umowa o przeprowadzenie:
- przegl(du pó&rocznego za 2016 rok,
- badania rocznego za 2016 rok.
Deloitte Polska Spó&ka z ograniczon( odpowiedzialno'ci( Sp/ k/ z siedzib( w Warszawie Aleja Jana Paw&a II 22
wpisana jest 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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DANE O JEDNOSTKACH POWI!ZANYCH
4.1. Sk%ad Grupy ZETKAMA i powi"zania kapita%owe
Struktura Grupy ZETKAMA na dzie) 30 czerwca 2016 roku przedstawia si* nast*puj(co/
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W sk&ad Grupy ZETKAMA S/A/ na dzie) 30 czerwca 2016 roku wchodzi&y Spó&ka dominuj(ca oraz nast*puj(ce
spó&ki zale.ne:
Tabela nr 2/ Sk&ad Grupy ZETKAMA
Siedziba

Nazwa spó&ki zale.nej

Udzia& w kapitale:
30.06.2016
31.12.2015
31.12.2014

ul. 3 Maja 12
57-410 !cinawka !rednia

100,00%

-

-

!rubena Unia S/A/

ul. Grunwaldzka 5
34-300 #ywiec

100,00%

100,00%

100,00%

MCS Sp. z o.o.

ul/ Stra.acka 43
44-240 #ory

100,00%

100,00%

100,00%

Armak Sp. z o.o.

ul. Swobodna 9
41-200 Sosnowiec

98,82%

98,82%

98,72%

Zetkama R&D Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 12
57-410 !cinawka !rednia

100,00%

100,00%

100,00%

Techmadex S.A.

ul/ Migda&owa 91
02-796 Warszawa

51,02%

51,02%

51,62%

GP Energia Sp. z o.o.

ul/ Pu&askiego 26C/2
Bia&ystok

45,92%

45,92%

46,46%

ul/ Pu&askiego 26C:2
Bia&ystok

-

34,02%

34,42%

ul. Mikulicza 6a
41-200 !wiebodzice

-

80,00%

-

ul. Mikulicza 6a
41-200 !wiebodzice

75,00%

100,00%

-

ul/ 3 Górecka 32
43-430 Skoczów

94,11%

94,11%

-

ul. Cechowa 6/8
43-300 Bielsko-Bia&a

100,00%

100,00%

-

ul. Swobodna 9
41-200 Sosnowiec

36,17%

36,17%

-

ul. Swobodna 9
41-200 Sosnowiec

100,00%

100,00%

-

Zetkama Sp. z o.o.

1

BioGP Energia Sp. z o.o.
Masterform S.A.

2

3

Masterform Grupa Zetkama
Ku7nia Polska S/A/

4

Zetkama Nieruchomo'ci
SISKIN 5 Sp. z o.o. SKA
SISKIN 5 Sp. z o.o.

5

3

1

W dniu 20 kwietnia 2016 w Krajowym Rejestrze S!dowym zarejestrowana zosta"a Zetkama spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno&ci!.
Wszystkie udzia"y w nowo utworzonym podmiocie zosta"y obj$te przez Zetkama S.A.

2

W dniu 30 maja 2016 roku Techmadex SA (spó"ka zale#na Zetkama S.A.) zawar" umow$ sprzeda#y wszystkich posiadanych udzia"ów
w spó"ce BioGp Energia Sp. z o.o. (jednostka zale#na Techmadex S.A.). Udzia"y te zosta"y zbyte na rzecz osoby fizycznej. W rezultacie
tej transakcji, z dniem sprzeda#y udzia"ów Spó"ka dominuj!ca utraci"a kontrol$ nad BioGp Energia Sp. z o.o.

3

W dniu 29 stycznia 2016 roku S!d Rejonowy dla Wroc"awia – Fabrycznej we Wroc"awiu IX Wydzia" Gospodarczy KRS zarejestrowa" na
podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spó"ek handlowych po"!czenie spó"ek Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. (Spó"ka Przejmuj!ca)
z Masterform S.A. (Spó"ka Przejmowana). W konsekwencji nast!pi"o przeniesienie ca"ego maj!tku Spó"ki Przejmowanej na Spó"k$
Przejmuj!c! z równoczesnym podwy#szeniem kapita"u zak"adowego Spó"ki Przejmuj!cej o nowe udzia"y, które zosta"y obj$te przez
akcjonariuszy Spó"ki Przejmowanej innych ni# Spó"ka Przejmuj!ca. Zgodnie z dyspozycj! art. 493 § 2 Kodeksu spó"ek handlowych,
rejestracja po"!czenia wywo"a"a w dniu 29 stycznia 2016 roku skutek wykre&lenia Masterform S.A. z rejestru przedsi$biorców KRS.
W wyniku po"!czenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spó"ek handlowych, Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. wst!pi"a we wszystkie
prawa i obowi!zki Masterform S.A.
Po rejestracji po"!czenia Zetkama S.A. posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp. z o. o. 75+ udzia"ów, zgodnie z porozumieniem
nabycia wi$kszo&ciowego pakietu z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

4

W trakcie 2016 roku, Ku-nia Polska S.A. (jednostka zale#na Emitenta), skupowa"a akcje b$d!ce w posiadaniu akcjonariuszy innych ni#
Spó"ka dominuj!ca. Akcje te, o warto&ci 929 tys. PLN, zosta"y skupione w celu ich umorzenia. W skróconym &ródrocznym sprawozdaniu
finansowym warto&' tych akcji zosta"a wykazana jako korekta zysków zatrzymanych. Stosowna uchwa"a dotycz!ca umorzenia akcji
zosta"a podj$ta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó"ki Ku-nia Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku. W wyniku
tej operacji, udzia" Spó"ki dominuj!cej w kapitale spó"ki Ku-nia Polska S.A. wzro&nie do 95,09%. Zmiana nie zosta"a jeszcze
zarejestrowana w KRS

5

Drugim akcjonariuszem jest Spó"ka zale#na Zetkama S.A. – Armak Sp. z o.o. posiadaj!ca 63,83% akcji.

Na dzie) 30 czerwca 2016 roku udzia& w ogólnej liczbie g&osów posiadanych przez Zetkam* w podmiotach
zale.nych by& równy udzia&owi Zetkamy w kapitale tych jednostek.
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4.2. Powi"zania organizacyjne Grupy Zetkama
• Prezes Zarz(du Zetkama S/A/ pe&ni funkcj* Prezesa Zarz(du spó&ki zale.nej Zetkama sp/ z o/o/
• 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 Armak
Sp. z o.o.
• Prezes Zarz(du Zetkama S/A/ pe&ni funkcj* Przewodnicz(cego Rady Nadzorczej spó&ki zale.nej
Techmadex 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 Masterform
Grupa Zetkama Sp. z o.o.
• Prezes Zarz(du Zetkama S/A/ jest Cz&onkiem Rady Nadzorczej spó&ki zale.nej Ku7nia Polska S/A/
• Cz&onek Zarz(du Zetkama S/A/ pe&ni funkcj* Wiceprezesa Zarz(du spó&ki zale.nej Zetkama Sp. z o.o.

4.3. Transakcje z jednostkami powi"zanymi
Transakcje z podmiotami powi(zanymi maj( charakter rynkowy/ Ich wielko'8 w I pó&roczu roku 2016 obrazuj(
poni.sze dane=
sprzeda. !rubena Unia S/A/ do Zetkama S/A
367 tys. PLN
sprzeda. Zetkama S/A. do MCS Sp. z o.o.
1 716 tys. PLN
sprzeda. MCS Sp/ z o/o/ do Zetkama S/A/
18 tys. PLN
sprzeda. Zetkama S/A/ do Armak Sp/ z o/o/
637 tys. PLN
sprzeda. Armak Sp/ z o/o/ do Zetkama S/A/
8 689 tys. PLN
sprzeda. Zetkama S/A/ do Zetkama R?D Sp/ z o/o/
138 tys. PLN
sprzeda. Zetkama R?D Sp/ z o/o/ do Zetkama S/A/
2 011 tys. PLN
Istotne transakcje zawarte przez emitenta lub jednostki od niego 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

SPRZEDA+ I MARKETING
5.1. Produkty
W okresie sprawozdawczym Spó&ka posiada&a w swojej ofercie trzy g&ówne linie produktowe=
a. armatur* przemys&ow(b. odlewy .eliwne,
c. 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 produkowane s( zarówno na potrzeby w&asne jak
równie. na sprzeda.- g&ównie do innych producentów armatury/ Odlewy s( wykonywane z .eliwa szarego
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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.
Dzia&alno'8 Zetkama S/A/ w pierwszym pó&roczu 2016 roku obrazuj( poni.sze dane=
Tabela nr 3/ Podstawowe dane charakteryzuj(ce dzia&alno'ci operacyjn( Zetkamy w I pó&roczu w 2016 r.
miary

Sprzeda( ogó'em

Zmiana 2016/2015

I pó&rocze

Jednostka

Wyszczególnienie

2016

2015

tys. PLN

72 295

64 989

11%

eksport

tys. PLN

52 169

47 514

10%

kraj

tys. PLN

20 126

17 475

15%

tys. PLN

52 426

50 766

3%

tys. PLN
szt.
tony
tys. PLN
szt.
tony
tys. PLN
szt.
tony
tys. PLN
tony
tys. PLN
tony
tys. PLN
tony
tys. PLN

34 283
158 753
2 293
29 350
133 425
1 962
4 933
25 328
331
15 135
2 183
8 918
1 251
6 216
932
3 013

33 174
150 947
2 275
28 490
128 737
1 963
4 684
22 210
312
13 982
2 037
7 906
1 133
6 076
904
3 610

3%
5%
1%
3%
4%
0%
5%
14%
6%
8%
7%
13%
10%
2%
3%
-17%

tys. PLN

19 869

14 223

40%

tys. PLN
szt.
tys. PLN
szt.
tys. PLN
szt.
tys. PLN
szt.
tys. PLN
szt.
tys. PLN
szt.
tys. PLN

2 660
1 557
1 706
978
954
579
15 591
39 864
9 090
21 724
6 501
18 140
1 616

2 953
1 366
1 830
748
1 123
582
10 336
33 643
6 627
18 265
3 709
15 378
934

-10%
14%
-7%
31%
-15%
-1%
51%
18%
37%
19%
75%
18%
73%

w tym:
I.

Sprzeda( wyrobów w'asnych
1. Armatura

eksport

kraj

2. Odlewy
eksport
kraj
3. Pozosta'a sprzeda(
II.

Sprzeda( towarów
1. Armatura powierzona
eksport
kraj
2. Armatura obca
eksport
kraj
3. Pozosta'e towary

W pierwszym pó&roczu 2016 roku Spó&ka zwi*kszy&a sprzeda. w stosunku do I pó&rocza roku 2016 o 7,3 mln PLN,
tj. 11 %/ Nast(pi& znaczny wzrost sprzeda.y towarów (armatury obcej). Wzrost w tej grupie jest cz*'ciowo
wynikiem zmiany modelu sprzeda.y dla Spó&ek Zetkama i Armak. Od pocz(tku roku 2016 Zetkama przej*&a
funkcje sprzeda.owe wyrobów Armak natomiast Armak pe&ni funkcj* producenta kontraktowego/ W strukturze
sprzeda.y Spó&ki w pierwszym pó&roczu 2016 roku 4;% stanowi&a armatura- 21% to sprzeda. odlewów28 % towary, 4% pozosta&a sprzeda..
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5.2. Rynki zbytu
Spó&ka sprzedaje swoje wyroby na prawie wszystkich kontynentach 'wiata- jednak zdecydowanie najwi*kszy
udzia& przypada na kraje europejskie/
Tabela nr 4/ Udzia& eksportu w sprzeda.y w I pó&roczu 2016 roku wg kategorii
Kategoria

I pó'rocze 2016

Sprzeda( ogó'em

Udzia' w sprzeda(y kategorii

72 295

100 %

- eksport

52 169

72 %

- kraj

20 126

28 %

34 283
29 350

100 %
86 %

4 933

14 %

15 134
8 918

100 %
59 %

w tym:
Armatura
- eksport
- kraj
Odlewy
- eksport
- kraj

6 216

41 %

19 869
11 857

100 %
59 %

- kraj

8 012

41 %

Pozosta'a sprzeda(

3 013
2 047

100 %
68 %

966

32 %

Towary
- eksport

- eksport
- kraj

W sprzeda.y ogó&em znacz(c( warto'8 ma eksport- którego udzia& w I pó&roczu 2016 wyniós& 72 %.

Tabela 5/ Sprzeda. wg g&ównych obszarów
RYNKI WG PODZIA"U
GEOGRAFICZNEGO
POLSKA
UNIA EUROPEJSKA
POZOSTA$E KRAJE
SPRZEDA+ RAZEM

I pó'rocze
2016
tys. PLN
20 126
33 280
18 889
72 295

I pó'rocze
2015
%
28 %
46 %
26 %
100 %

tys. PLN
17 475
35 712
11 802
64 989

Zmiana
2016/2015
%
27 %
55 %
18 %
100 %

15 %
-7 %
60 %
11 %
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5.3. Zaopatrzenie
Spó&ka zaopatruje si* w swoje podstawowe materia&y u dostawców krajowych i zagranicznych/ Od roku 200<
Spó&ka zgodnie z przyj*t( polityk(- w celu dywersyfikacji 7róde& 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 dostawców 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(/
W roku 2015 Spó&ka zacz*&a wprowadza8 now( Strategi* Zakupow( polegaj(c( na konsolidacji zakupów z innym
spó&kami Grupy ZETKAMA- skutkuj(c( zmniejszeniem liczby kwalifikowanych dostawców na rzecz zwi*kszenia
si&y nabywczej/ Dzia&anie takie ma na celu optymalizacj* kosztów zakupu oraz zmniejsza ryzyko zwi(zane
z obni.eniem jako'ci kupowanych produktów/ Ekonomia skali pozytywnie wp&ywa na kondycj* firmy- przynosz(c
redukcj* zasobów wymaganych do sk&adania zamówie) oraz zarz(dzania obszarem zakupowym/ Poprzez takie
dzia&ania Spó&ka ma równie. mo.liwo'8 zmniejszenia wielko'ci zapasów magazynowych poprzez cz*'ciowe
roz&o.enie ich na dostawców oraz redukcji ryzyka zwi(zanego z nieterminowym otrzymaniem zamówionych
produktów/ Nowo podpisane umowy handlowe z dostawcami gwarantuj( Spó&ce nieprzerwane dostawy po
optymalnych kosztach- minimalizuj(c w ten sposób ryzyko nieterminowych realizacji kontraktów dla Klientów/

5.4. Znacz"ce umowy
Na dzie) 30 czerwca 2016 r/ Spó&ka posiada nast*puj(ce polisy ubezpieczeniowe zawarte z Towarzystwem
Ubezpiecze) i Reasekuracji Allianz Polska S.A.:
•
ubezpieczenie maj(tku przedsi*biorstwa – wszystkie ryzyka na &(czn( kwot* <5 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 mln z&•
ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk na 21-2 mln z&•
ubezpieczenie sprz*tu elektronicznego na kwot* ;;5 tys/ z&•
ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO) na kwot* 600 tys/ z&-
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SYTUACJA FINANSOWA
6.1. Analiza przychodów i kosztów
Sprzeda. w I pó&roczu 2016 roku wynios&a ogó&em 72 295 tys. PLN. W stosunku do I pó&rocza 2015 sprzeda.
ogó&em wzros&a o 11 %/ Wzrost sprzeda.y mia& miejsce za spraw( pozyskania nowych rynków zbytu oraz
nowych klientów/ Mia&a miejsce zmiana struktury sprzeda.y/ Nast(pi& znacz(cy przyrost warto'ci sprzeda.y
towarów/
Tabela nr 6/ Rachunek zysków i strat +w tys/ PLN)
I pó&rocze

I pó&rocze

2016

2015

72 295
52 426

64 989
50 766

7 307
1 661

11%
3%

19 869

14 223

5 646

40%

54 487

49 693

4 794

10%

40 027
14 460

38 773
10 920

1 254
3 540

3%
32%

17 808

15 296

2 512

16%

25%

24%

D/ Koszty sprzeda.y

4 435

4 093

342

8%

E/ Koszty ogólnego zarz(du

5 298

4 328

970

22%

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

8 075

6 875

1 200

17%

214
279

139
343

75
-64

54%
-19%

8 010

6 671

1 339

20%

11%

10%

J. Przychody finansowe

258

23 443

-23 185

-99%

K. Koszty finansowe

907

449

458

102%

7 361

29 665

-22 304

-75%

-557
-21 747

-29%
-78%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A. Przychody netto ze sprzeda.y
I/ Przychody netto ze sprzeda.y produktów
II/ Przychody netto ze sprzeda.y towarów i materia&ów
B/ Koszty w&asny sprzeda.y
I/ Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II/ Warto'8 sprzedanych towarów i materia&ów
C. Wynik brutto na sprzeda(y -A-B)
Mar!a brutto na sprzeda!y

G/ Pozosta&e przychody operacyjne
H/ Pozosta&e koszty operacyjne
I. Wynik na dzia'alno$ci operacyjnej (F+G-H)
Mar!a operacyjna

L. Wynik brutto (I+J-K)
Mar!a zysku brutto
M. Podatek dochodowy
N. Wynik netto (L-M)
Mar!a zysku netto

Wynik netto
!redniowa.ona liczba akcji
Zysk netto przypadaj%cy na jedn% akcj*
Rozwodniony zysk netto przypadaj%cy na jedn% akcj*

10%

46%

1 360
6 001

1 917
27 748

8%

43%

6 001

27 748

6 676 854

4 904 150

0,90

5,66

0,90

4,16

Zmiana

%

W I pó&roczu 2016 roku Spó&ka wypracowa&a zysk operacyjny w wysoko'ci < 0;5 tys. PLN oraz zysk netto 6 001
tys. PLN. Zysk netto w porównaniu do I pó&rocza 2015 by& ni.szy o 21 717 tys. PLN. Na wysoki poziom zysku
netto w I pó&roczu 2015 roku mia&a wp&yw dywidenda wyp&acona przez Spó&ki Grupy +22 882 tys. PLN)
Wzrost sprzeda.y oraz mar.y na sprzedanych produktach poskutkowa&y wzrostem zysku na sprzeda.y oraz
zysku operacyjnego.
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W pierwszym pó&roczu 2016 nast(pi& przyrost warto'ci 'wiadcze) pracowniczych +o 22 %, w porównaniu do
I pó&rocza 2015 roku/ Wzrost kosztów 'wiadcze) pracowniczych spowodowany jest uj*ciem oszacowanych
rezerw na 'wiadczenia pracownicze +nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,/ Zmiana ta wynika ze zmiany
sposobu ustalania i wyp&aty wybranych 'wiadcze) pracowniczych- do których uprawnieni b*d( pracownicy wraz
ze wzrostem ich sta.u pracy.
W przypadku us&ug obcych g&ównymi przyczynami przyrostu s( wy.sze koszty remontów- których celem jest
zabezpieczenie zdolno'ci produkcyjnych oraz koszty us&ug doradczych/ Pozosta&e pozycje kosztów rodzajowych
w I póroczu 2016 utrzyma&y si* na zbli.onym poziomie do I pó&rocza 2015/

6.2. Sytuacja maj"tkowo - kapita%owa
W I pó&roczu 2016 roku sytuacja maj(tkowo-kapita&owa uleg&a istotnej zmianie w porównaniu z I pó&roczem 2015
roku. Aktywa ogó&em wzros&y o 190 983 tys. PLN/ Jest to efektem inwestycji w spó&kach zale.nych +IDEA
K5:Ku7nia Polska oraz Masterform). G&ównym czynnikiem- który wygenerowa& wzrost w pasywach w I pó&roczu
2016 w porównaniu do I pó&rocza 2015 jest wzrost kapita&u w&asnego wynikaj(cy z emisji akcji serii F (132,7 mln
PLN). Kolejnym czynnikiem wp&ywaj(cym na wzrost pasywów w odniesieniu do stanu na dzie) 30/06/2015 by&o
przej*cie zobowi(zania IDEA K5 – 34 473 tys. PLN (obligacje wykupione przez Ku7nia Polska po po&(czeniu
stanowi( rozliczenia wewn(trzgrupowe)
Poziom aktywów na dzie) 30/06/2016 wzrós& o 18 619 tys. PLN w stosunku do warto'ci na koniec 2015 roku/
Wzrost w przypadku krótkoterminowych aktywów finansowych wynika z udost*pnienia 'rodków spó&kom z Grupy
w ramach Cashpool/ Wzrost warto'ci 'rodki pieni*.nych w porównaniu do 31/12/2015 jest efektem wzrostu
zaanga.owani kredytowego spó&ki w ramach Cashpool/ W przypadku pasywów kluczowym czynnikiem
wp&ywaj(cym na zmian* warto'8 w porównaniu pomi*dzy 30/06/2016 a 31/12/2015 jest wzrost zobowi(za)
kredytowych zwi(zany z opisanym wcze'niej Cashpool
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Tabela nr 7. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN)
30.06.2016
AKTYWA
Warto'ci niematerialne
Rzeczowe aktywa trwa&e
Nieruchomo'ci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zale.nych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e d&ugoterminowe aktywa finansowe
D&ugoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
Aktywa z tytu&u odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwa'e razem
Zapasy
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
Nale.no'ci z tytu&u bie.(cego podatku dochodowego
Po.yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
!rodki pieni*.ne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwa&e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda.y
Aktywa obrotowe razem
AKTYWA RAZEM

30.06.2015

14 401
48 751

13 130
48 051

256 217
4

255 529
4

10 119
44 423
3 500
65 724
4

319 373
20 010

316 714
18 648

123 771
14 148

33 016

24 882

31 023

12 874
119
4 635

9 538
406
1 220

16 035
269
13 797

70 654
390 027

54 694
371 408

75 273
199 044

30.06.2016
PASYWA
Kapita& podstawowy
Akcje w&asne +-)
Kapita& ze sprzeda.y akcji powy.ej ich warto'ci nominalnej
Kapita& z aktualizacji wyceny
Pozosta&e kapita&y
Zyski zatrzymane:
- zysk (strata) z lat ubieg"ych
- zysk (strata) netto
Kapita' w'asny razem
Kredyty- po.yczki- inne instrumenty d&u.ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e zobowi(zania
Rezerwa z tytu&u odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowi(zania z tytu&u 'wiadcze) pracowniczych
Pozosta&e rezerwy d&ugoterminowe
D&ugoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
Zobowi%zania d'ugoterminowe razem
Zobowi(zania z tytu&u dostaw i us&ug oraz pozosta&e zobowi(zania
Zobowi(zania z tytu&u bie.(cego podatku dochodowego
Kredyty- po.yczki- inne instrumenty d&u.ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowi(zania i rezerwy z tytu&u 'wiadcze) pracowniczych
Pozosta&e rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
Zobowi(zania zwi(zane z aktywami trwa&ymi przeznaczonymi do
sprzeda.y
Zobowi%zania krótkoterminowe razem
Zobowi%zania razem
PASYWA RAZEM

31.12.2015

31.12.2015

30.06.2015

1 335

1 335

981

164 211
297

164 211
94

31 843

131 283
125 282
6 001
297 126
31 500
119

125 282
91 425
33 857
290 923
31 222
91

1 262
118 332
90 584
27 748
152 418
10 336
142

3 740
1 414
2 982

3 740
1 836
1 982

525
3 805
1 705

39 755
24 304

38 871
21 088

16 513
15 000

23 918
77
367
264
854
3 362

16 096
152
116
92
422
3 648

8 807
176

53 146
92 901
390 027

41 614
80 485
371 408

30 113
46 626
199 044

1 492
1 087
3 550
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SYTUACJA MAJ(TKOWA
Struktura maj(tku w I pó&roczu 2016 zmieni&a si* w odniesieniu do I pó&rocza 2015/ Udzia& aktywów trwa&ych
w maj(tku spó&ki wzrós& o 20 punktów procentowych do poziomu <2% aktywów ogó&em/ Jest to efekt inwestycji
d&ugoterminowych poczynionych w drugim pó&roczu 2015 roku/ W bilansie na koniec 2015 roku zosta&y wykazane
inwestycje d&ugoterminowe w kwocie 255.533 tys. PLN - akcje i udzia&y w spó&kach powi(zanych oraz po.yczka
dla spó&ki zale.nej/

SYTUACJA KAPITA)OWA
W 7ród&ach finansowania w I pó&roczu 2016 w porównaniu do I pó&rocza 2015 wzros&a warto'8 kapita&u w&asnego
o 145 mln PLN g&ównie z tytu&u emisji akcji w II pó&roczu 2015 roku.
Kapita&y w&asny na dzie) 30.06.2016 roku wynosi& 297 126 tys. PLN/ Sk&ada&y si* na niego=
• Kapita& akcyjny
na który sk&ada&o si*
• Kapita& z emisji akcji powy.ej ich warto'ci nominalnej
• Pozosta&e kapita&y
• Zyski zatrzymane

1 335 tys. PLN
6 676 854 akcji o warto'ci nominalnej 0-20 PLN ka.da
164.211 tys. PLN
297 tys. PLN
131 283 tys. PLN
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Dzia&ano'8 Spó&ki jest w ;6 % finansowana z kapita&ów w&asnych
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6.3. Ocena zarz"dzania zasobami finansowymi
Wska7nikowa analiza sytuacji finansowej Spó&ki/
Tabela 8/ Analiza wska7nikowa
ANALIZA WSKA/NIKOWA
1.
2.

Kapita& sta&y> kapita& w&asny @ rezerwy @ zobowi(zania
d&ugoterminowe – tys. PLN
Kapita& pracuj(cy +aktywa bie.(ce netto,> Aktywa obrotowe –
zobowi(zania krótkoterminowe – tys. PLN

3.

Mar.a zysku brutto> zysk brutto : sprzeda. netto

4.

Mar.a zysku netto> zysk netto : sprzeda. netto

5.

Rentowno'8 brutto sprzeda.y> wynik ze sprzeda.y brutto
: sprzeda. netto
Finansowanie aktywów trwa&ych kapita&ami w&asnymi> Kapita&
w&asny :aktywa trwa&e
Obci(.enia maj(tku zad&u.eniem> +zobowi(zania ogó&em
+rezerwy) /pasywa

6.
7.

I pó'rocze

I pó'rocze

2016

2015

342 393

168 931

17 508

45 160

10,2%

45,6%

8,3%

42,7%

25,2%

23,5%

92,9%

123,1%

23,2%

23,4%

8.

Unieruchomienie 'rodków> aktywa trwa&e :aktywa

82,7%

62,2%

9.

Trwa&o'8 struktury finansowania> kapita&y sta&e : pasywa

87,2%

84,9%

4,5%

22,7%

1,35

2,50

0,95

2,03

62,1

59,9

60,9

53,9

57,6

47,1

10. Aktywno'8 maj(tku> kapita& pracuj(cy : aktywa
11. Wska7nik p&ynno'ci I> aktywa obrotowe : zobowi(zania
bie.(ce
12. Wska7nik p&ynno'ci II> +aktywa obrotowe - zapasy) /
zobowi(zania bie.(ce
13. Rotacja nale.no'ci handlowych w dniach> nale.no'8
przeci*tne Q liczba dni : sprzeda. netto
14. Rotacja zapasów w dniach> zapasy przeci*tne Q liczba dni :
koszt w&asny sprzeda.y
15. Rotacja zobowi(za) handlowych w dniach> zobowi(zania
przeci*tne Q liczba dni : koszt w&asny sprzeda.y

Zmiana w kapitale pracuj(cym Spó&ki w porównaniu do I pó&rocza 2015 wynika z przej*tych obligacji – cz*'8
krótkoterminowa +wewn(trzgrupowe zobowi(zanie, oraz ni.szego stanu 'rodków pieni*.nych +w I pó&roczu 2015
spó&ka otrzyma&a cz*'8 dywidendy ze spó&ek- która zosta&a wykorzystana na zakup Masterform).
Mar.a zysku brutto i mar.a zysku netto w I pó&roczu 2016 s( ni.sze od poziomu z I pó&rocza 2015/ Dane za I
pó&rocze 2015 zawieraj( warto'8 otrzymanej dywidendy (22 882 tys. PLN). Poni.sza tabela przedstawia
porównanie wyników nie uwzgl*dniaj(ce dywidendy w I pó&roczu 2015.
I pó'rocze
I pó'rocze
2016
3’.

Mar.a zysku brutto> zysk brutto : sprzeda. netto

4’.

Mar.a zysku netto> zysk netto : sprzeda. netto

2015

10,2%

10,4%

8,3%

7,5%

Wzrost obrotu towarowego w porównaniu do I pó&rocza 2015 roku zwi*kszy& poziom zapasów/ Wp&yn*&o to wzrost
wska7nika rotacji zapasów dniach +o ; dni,/ Wska7niki p&ynno'ci uleg&y obni.eniu w porównaniu do pierwszego
pó&rocza 2015 roku/ Utrzymuj( si* jednak na bezpiecznych poziomach/ W I pó&roczu 2016 w stosunku do
I pó&rocza 2015 uleg&y wyd&u.eniu cykl rotacji nale.no'ci handlowych, zapasów oraz zobowi(za) handlowych.
Cykl rotacji nale.no'ci handlowych wyd&u.y& si* o 2 dni, cykl rotacji zapasów o 7 dni natomiast zobowi(za)
handlowych o 10 dni/ Wska7niki rotacji nale.no'ci- zapasów i zobowi(za) Wynios&y odpowiednio 62, 61 oraz 58
dni.
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6.4. Kredyty i po!yczki oraz udzielone por#czenia i gwarancje
Na dzie) 30.06.2016 Zetkama S/A/ posiada&a nast*puj(ce kredyty i po.yczki=
Tabela 9/ Kredyty i po.yczki
Kredyt

Waluta kredytu

Saldo 31.12.2015

Wzrost (zmniejszenie)

celowy

EUR

3 120

(3 120)

0

celowy

EUR

10 311

(335)

9 976

cash pool

PLN

0

7 187

7 187

13 431

Saldo 30.06.2016

17 163

W dniu 23 czerwca 2016 roku- Spó&ka +jako Lider cash poolingu, zawar&a z BG# BNP Paribas S/A/ aneks do
umowy kredytu w rachunku bie.(cym +cash pooling,/ Umowa zosta&a zawarta w celu optymalizacji kosztów
finansowania i po.ytków w ramach bie.(cego zarz(dzania p&ynno'ci( finansow( w Grupie/ Na podstawie
odr*bnych porozumie) do umowy przyst(pi&y solidarnie inne Spó&ki Grupy ZETKAMA- które dzi*ki uczestnictwu
w strukturze cash pooling uzyskuj( dost*p do kredytu bankowego udzielonego Liderowi przez bank/ Limit kredytu
ustalono na 20 mln PLN/ Umowa obowi(zuje przez 2 lata/ Oprocentowanie ustalone zosta&o w oparciu o stop*
WIBOR 1M powi*kszon( o mar.* banku/
Wszystkie kredyty zosta&y Spó&ce udzielone na warunkach rynkowych/
Zabezpieczenie sp&aty kredytów stanowi(=
• zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex,
• zastaw rejestrowy na maszynach,
• hipoteka umowna na nieruchomo'ciach w !cinawce !redniej• o'wiadczenie o poddaniu si* egzekucji• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
W dniu 12 lipca 2016 roku Zetkama S/A/ zawar&a umow* wieloproduktow( z ING Bank !l(ski S/A/ W ramach
umowy udost*pniony zostanie spó&kom z Grupy Kapita&owej ZETKAMA limit w wysoko'ci < mln PLN do
wykorzystania przez któr(kolwiek ze spó&ek z Grupy ZETKAMA b*d(cych stron( umowy/ Produkty dost*pne
w ramach umowy to gwarancje bankowe na okres do 2 lat oraz akredytywy na okres do 1 roku/ Limit +mo.liwo'8
zlecania wystawiania gwarancji i akredytyw, b*dzie wa.ny przez okres 1 roku od zawarcia umowy/ Zapisy umowy
przewiduj( solidarn( odpowiedzialno'8 za zobowi(zania wynikaj(ce z umowy przez ka.d( ze spó&ek z Grupy
ZETKAMA.

6.5. Zamierzenia inwestycyjne oraz sposób ich finansowania
Na 2016 rok spó&ka planuje nak&ady inwestycyjne na poziomie oko&o 14 mln z&/ w obszarze produkcji armatury
i odlewów w Zak&adzie produkcyjnym w !cinawce !redniej/ Inwestycje zostan( sfinansowane ze 'rodków
w&asnych i kredytów/ Kluczowe planowane nak&ady na inwestycje wynikaj( z potrzeb modernizacji parku
maszynowego oraz dopasowania asortymentu produktowego do potrzeb klientów/ Maj( tak.e wesprze8 dzia&ania
zwi(zane z popraw( jako'ci/ Wprowadzane nowe maszyny i urz(dzenia maj( tak.e zredukowa8 koszty
wytworzenia +nowocze'niejsze rozwi(zania technologiczne,/ Zetkama b*dzie ponosi8 równie. nak&ady zwi(zane
z badaniami i rozwojem nowych technologii i produktów/

6.6. Zobowi"zania warunkowe, udzielone por#czenia i gwarancje
W 2015 roku Spó&ka por*czy&a sp&at* kredytu jednostce zale.nej do kwoty 1;/;<< tys/ PLN oraz dokona&a
por*cze) dla jednostek zale.nych na &(czn( kwot* 18 521 tys. PLN/ Zobowi(zania te pozostaj( aktualne na dzie)
30 czerwca 2016 roku.

6.7. Ocena mo!liwo&ci realizacji inwestycji
Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z za&o.eniami/ Inwestycje w pe&ni sfinansowane zostan( 'rodkami
w&asnymi w istotnej cz*'ci wygenerowanymi z zysku spó&ki oraz kredytami/
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OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
7.1. 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 w Spó&kach
Grupy.
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'8 cenow( sprzedawanych przez Spó&k* wyrobów na rynkach zagranicznych/
• Zmiany prawa w zakresie ochrony 'rodowiska – zmiany wymogów ochrony 'rodowiska mog( by8
przyczyn( poniesienia dodatkowych kosztów zwi(zanych z ich spe&nieniem/
• Sytuacja makroekonomiczna na g&ównych rynkach zbytu +obecna sytuacja na rynku rosyjskim,polityka gospodarcza pa)stwa oraz kszta&towanie si* wska7ników makroekonomicznych takich jak
tempo wzrostu PKB- poziom inflacji- poziom stóp procentowych- stopa bezrobocia oraz kursy walut/
• Zmiany norm prawnych i dyrektyw dotycz(cych wyrobów wp&ywaj(ce na wykorzystywane materia&y
i technologie.

7.2. 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 by8 nara.ona na przej'ciowe spadki poziomu rentowno'ci
operacyjnej. Podejmowane na bie.(co dzia&ania operacyjne w zakresie redukcji kosztówzabezpieczanie 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&ada8i. przej'ciowe pogorszenie mar.y nie powinno stanowi8 problemu w d&u.szej perspektywie czasu.
• 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'8 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'8 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 spowodowa8 ograniczenie popytu na wyroby Grupy/ Konflikt Rosja-Ukraina a co
za tym idzie pogorszenie koniunktury w Rosji i na Ukrainie mo.e przyczyni8 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/
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7.3. Perspektywy i strategia rozwoju.
W ramach reorganizacji struktury Grupy 20 kwietnia 2016 zosta&a zarejestrowana Zetkama Sp/ z o/o/ W dniu 21
czerwca 2016 roku odby&o si* NWZA Zetkama S/A/ na którym akcjonariusze zdecydowali o wydzieleniu
zorganizowanej cz*'ci przedsi*biorstwa/ W dniu 1 lipca 2016 roku- na podstawie zgody wyra.onej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zetkama S/A/ Spó&ka zawar&a ze swoj( jednoosobow( spó&k( zale.n( –
Zetkama spó&ka z ograniczon( odpowiedzialno'ci( z siedzib( w !cinawce !redniej umow* przeniesienia
zorganizowanej cz*'ci przedsi*biorstwa +„zorganizowana cz*'8 przedsi*biorstwa”, w rozumieniu art/ 55¹
Kodeksu cywilnego- stanowi(cej organizacyjnie- finansowo i funkcjonalnie wyodr*bniony w istniej(cym
w przedsi*biorstwie Zetkama S/A/ z siedzib( w !cinawce !redniej zespó& sk&adników materialnych
i niematerialnych- zwi(zanych z dzia&alno'ci( produkcyjn( armatury i odlewów- w tym zobowi(za) i nale.no'ciprzeznaczonych do realizacji opisanych wy.ej zada) gospodarczych- który zarazem móg&by stanowi8 niezale.ne
przedsi*biorstwo samodzielnie realizuj(ce te zadania. Obecnie Zetkama Sp/ z o/o/ w !cinawce !redniej
kontynuuje prowadzon( wcze'niej dzia&alno'8 producenta armatury i odlewów/ Zetkama S/A/ sta&a si* Spó&k(
holdingow(- posiadaj(c( w swym portfelu udzia&y lub akcje spó&ek zale.nych- zarz(dzaj(c( Grup( Kapita&ow(
ZETKAMA jako ca&o'ci( i w zwi(zku z tym 'wiadcz(c( na rzecz spó&ek zale.nych us&ugi- których zakres b*dzie
determinowany interesem poszczególnych spó&ek z Grupy oraz Grupy Kapita&owej ZETKAMA jako ca&o'ci/
Zetkama S/A/ jako spó&ka dominuj(ca skupi si* na rozwijaniu polityki- strategii i celów Grupy Kapita&owej
ZETKAMA jako ca&o'ci- a jednocze'nie b*dzie w stanie efektywnie zapewnia8 niezb*dne wsparcie dla
poszczególnych Spó&ek zale.nych/ Zetkama S/A/ podejmie dzia&ania s&u.(ce sta&emu wzrostowi Grupy oraz
poszczególnych Spó&ek/ Dzia&alno'8 zarz(dcza prowadzona przez Holding obejmie w szczególno'ci=
1. Okre'lenie kierunków rozwoju strategicznego w oparciu o cele wyznaczone przez W&a'cicieli/
Definiowanie strategii- wizji- misji i celów dla ca&ej Grupy oraz poszczególnych segmentów i spó&ek/
2. Zarz(dzanie strategiczne w obszarze finansów=
• relacje inwestorskie
• konsolidacja sprawozda) finansowych
• controlling
• audyt wewn*trzny
• polityka bankowa (np. cash pooling)
• zarz(dzanie ryzykiem walutowym
• ubezpieczenia +maj(tkowe i osobowe,
• IT
3. Obs&ug* prawn( Grupy
4. Realizacj* strategii i g&ównych projektów w zakresie HR
5. Realizacj* zakupów strategicznych i doboru dostawców materia&ów- towarów i us&ug
Zasadniczymi 7ród&ami finansowania spó&ki matki jest wynagrodzenie za us&ugi 'wiadczone na rzecz spó&ek córek
oraz dywidenda
W dniu 25 sierpnia 2016 roku odby&o si* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zetkama S.A. Walne
Zgromadzenie podj*&o m/in/ uchwa&* dotycz(c* zmiany statutu Zetkama S.A. w zakresie zmiany nazwy Spó&ki na
Mangata S.A. oraz zmiany siedziby Spó&ki na Bielsko-Bia&a.
W zwi(zku z wydzieleniem dzia&alno'ci produkcyjno-sprzeda.owej w zakresie amatury i odlewów dotychczasowa
strategia Zetkama S.A. przyj*ta przez Zarz(d w tym obszarze b*dzie kontynuowana przez Zetkama Sp/ z o/o/ Jej
celem pozostaje zapewnienie d&ugoterminowego rozwoju i uzyskanie sta&ego wzrostu warto'ci. Podstawowym
celem strategii na lata 2016-2017 pozostaje dalsze wykorzystanie posiadanego do'wiadczenia do prowadzenia
perspektywicznej dzia&alno'ci w bran.y metalowej oraz wzrost organiczny.
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 53 W
OGÓLNEJ LICZBIE G"OSÓW NA WZ
Na dzie) 30 czerwca 2016 r. kapita& zak&adowy spó&ki Zetkama S/A/ dzieli& si* na 6.676.854 akcji o warto'ci
nominalnej 0,20 PLN ka.da/ Poni.ej przedstawiono akcjonariuszy posiadaj(cych ponad 5% w ogólnej liczbie
g&osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Tabela nr 10. Wykaz akcjonariuszy posiadaj(cych ponad 5% w ogólnej liczbie g&osów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzie) 30.06.2016r.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udzia& w kapitale
zak&adowym

Liczba g&osów

Udzia& w ogólnej
liczbie g&osów

Jan Jurczyk

595 496

8,92%

595 496

8,92%

Maciej Jurczyk

651 626

9,76%

651 626

9,76%

Tomasz Jurczyk

718 808

10,76%

718 808

10,76%

Jakub Jurczyk

398 277

5,96%

398 277

5,97%

Zygmunt Mro.ek

391 000

5,86%

391 000

5,86%

AVALLON MBO S.A.

694 620

10,40%

694 620

10,40%

Nationale Nederlanden OFE

424 432

6,36%

424 432

6,36%

Zarz(d Spó&ki na dzie) sporz(dzania raportu rocznego nie powzi(& informacji o umowach- w wyniku- których
mog( w przysz&o'ci nast(pi8 zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Informacje o znanych emitentowi umowach -w tym równie( zawartych po dniu bilansowym4, w wyniku
których mog% w przysz'o$ci nast%pi) zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy.
Nie wyst(pi&y/
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
Nie wyst(pi&y/
Informacje dotycz%ce 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'8 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.zetkamagroup.pl/relacje/lad.html.
Spó&ka przyj*&a do stosowania indywidualny standard raportowania/ Dokument ten przyj*ty w formie
wewn*trznego zarz(dzenia jest odpowiedzi( na zmiany stanu prawnego- w szczególno'ci w zakresie
obowi(zków informacyjnych spó&ek notowanych oraz tzw/ Rozporz(dzenia MAR/ Celem tego dokumentu jest
ustalenie wytycznych i zasad transparentnej komunikacji spó&ki z inwestorami poprzez okre'lenie okoliczno'ciw których Spó&ka i Spó&ki Grupy dokonaj( ujawnienia informacji w formie raportu bie.(cego/
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OSOBY ZARZ!DZAJ!CE I NADZORUJ!CE
Poni.ej przedstawiono liczb* i warto'8 nominaln( wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarz(dzaj(ce
i nadzoruj(ce Spó&k*/

Nazwisko i Imi*
Leszek Jurasz
Tomasz Jurczyk
Jan Jurczyk
Zygmunt Mro.ek

Stanowisko

Tabela nr 11/ Akcje posiadane przez osoby zarz(dzaj(ce i nadzoruj(ce
Ilo'8 akcji
Ilo'8 akcji
posiadanych w dniu
posiadanych w dniu
publikacji raportu
Zmiana
publikacji raportu
za I pó&rocze 2016
za 2015 rok
rok

Prezes Zarz(du
Przewodnicz(cy
Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady
Nadzorczej
Cz&onek Rady
Nadzorczej

139 201

139 201

0

718 808

718 808

0

595 496

595 496

0

391 000

391 000

0

Pozostali cz&onkowie Rady Nadzorczej nie posiadaj( Akcji Emitenta/

!cinawka !rednia- 26 sierpnia 2016 r.

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

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

Leszek Jurasz

Kazimierz Prze&omski

Prezes Zarz!du

Cz"onek Zarz!du
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O#WIADCZENIA ZARZ!DU SPÓ"KI

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*8 oraz sytuacji Spó&ki- w tym opis podstawowych ryzyk
i zagro.e)/

!cinawka !rednia- 26 sierpnia 2016 r.

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

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

Leszek Jurasz

Kazimierz Prze&omski

Prezes Zarz!du

Cz"onek Zarz!du

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.

!cinawka !rednia- 26 sierpnia 2016 r.

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

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

Leszek Jurasz

Kazimierz Prze&omski

Prezes Zarz!du

Cz"onek Zarz!du
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SKRÓCONE "RÓDROCZE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ
Nota

30.06.2016

31.12.2015
przekszta%cone*

13
14
15

34 616
38 312
284 543
8 907

38 116
36 914
286 534
9 264

169

197

878
14
2 998

105
28
1 693

370 437

372 851

AKTYWA
Warto&) firmy
Warto&ci niematerialne
Rzeczowe aktywa trwa'e
Nieruchomo&ci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zale*nych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nale*no&ci i po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e d'ugoterminowe aktywa finansowe
D'ugoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe
Aktywa z tytu'u odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwa%e razem
Zapasy

16

81 363

79 579

Nale*no&ci z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e nale*no&ci
Nale*no&ci z tytu'u bie*%cego podatku dochodowego
Po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe
!rodki pieni+*ne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwa'e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda*y

17

123 296
418
2 825
3
491
3 088
34 036

104 452
135
1 933
13
116
3 171
18 329

245 520

207 728

615 957

580 579

1 335

1 335

164 211
(661)
209 778
179 726
30 052
374 663
20 859

164 211
682
178 124
145 595
32 529
344 352
23 424

395 522

367 776

50 984
8 272

52 462
6 929

3 752
23 768
9 523

3 858
24 055
8 476

Aktywa obrotowe razem

AKTYWA RAZEM
PASYWA
Kapita" w"asny przypadaj!cy akcjonariuszom jednostki dominuj!cej:
Kapita' podstawowy
Akcje w'asne ,-)
Kapita' ze sprzeda*y akcji powy*ej ich warto&ci nominalnej
Pozosta'e kapita'y
Zyski zatrzymane:
- zysk ,strata- z lat ubieg'ych
- zysk ,strata- netto przypadaj%cy akcjonariuszom jednostki dominuj%cej
Kapita' w'asny przypadaj%cy akcjonariuszom jednostki dominuj%cej
Udzia'y niedaj%ce kontroli
Kapita% w%asny razem
Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e zobowi%zania
Rezerwa z tytu'u odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowi%zania z tytu'u &wiadcze( pracowniczych
Pozosta'e rezerwy d'ugoterminowe
D'ugoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe

23

21

3 705

3 905

100 004

99 685

70 040
1 338
25 355
3 479
804
14 076
917
4 422

67 527
1 303
21 465
2 759
95
14 215
449
5 305

Zobowi&zania krótkoterminowe razem

120 431

113 118

Zobowi&zania razem

220 435

212 803

615 957

580 579

Zobowi&zania d%ugoterminowe razem
Zobowi%zania z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e zobowi%zania
Zobowi%zania z tytu'u bie*%cego podatku dochodowego
Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowi%zania i rezerwy z tytu'u &wiadcze( pracowniczych
Pozosta'e rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe
Zobowi%zania zwi%zane z aktywami trwa'ymi przeznaczonymi do sprzeda*y

PASYWA RAZEM

22
23

21
21

*opis w nocie 3
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE# I ZA OKRES
6 MIESI$CY ZAKO#CZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)

SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW
Nota

01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Dzia alno!"#kontynuowana##
Przychody ze sprzeda'y

5

Przychody ze sprzeda*y produktów
Przychody ze sprzeda*y us'ug
Przychody ze sprzeda*y towarów i materia'ów

Koszt w%asny sprzeda'y

7

Koszt sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych us'ug
Koszt sprzedanych towarów i materia'ów

Zysk (strata) brutto ze sprzeda'y

298 330

166 856

272 226

143 416

8 732

5 323

17 372

18 117

224 590

127 332

203 117

109 022

9 961

3 789

11 512

14 521

73 740

39 524

Koszty sprzeda*y

7

14 562

9 630

Koszty ogólnego zarz%du

7

19 822

11 637

Pozosta'e przychody operacyjne

8

1 189

1 145

Pozosta'e koszty operacyjne

9

4 713

1 886

35 832

17 515

Zyski z tytu'u okazyjnego nabycia

Zysk (strata) z dzia%alno*ci operacyjnej
Przychody finansowe

10

1 471

454

Koszty finansowe

11

1 229

1 112

36 074

16 856

Udzia' w zysku ,stracie- jednostek wycenianych metod% praw w'asno&ci ,/0-)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto z dzia%alno*ci kontynuowanej

12

6 285

3 387

29 789

13 469

29 789

13 469

30 052

14 195

(263)

(725)

Dzia alno!"#zaniechana
Zysk ,strata- netto z dzia'alno&ci zaniechanej

Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadaj&cy:
- akcjonariuszom jednostki dominuj%cej
- akcjonariuszom niekontroluj%cym

ZYSK NA JEDN+ AKCJ$

dane w PLN

01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Z dzia%alno*ci kontynuowanej
- podstawowy

4,46

2,89

- rozwodniony

4,46

2,13

- podstawowy

0,00

0,00

- rozwodniony

0,00

0,00

Z dzia%alno*ci zaniechanej
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA!KOWITYCH
DOCHODÓW
01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Zysk (strata) netto

29 789

13 469

Inne#ca kowite#dochody

(1 526)

549

(1 821)
(1 821)

663
663

295

(114)

Inne ca%kowite dochody, które zostan& przeklasyfikowane na zyski lub straty po spe%nieniu
okre*lonych warunków:
Przeszacowanie rzeczowych aktywów 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
- dochody ,straty- uj+te w okresie w innych dochodach ca'kowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
- kwoty uj+te w warto&ci pocz%tkowej pozycji zabezpieczanych
Zyski i straty aktuarialne
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
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 ni zostan% przeniesione w pó1niejszych okresach
Inne ca%kowite dochody po opodatkowaniu

Ca%kowite dochody

(1 526)

549

28 263

14 018

28 708
(445)

14 743
(725)

Ca%kowite dochody przypadaj&ce:
- akcjonariuszom jednostki dominuj%cej
- akcjonariuszom niekontroluj%cym
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE# I ZA OKRES
6 MIESI$CY ZAKO#CZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W!ASNYM
Kapita' przypadaj%cy akcjonariuszom jednostki dominuj%cej

Saldo na dzie- 01.01.2016 roku (przekszta%cone)/

Kapita'
podstawowy

Kapita' ze
sprzeda*y
akcji pow. ich
wart. nom

1 335

164 211

Pozosta'e
Zyski
kapita'y zatrzymane
682

178 124

Udzia'
niekontroluj%cy

Razem

344 352

23 424

Kapita'
w'asny
razem
367 776

Zmiany#w#kapitale#w asnym#w#okresie#od#01.01.#do#30.06.2016#roku
Emisja akcji

0

0

Emisja akcji w zwi%zku z realizacj% opcji (program p'atno&ci akcjami-

0

0

Wycena opcji ,program p'atno&ci akcjami-

0

Zmiana struktury grupy kapita'owej - transakcje z mniejszo&ci%
Dywidendy
Przekazanie wyniku finansowego na kapita'
Razem transakcje z w'a&cicielami
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku
Inne
Inne#ca kowite#dochody:
Inne ca'kowite dochody:
Razem ca'kowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych ,sprzeda* przeszacowanych &rodków
trwa'ychSaldo na dzie- 30.06.2016 roku

2 120

2 120

2 120
30 052
(518)

0
0
2 120
30 052
(518)

0
(2 120)

(2 120)
(262)

0
0
0
0
29 790
(518)

0

0

0

0

0

(1 343)
(1 343)

29 534

(1 343)
28 191

(183)
(445)

(1 526)
27 746

1 335

164 211

(661)

209 778

374 663

20 859

395 522

0

*opis w nocie 3
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE# I ZA OKRES
6 MIESI$CY ZAKO#CZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
Kapita' przypadaj%cy akcjonariuszom jednostki dominuj%cej
Kapita'
podstawowy
Saldo na dzie- 01.01.2015 roku

981

Kapita' ze
sprzeda*y
Pozosta'e
akcji pow.
kapita'y
ich
wart. nom
31 843
(14)

Zyski
zatrzymane
147 863

Udzia'
niekontroluj%cy

Razem

180 673

8 420

Kapita'
w'asny
razem

189 093

Zmiany#w#kapitale#w asnym#w#okresie#od#01.01.#do#30.06.2015#roku
Emisja akcji

0

0

Emisja akcji w zwi%zku z realizacj% opcji (program p'atno&ci akcjami-

0

0

Wycena opcji (program p'atno&ci akcjami-

0

Zmiana struktury grupy kapita'owej - transakcje z mniejszo&ci%
Dywidendy
Przekazanie wyniku finansowego na kapita'
Razem transakcje z w'a&cicielami
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku
Inne
Inne#ca kowite#dochody:
Inne ca'kowite dochody:
Razem ca'kowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych ,sprzeda* przeszacowanych &rodków
trwa'ychSaldo na dzie- 30.06.2015 roku

21

21

(118)

(118)
0
(97)
14 194
0

(97)
14 194

0
(40)

(40)
(725)

(19)
(118)
0
(137)
13 469
0

0

0

0

0

0

549
549

14 194

549
14 743

(725)

549
14 018

981

31 843

535

161 961

195 320

7 655

202 975

0
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE# I ZA OKRES
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SKRÓCONY "RÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP!YWÓW
PIENI$4NYCH
01.01. do
30.06.2016

01.01. do
30.06.2015

Przep ywy#!rodków#pieni$%nych#z#dzia alno!ci#operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

36 074

16 856

10 716
763

5 222
393

(807)

(128)

Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizuj%ce rzeczowe aktywa trwa'e
Amortyzacja i odpisy aktualizuj%ce warto&ci niematerialne
Zmiana warto&ci godziwej aktywów trwa'ych
Zmiana warto&ci godziwej aktywów ,zobowi%za(- finans2 wycenianych przez rachunek zysków i strat
Instrumenty zabezpieczaj%ce przep'ywy &rodków pieni+*nych przeniesione z kapita'u
Odpisy aktualizuj%ce z tytu'u utraty warto&ci aktywów finansowych
Zysk ,strata- ze sprzeda*y niefinansowych aktywów trwa'ych
Zysk ,strata- ze sprzeda*y aktywów finansowych ,innych ni* instrumenty pochodneZyski ,straty- z tytu'u ró*nic kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Odpis aktualizuj%cy warto&) firmy
Udzia' w zyskach ,stratach- jednostek stowarzyszonych
Inne korekty
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nale*no&ci
Zmiana stanu zobowi%za(
Zmiana stanu rezerw i rozlicze( mi+dzyokresowych
Zmiana stanu rezerw na program motywacyjny
Zmiany w kapitale obrotowym
Wp'ywy ,wydatki- z rozliczenia instrumentów pochodnych
Zap'acone odsetki z dzia'alno&ci operacyjnej
Zap'acony podatek dochodowy

"rodki pieni7'ne netto z dzia%alno*ci operacyjnej

(1 220)
885
(242)
3 500

13 595
(1 784)
(18 844)
8 589
390
(11 649)

(357)
(527)
8
400
(44)
72
(28)
5 011
(1 550)
(7 246)
(4 063)
2 796

(7 568)

(10 063)
(104)
(333)
(3 606)

30 452

7 761

(2 161)

(925)
11
(15 761)
279
(148)

Przep ywy#!rodków#pieni$%nych#z#dzia alno!ci inwestycyjnej
Wydatki na nabycie warto&ci niematerialnych
Wp'ywy ze sprzeda*y warto&ci niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwa'ych
Wp'ywy ze sprzeda*y rzeczowych aktywów trwa'ych
Wydatki na nabycie nieruchomo&ci inwestycyjnych
Wp'ywy ze sprzeda*y nieruchomo&ci inwestycyjnych
Wydatki netto na nabycie jednostek zale*nych
Wp'ywy netto ze sprzeda*y jednostek zale*nych
Otrzymane sp'aty po*yczek udzielonych
Po*yczki udzielone
Inne wydatki inwestycyjne
Wydatki na nabycie pozosta'ych aktywów finansowych
Wp'ywy ze sprzeda*y pozosta'ych aktywów finansowych
Wp'ywy z otrzymanych dotacji rz%dowych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy

"rodki pieni7'ne netto z dzia%alno*ci inwestycyjnej

(12 212)
91
357

598
(112)

28

13
609

242

121

(13 655)

(15 315)

Przep ywy#!rodków#pieni$%nych#z#dzia alno!ci#finansowej
Wp'ywy netto z tytu'u emisji akcji
Nabycie akcji w'asnych przez jednostki zale*ne
Wp'ywy z tytu'u emisji d'u*nych papierów warto&ciowych
Inne wydatki finansowe
Wp'ywy z tytu'u zaci%gni+cia kredytów i po*yczek
Sp'aty kredytów i po*yczek
Sp'ata zobowi%za( z tytu'u leasingu finansowego
Odsetki zap'acone
Dywidendy wyp'acone

(929)

11 581
(9 169)
(1 688)
(885)

(7 163)
6 790
(5 356)
(222)
(247)
(3)

"rodki pieni7'ne netto z dzia%alno*ci finansowej

(1 090)

(6 201)

Zmiana netto stanu *rodków pieni7'nych i ich ekwiwalentów

15 707

(13 755)

"rodki pieni7'ne i ich ekwiwalenty na pocz&tek okresu

18 329

32 635

"rodki pieni7'ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

34 036

18 880
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SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE# I ZA OKRES
6 MIESI$CY ZAKO#CZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU
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DODATKOWE INFORMACJE DO SKRÓCONEGO "RÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje ogólne
a)

Informacje o Spó%ce dominuj&cej

Spó'k% dominuj%c% Grupy Kapita'owej Zetkama („Grupa Kapita'owa”. „Grupa”) jest Zetkama S.A. ,„Spó'ka”.
„Spó'ka dominuj%ca”, „Emitent”). Spó'ka dominuj%ca zosta'a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 3 grudnia 3994
roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A. 1453/90. Spó'ka dominuj%ca jest wpisana do rejestru
przedsi+biorców Krajowego Rejestru S%dowego w S%dzie Rejonowym dla miasta Wroc'aw Fabryczna - IX
Wydzia' Gospodarczy pod numerem KRS 4444858572 Spó'ce dominuj%cej nadano numer statystyczny REGON
890501767. Akcje Spó'ki dominuj%cej s% notowane na Warszawskiej Gie'dzie Papierów Warto&ciowych2
Siedziba Spó'ki dominuj%cej mie&ci si+ przy ul2 3 Maja 12 w !cinawce !redniej. Siedziba Spó'ki dominuj%cej jest
jednocze&nie podstawowym miejscem prowadzenia dzia'alno&ci przez Grup+ Kapita'ow%2
Czas trwania Spó'ki dominuj%cej jest nieoznaczony.
Sk'ad Zarz%du Spó'ki dominuj%cej na dzie( zatwierdzenia do publikacji niniejszego skróconego &ródrocznego
sprawozdania finansowego:
Leszek Jurasz – Prezes Zarz%du
Kazimierz Prze'omski - Cz'onek Zarz%du
W dniu 30 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spó'ki dominuj%cej powo'a'a do Zarz%du Spó'ki dominuj%cej Pana
Kazimierza Prze'omskiego i powierzy'a mu funkcj+ Cz'onka Zarz%du2
W dniu 3 lipca 643; roku Cz'onek Zarz%du Pan Jerzy Ko*uch z'o*y' rezygnacj+ z pe'nionej funkcji Wiceprezesa
Zarz%du Spó'ki dominuj%cej.
b)

Informacje o Grupie Kapita%owej

Grupa Kapita'owa Zetkama nie wchodzi w sk'ad innej Grupy Kapita'owej2 Grupa Kapita'owa Zetkama powsta'a
w 2008 roku.
Podstawowym przedmiotem dzia'alno&ci Grupy jest:
§ produkcja armatury,
§ produkcja odlewów.
§ produkcja elementów z'%cznych.
§ produkcja podzespo'ów dla motoryzacji.
§ komponenty dla przemys'u maszynowego.
§ automatyka przemys'owa2
Poza Spó'k% dominuj%c%. w sk'ad Grupy na <4 czerwca 643; roku wchodzi'y nast+puj%ce spó'ki:
Udzia% Grupy w kapitale:
Nazwa spó%ki zale'nej

Siedziba

30.06.2016

31.12.2015

!rubena Unia S2A2

ul. Grunwaldzka 5, 34-<44 $ywiec

100,00%

100,00%

MCS Sp. z o.o.

ul2 Stra*acka 5<. 55-654 $ory

100,00%

100,00%

Armak Sp. z o.o.

ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

ZETKAMA R&D Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 12, 57-534 !cinawka !rednia

Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o.
Masterform S.A.
Ku1nia Polska S2A2

ul2 Górecka 32, 43-5<4 Skoczów

95,09%

94,11%

ZETKAMA Nieruchomo&ci Sp2 z o2o2

ul. Cechowa 6/8 43-300 Bielsko-Bia'a

100,00%

100,00%

Techmadex S.A.

ul2 Migda'owa 93. 46-796 Warszawa

51,02%

51,02%

GP Energia Sp. z o.o.

ul2 Pu'askiego 6;C06. Bia'ystok

45,92%

45,92%

BioGP Energia Sp. z o.o.

ul2 Pu'askiego 6;C06. Bia'ystok

0,00%

34,02%

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

ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

100,00%

100,00%

Siskin 5 Sp. z o.o.

ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

100,00%

100,00%

ZETKAMA Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 12, 57-534 !cinawka !rednia

100,00%

-

98,82%

98,82%

100,00%

100,00%

ul. Mikulicza 6a, 41-644 !wiebodzice

75,00%

100,00%

ul. Mikulicza 6a, 41-644 !wiebodzice

n/d

80,00%
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Zmiany struktury Grupy Kapita'owej w 643; roku:
1. W dniu 69 stycznia 643; roku zosta'o zarejestrowane po'%czenie spó'ek Masterform Grupa Zetkama Sp2 z o2o2
,Spó'ka Przejmuj%ca- z Masterform S2A2 ,Spó'ka Przejmowana-2 Po'%czenie zosta'o przeprowadzone na
podstawie art2 596 § 3 pkt 3 Kodeksu spó'ek handlowych2 W konsekwencji nast%pi'o przeniesienie ca'ego maj%tku
Spó'ki Przejmowanej na Spó'k+ Przejmuj%c%. z równoczesnym podwy*szeniem kapita'u zak'adowego Spó'ki
Przejmuj%cej2 Rejestracja po'%czenia wywo'a'a w dniu 69 stycznia 643; roku skutek wykre&lenia Masterform S2A2
z rejestru przedsi+biorców KRS2 W wyniku po'%czenia. na mocy art2 595 § 3 Kodeksu spó'ek handlowych.
Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o2 wst%pi'a we wszystkie prawa i obowi%zki Masterform S2A.
Po rejestracji po'%czenia Zetkama S2A2 posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp2 z o2 o2 7=> udzia'ów. zgodnie
z porozumieniem nabycia wi+kszo&ciowego pakietu z dnia 24 sierpnia 2015 roku.
2. W dniu 64 kwietnia 643; w Krajowym Rejestrze S%dowym zarejestrowana zosta'a ZETKAMA spó'ka
z ograniczon% odpowiedzialno&ci%2 Wszystkie udzia'y w nowo utworzonym podmiocie zosta'y obj+te przez
ZETKAMA S.A.
W dniu 3 lipca 643; roku Spó'ka dominuj%ca wnios'a aport do ZETKAMA sp. z o.o. w postaci zorganizowanej
cz+&ci przedsi+biorstwa. stanowi%cej organizacyjnie. finansowo i funkcjonalnie wyodr+bniony w istniej%cym
w przedsi+biorstwie ZETKAMA S2A2 z siedzib% w !cinawce !redniej zespó' sk'adników materialnych
i niematerialnych. zwi%zanych z dzia'alno&ci% produkcyjn% armatury i odlewów. w tym zobowi%za( i nale*no&ci2
Transakcja ta zosta'a szerzej opisana w nocie <3 do skróconego &ródrocznego sprawozdania finansowego
ZETKAMA S2A2 na dzie( i za okres ; miesi+cy zako(czony 30 czerwca 2016 roku.
Transakcja ta nie ma wp'ywu na wynik finansowy Grupy2
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3. W dniu <4 maja 643; roku Techmadex SA ,spó'ka zale*na ZETKAMA S.A.- zawar' umow+ sprzeda*y
wszystkich posiadanych udzia'ów w spó'ce BioGp Energia Sp2 z o2o2 ,jednostka zale*na Techmadex S.A.).
Udzia'y te zosta'y zbyte na rzecz osoby fizycznej. Celem transakcji jest reorganizacja i restrukturyzacja Grupy
Kapita'owej Techmadex S2A2 oraz koncentracja na rozwoju kluczowego obszaru dzia'alno&ci tej Grupy2
W rezultacie tej transakcji. z dniem sprzeda*y udzia'ów Spó'ka dominuj%ca utraci'a kontrol+ nad BioGp Energia
Sp. z o.o.
52 W trakcie 643; roku. Ku1nia Polska S2A2 ,jednostka zale*na Emitenta). skupowa'a akcje b+d%ce w posiadaniu
akcjonariuszy innych ni* Spó'ka dominuj%ca2 Akcje te. o warto&ci 969 tys2 PLN. zosta'y skupione w celu ich
umorzenia. W skróconym &ródrocznym sprawozdaniu finansowym warto&) tych akcji zosta'a wykazana jako
transakcja z w'a&cicielami. Stosowna uchwa'a dotycz%ca umorzenia akcji zosta'a podj+ta przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy spó'ki Ku1nia Polska S2A2 w dniu 67 czerwca 643; roku2 Na dzie( zatwierdzenia do
publikacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiana ta nie zosta'a
zarejestrowana w KRS.
W wyniku tej operacji. udzia' Spó'ki dominuj%cej w kapitale spó'ki Ku1nia Polska S2A2 wzro&nie do 95,09%.

2. Podstawa sporz&dzenia skróconego *ródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
a)

O*wiadczenie o zgodno*ci

Skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz%dzone zosta'o zgodnie z wymogami
Mi+dzynarodowego Standardu Rachunkowo&ci <5 !ródroczna sprawozdawczo&) finansowa. który zosta'
zatwierdzony przez Uni+ Europejsk% oraz innych obowi%zuj%cych przepisów2
Skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych
przez roczne sprawozdania finansowe i nale*y je analizowa) '%cznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy na dzie( i za rok obrotowy zako(czony <3 grudnia 643= roku.
Niniejsze skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe by'o przedmiotem przegl%du przez
podmiot uprawniony do badania sprawozda( finansowych2
b)

Okres obj7ty sprawozdaniem finansowym

Niniejsze sprawozdanie jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapita'owej ZETKAMA S.A.
Obejmuje okres ; miesi+cy zako(czony <4 czerwca 643; roku oraz dane na ten dzie(2
Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów oraz skonsolidowane sprawozdanie z ca'kowitych dochodów
obejmuj% dane za okres ; miesi+cy zako(czony <4 czerwca 643; roku i dane porównawcze za okres ; miesi+cy
zako(czony <4 czerwca 643= roku2
Skonsolidowany rachunek przep'ywów pieni+*nych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w'asnym
obejmuj% dane za okres 6 miesi+cy zako(czony <4 czerwca 643; roku oraz dane porównawcze za okres
; miesi+cy zako(czony <4 czerwca 643= roku2
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmuje dane na dzie( <4 czerwca 643; roku oraz dane
porównawcze na dzie( <3 grudnia 643= roku2
c)

Podstawa sporz&dzenia

Niniejsze skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta'o sporz%dzone zgodnie z zasad%
kosztu historycznego. za wyj%tkiem instrumentów finansowych oraz nieruchomo&ci inwestycyjnych wycenianych
w warto&ci godziwej2
Skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta'o sporz%dzone przy za'o*eniu
kontynuowania dzia'alno&ci przez spó'ki Grupy w daj%cej si+ przewidzie) przysz'o&ci2 Na dzie( zatwierdzenia
niniejszego skróconego &ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia
okoliczno&ci wskazuj%cych na zagro*enie kontynuowania dzia'alno&ci przez spó'ki Grupy2

13 / 30

SKRÓCONE "RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIE# I ZA OKRES
6 MIESI$CY ZAKO#CZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
d)

Profesjonalny os&d i szacunki

Sporz%dzenie skróconego &ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga dokonania
szacunków ksi+gowych i przyj+cia za'o*e( w odniesieniu do przysz'ych zdarze( oraz 1róde' niepewno&ci
wyst+puj%cych na dzie( bilansowy2 Szacunki oraz zwi%zane z nimi za'o*enia opieraj% si+ na do&wiadczeniu
historycznym oraz innych czynnikach uznawanych za racjonalne w danych okoliczno&ciach i stanowi% podstaw+
do okre&lenia warto&ci bilansowych aktywów i zobowi%za(. które nie wynikaj% bezpo&rednio z innych 1róde'2
Faktyczne warto&ci mog% si+ ró*ni) od warto&ci szacowanych2
Szacunki i zwi%zane z nimi za'o*enia podlegaj% bie*%cej weryfikacji2 Os%dy oraz szacunki dokonywane przez
Zarz%d Spó'ki dominuj%cej. które maj% istotny wp'yw na skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe. zosta'y przedstawione w notach obja&niaj%cych2 Zmiana szacunków ksi+gowych jest uj+ta w okresie,
w którym dokonano zmiany lub w okresach bie*%cym i przysz'ych. je*eli dokonana zmiana szacunku dotyczy
zarówno okresu bie*%cego. jak i okresów przysz'ych2 Os%dy i szacunki maj%ce istotny wp'yw na niniejsze
skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta'y przedstawione w notach: 13, 18 oraz 21.
e)

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacyjna

Walut% prezentacji niniejszego skróconego &ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest
polski z'oty. który jest równie* walut% funkcjonaln% dla Grupy2 Wszystkie warto&ci. o ile nie wskazano inaczej.
podane s% po zaokr%gleniu do tysi+cy z'otych2
f)

Opis zasad rachunkowo*ci

Zasady ,polityki- rachunkowo&ci zastosowane do sporz%dzenia niniejszego skróconego &ródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego s% spójne z tymi. które zastosowano przy sporz%dzaniu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzie( i za okres zako(czony <3 grudnia 643= roku2
Zmiany Mi+dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo&ci Finansowej ,„MSSF”-. które wesz'y w *ycie od
3 stycznia 643; roku nie maj% wp'ywu na bie*%ce i uprzednio wykazane skonsolidowane wyniki finansowe oraz
warto&ci skonsolidowanych kapita'ów w'asnych2 Grupa zamierza przyj%) opublikowane. lecz nie obowi%zuj%ce do
dnia publikacji niniejszego skróconego &ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany
MSSF. zgodnie z dat% ich wej&cia w *ycie2 Wp'yw zmian MSSF na przysz'e skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy jest na bie*%co analizowany2
g)

Zatwierdzenie do publikacji

Niniejsze skrócone &ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta'o zatwierdzone do publikacji
w dniu 26 sierpnia 2016 roku.

3. Przekszta%cenie danych porównawczych - uzgodnienie danych prezentowanych
w sprawozdaniu rocznym 2015 do danych prezentowanych obecnie jako dane
porównywalne
Dane bilansowe na dzie( <3 grudnia 643= roku prezentowane s% w niniejszym raporcie jako dane porównywalne
i obejmuj% wszelkie korekty dotychczas wykazywanych warto&ci szacunkowych wynikaj%cych z rozlicze(
prowizorycznych.
Na dzie( <32362643= rozliczenie Ku1ni Polska S2A2 i Masterform S2A2 zosta'o ustalone prowizorycznie zgodnie
z zapisami MSSF 3 „Po"!czenie jednostek gospodarczych”2 W ci%gu I-szego pó'rocza 643; dokonano wyceny
aktywów trwa'ych. identyfikacji i ustalenia warto&ci godziwych wszystkich mo*liwych do zidentyfikowania
aktywów. zobowi%za(. zobowi%za( warunkowych2 Weryfikacji poddano równie* koszt po'%czenia.
Nota nr 4.1 i 4.2 opisuje szczegó'y ko(cowego rozliczenia spó'ek Masterform S2A2 i Kuznia Polska S2A2 MSSF
wymagaj% retrospektywnego uj+cia ko(cowego rozliczenia. dlatego te* dane na <3 grudnia 643= zosta'y
odpowiednio przekszta'cone i zaprezentowane w korekcie 1 i 2.
W ramach analizy korekt i wy'%cze( konsolidacyjnych dokonanych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za okres zako(czony i na dzie( <3 grudnia 643= roku spó'ka zidentyfikowa'a rozbie*no&ci
prezentacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane w korekcie 3. Korekta ta nie
wp'ywa na kapita' w'asny wed'ug stanu na <3 grudnia 2015 roku ani na wynik finansowy za rok 2015.
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej

AKTYWA
Warto&) firmy
Warto&ci niematerialne
Rzeczowe aktywa trwa'e
Nieruchomo&ci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zale*nych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nale*no&ci i po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e d'ugoterminowe aktywa finansowe
D'ugoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe
Aktywa z tytu'u odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwa%e razem
Zapasy
Nale*no&ci z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e
nale*no&ci
Nale*no&ci z tytu'u bie*%cego podatku dochodowego
Po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe
!rodki pieni+*ne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwa'e zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzeda*y
Aktywa obrotowe razem
AKTYWA RAZEM
PASYWA
Kapita' podstawowy
Akcje w'asne ,-)
Kapita' ze sprzeda*y akcji powy*ej ich warto&ci nominalnej
Pozosta'e kapita'y
Zyski zatrzymane:
- zysk ,strata- z lat ubieg'ych
- zysk (strata- netto przypadaj%cy akcjonariuszom
jednostki dominuj%cej
Kapita' w'asny przypadaj%cy akcjonariuszom jednostki
dominuj%cej
Udzia'y niedaj%ce kontroli
Kapita% w%asny razem
Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e zobowi%zania
Rezerwa z tytu'u odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowi%zania z tytu'u &wiadcze(
pracowniczych
Pozosta'e rezerwy d'ugoterminowe
D'ugoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe
Zobowi&zania d%ugoterminowe razem
Zobowi%zania z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e
zobowi%zania
Zobowi%zania z tytu'u bie*%cego podatku dochodowego
Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowi%zania i rezerwy z tytu'u &wiadcze( pracowniczych
Pozosta'e rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi+dzyokresowe
Zobowi%zania zwi%zane z aktywami trwa'ymi
przeznaczonymi do sprzeda*y
Zobowi&zania krótkoterminowe razem
Zobowi&zania razem
PASYWA RAZEM

31.12.2015
Prezentowane
w Raporcie
Rocznym za
rok 2015

85 019
24 529
237 684
9 264
0
0
197
0
105
28
0
356 826
79 579

Korekta 1

Korekta 2

(46 903)
12 466
49 869

(81)
(1 019)

15 432

(1 100)

74 069
135
1 933
13
3 932
3 785
18 329

Korekta 3

1 693
1 693
30 383

(3 816)
(614)

0
181 775
538 601
1 335
0
164 211
682
178 963
145 595

31.12.2015
Prezentowane
w skróconym
*ródrocznym
sprawozdaniu
finansowym
jako dane
porównywalne
38 116
36 914
286 534
9 264
0
0
197
0
105
28
1 693
372 851
79 579
104 452
135
1 933
13
116
3 171
18 329
0

(614)
14 818

0

33 368

0
(1 100)

26 567
28 260

1 335
0
164 211
682
178 124
145 595

(839)
(839)

345 191

0

(839)

20 502
365 693
55 223
6 929
0
118
11 791

2 974
2 974

(52)
(891)

11 844

(209)

207 728
580 579

32 529
0
0
(2 761)

3 740
629

344 352
23 424
367 776
52 462
6 929
0
3 858
24 055

8 476

8 476

0
3 905
86 442

1 608

0
3 905
99 685

13 981

67 527

11 844

(209)

53 546
1 303
8 794
2 759
95
14 215
449
5 305

12 671

0
86 466
172 908
538 601

1 303
21 465
2 759
95
14 215
449
5 305
0

`
11 844
14 818

0
(209)
(1 100)

26 652
28 260
28 260

113 118
212 803
580 579

Korekta 1 – identyfikacja i wycena maj&tku Spó%ki Ku8nia Polska S.A.
Korekta ta dotyczy identyfikacji oraz wyceny do warto&ci godziwej warto&ci niematerialnych oraz rzeczowego
maj%tku trwa'ego wed'ug stanu na dzie( przej+cia kontroli. tj2 na <3 pa1dziernika 643= roku2 W wyniku procesu
ko(cowego rozliczenia:
- zidentyfikowano i wyceniono znak towarowy (6.148 tys. PLN),
- wyceniono prawo wieczystego u*ytkowanie gruntów ,=2374 tys2 PLN-.
- wyceniono inne warto&ci niematerialne ,'%cznie 32148 tys. PLN),
- wyceniono budynki i budowle ,'%cznie 372488 tys2 PLN-.
- wyceniono maszyny i urz%dzenia ,'%cznie <32<59 tys2 PLN-.
- wyceniono inne sk'adniki maj%tku trwa'ego ,'%cznie 325<6 tys2 PLN-2
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Od '%cznej warto&ci wyceny do warto&ci godziwej utworzono rezerw+ na odroczony podatek. natomiast ró*nica
mi+dzy wycen% do warto&ci godziwej a rezerw% na odroczony podatek skorygowa'a warto&) firmy.
Zmianie uleg'a warto&) udzia'ów niedaj%cych kontroli. co w konsekwencji przek'ada si+ na wzrost kapita'u
w'asnego Grupy o 62975 tys2 PLN Zmiany te nie wp'ywaj% na kapita' w'asny przypadaj%cy akcjonariuszom
jednostki dominuj%cej wed'ug stanu na <3 grudnia 643= roku ani na wynik finansowy Grupy za rok 2015.
Korekta 2 – amortyzacja za rok 2015
Korekta dotyczy amortyzacji warto&ci niematerialnych ,83 tys2 PLN- oraz rzeczowego maj%tku trwa'ego ,32439
tys2 PLN- naliczanej od skorygowanej warto&ci brutto sk'adników maj%tku oraz utylizacji rezerwy z tytu'u
odroczonego podatku dochodowego.
Zmiana ta spowodowa'a obni*enie wyniku finansowego za rok 643= o 8<9 tys2 PLN oraz kapita'u w'asnego na
<3 grudnia 643= roku o 893 ty&. PLN2
Korekta 3 - korekty konsolidacyjne i prezentacyjne
Ponadto w ramach prac nad rozliczeniem ko(cowym opisanych wy*ej transakcji oraz weryfikacji korekt
i wy'%cze( konsolidacyjnych poszczególnych sk'adników aktywów i pasywów. Spó'ka dominuj%ca dokona'a
nast+puj%cych zmian prezentacyjnych:
- zmiana prezentacji aktywów i rezerw z tytu'u odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym
,zakaz kompensaty aktywów i rezerw dla ró*nych spó'ek - 1.693 tys. PLN) oraz korekty wyliczenia
rezerwy na odroczony podatek (1.064 tys. PLN),
- zmiana prezentacji nale*no&ci handlowych w zwi%zku z zawy*onymi wy'%czeniami konsolidacyjnymi.
- wy'%czenia pozosta'ych krótkoterminowych aktywów finansowych ,cash pooling w ramach Grupy 3.816
tys. PLN),
- zmiana prezentacji kredytów oraz podzia'u na cz+&) krótko- oraz d'ugoterminow% w zwi%zku
z uprzedni% kompensat% z nale*no&ciami ,3<2;=4 tys2 PLN-.
- zmiana prezentacji op'aty warunkowej ,dop'ata za nabycie akcji Masterform S.A.) w kwocie 3.740
,z linii „Kredyty. po*yczki i inne instrumenty d'u*ne” do linii „Pozosta'e zobowi%zania”-,
- zmiana prezentacji zobowi%za( handlowych w zwi%zku z zawy*onymi korektami konsolidacyjnymi2
Zmiany te nie wp'ywaj% na kapita' w'asny wed'ug stanu na <3 grudnia 643= roku ani na wynik finansowy za rok
2015.

4. Ko-cowe rozliczenie nabycia
4.1 Masterform S.A.
W dniu 6= sierpnia 643= Masterform Grupa Zetkama b+d%ca jednostk% zale*n% od Zetkama S2A2 ,344>- naby'a
84> akcji w Spó'ce Masterform S2A2 Inwestycja polegaj%ca na zakupie akcji Masterform S2A2 ma charakter
d'ugoterminowej inwestycji w ramach realizacji Strategii Grupy ZETKAMA. która zak'ada rozwój w segmencie
produkcji podzespo'ów dla motoryzacji2 Spó'ka Masterform S2A2 prowadzi dzia'alno&) w zakresie precyzyjnej
obróbki komponentów z wykorzystaniem technologii CNC ,nowoczesne automaty tokarskie i frezarki-2
Na moment nabycia zosta'o zakupione 3726=;2658 akcji ,'%czna ilo&) akcji 632=742<34-2 Cena nabycia sk'ada si+
z nast+puj%cych elementów:
•
bezwarunkowa cena nabycia 80> udzia'ów: <324;3265;.54 PLN.
•
dop'ata warunkowa ,dop'ata dla BR Capital sp2 z o2o2- do ww2 ceny podstawowej w maksymalnej
wysoko&ci wynosz%cej <29;82444 PLN. p'atno&) nast%pi w roku 6438 po osi%gni+ciu przez Spó'k+ Masterform
S2A2 okre&lonego w umowie inwestycyjnej poziomu skumulowanej EBITDA2
Zakup akcji zosta' sfinansowany &rodkami w'asnymi w kwocie 3=.8 mln z' i kredytem d'ugoterminowym ,3 rok
karencji i 7 lat sp'aty- w kwocie 3=.< mln z'2 Kredyt zosta' zaci%gni+ty przez Masterform Grupa Zetkama. Po
polaczeniu z Masterform ,po fuzji obu spó'ek- kredyt wszed' na bilans nowego podmiotu i b+dzie sp'acany bez
gwarancji spó'ki matki ,ZETKAMA S.A.).
Nabyty udzia% w
aktywach netto

80%

Cena nabycia

34 765

Warto*9 godziwa
nabytych aktywów netto

24 170

Warto*9 firmy

10 595

Warto&) firmy powsta'% w wyniku nabycia zaprezentowano w nocie 3< do niniejszego skróconego &ródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a szerzej opisano w nocie 4.2 do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy ZETKAMA na dzie( i za okres zako(czony <3 grudnia 643= roku2
Zrealizowany zosta' plan po'%czenia Masterform Grupa ZETKAMA i Masterform S2A. W dniu 29 stycznia 2016
roku zosta'o zarejestrowane po'%czenie spó'ek Masterform Grupa Zetkama Sp2 z o2o2 ,Spó'ka Przejmuj%caz Masterform S2A2 ,Spó'ka Przejmowana-2 W wyniku tej transakcji dzia'alno&) operacyjna prowadzona przez
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Masterform S2A2 od daty wpisu po'%czenia do rejestru wykonywana jest przez Masterform Grupa Zetkama
Sp2 z o2o2. natomiast Masterform S2A2 zosta' wykre&lony z rejestru przedsi+biorców2 Plan po'%czenia obj%'
konsolidacj+ zobowi%za( wynikaj%cych z kredytu inwestycyjnego oraz odst%pienie od gwarancji Zetkama S2A2
Po rejestracji po'%czenia Zetkama S2A2 posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp2 z o2 o2 7=> udzia'ów. zgodnie
z porozumieniem nabycia wi+kszo&ciowego pakietu z dnia 65 sierpnia 643= roku2
4.2 Ku1nia Polska S2A2
Przej+cie kontroli nad Ku1nia Polska wi%za'o si+ z przej+ciem przez Zetkama SA spó'ki celowej - IDEA K5 sp.
z o2o2 która nie prowadzi'a dzia'alno&ci operacyjnej a jedynym jej sk'adnikiem maj%tku stanowi'y akcje Ku1nia
Polska. reprezentuj%cych 95.33> udzia'u w kapitale zak'adowym Ku1nia Polska2
W dniu 15.09.2015 r. odby'o si+ NWZ Zetkama SA. które podj+'o uchwa'+ o po'%czeniu z IDEA K =2 Dnia
6 listopada 643= nast%pi'o s%dowe zarejestrowanie podwy*szenia kapita'u zak'adowego Zetkama SA oraz
zwi%zane z tym zmiany Statutu Spó'ki2 Kapita' zak'adowy zosta' podwy*szony z kwoty 980.830,00 PLN do
32<<=2<74.84 PLN2 Podwy*szenie kapita'u nast%pi'o poprzez wyemitowanie 327762745 akcji na okaziciela serii
F o warto&ci nominalnej 4.64 PLN ka*da2 Cena emisyjna akcji serii F wynios'a 75.87 PLN za akcj+ - '%czna
warto&) pakietu akcji serii F wed'ug ceny emisyjnej to 3<627662<58.58 PLN2 Dla celów po'%czenia przyj+to
parytet wymiany udzia'ów IDEA K= Sp2 z o2o2 na akcje Zetkama wynosz%cy 3: 5.76==2 Wskazany powy*ej
stosunek wymiany udzia'ów IDEA K= Sp2 z o2o2 zosta' ustalony w oparciu o wycen+ warto&ci rynkowej IDEA K=
Sp2 z o2o2 przeprowadzon% przez PwC Polska sp2 z o2o2
Z dniem <32342643= r2 nast%pi'o po'%czenie spó'ek Idea K= SP2 z o2o2 oraz Zetkama S2A2 Po'%czenie rozliczono
zgodnie z MSSF 3.
Korzystaj%c z zapisów MSSF < ?po'%czenie jednostek gospodarczych? punkt 5=. na
<3 grudnia 643= roku do rozliczenia nabycia spó'ki zastosowano tzw2 rozliczenie prowizoryczne2 Przyczyn%
zastosowania rozliczenia prowizorycznego by' fakt. *e nabycie nast%pi'o na krótko przed dniem bilansowym, co
ze wzgl+du na niewielki okres czasu uniemo*liwi'o zako(czenie przeprowadzenia wyceny &rodków trwa'ych
oraz identyfikacji i wyceny warto&ci niematerialnych do warto&ci godziwych przed dniem zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania za 2015 rok.
Po przeprowadzeniu wyceny warto&ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa'ych do warto&ci godziwych
dokonano retrospektywnego przekszta'cenia danych za rok 643=. co zosta'o opisane w nocie < do niniejszego
skróconego &ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Poni*ej przedstawiono ko(cowe rozliczenie nabycia Ku1ni Polskiej2
Data nabycia
Rozliczenie prowizoryczne na 31.10.2015
Wycena &rodków trwa'ych do warto&ci
godziwej
Korekta ceny nabycia
Ko(cowe rozliczenie nabycia

94,11%

Warto&)
przej+tych
aktywów netto
132 722
68 630

94,11%

614
133 336

Udzia'y
nabyte

Cena
nabycia

> warto&)
przej+tych
aktywów netto
64 588

Warto&)
firmy z
nabycia
68 134

112 105

21 231

50 491
119 121

Kluczowe korekty dotycz% identyfikacji oraz wyceny do warto&ci godziwej warto&ci niematerialnych oraz
rzeczowego maj%tku trwa'ego wed'ug stanu na dzie( przej+cia kontroli. tj2 na <3 pa1dziernika 643= roku2
W wyniku tego procesu:
- zidentyfikowano i wyceniono znak towarowy (6.148 tys. PLN),
- wyceniono prawo wieczystego u*ytkowanie gruntów ,=2374 tys2 PLN-.
- wyceniono inne warto&ci niematerialne ,'%cznie 32358 tys2 PLN-.
- wyceniono budynki i budowle ,'%cznie 372488 tys2 PLN-.
- wyceniono maszyny i urz%dzenia ,'%cznie <32<59 tys2 PLN-.
- wyceniono inne sk'adniki maj%tku trwa'ego ,'%cznie 325<6 tys2 PLN-2
Od '%cznej warto&ci wyceny do warto&ci godziwej utworzono rezerw+ na odroczony podatek. natomiast ró*nica
mi+dzy wycen% do warto&ci godziwej a rezerw% na odroczony podatek skorygowa'a warto&) firmy.

5. Segmenty operacyjne
Przy wyodr+bnianiu segmentów operacyjnych Zarz%d Spó'ki dominuj%cej kieruje si+ liniami produktowymi. które
reprezentuj% g'ówne us'ugi oraz wyroby dostarczane przez Grup+2 Ka*dy z segmentów jest zarz%dzany odr+bnie
w ramach danej linii produktowej. z uwagi na specyfik+ &wiadczonych us'ug 0 wytwarzanych wyrobów
wymagaj%cych odmiennych technologii. zasobów oraz podej&cia do realizacji2
Od 3 stycznia 643; Zarz%d Grupy. bior%c pod uwag+ zmiany w Grupie Kapita'owej. przyj%' nast+puj%cy podzia'
na segmenty operacyjne:
- Podzespo'y dla motoryzacji i komponenty.
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- Automatyka przemys'owa i Armatura.
- Elementy z'%czne.
- Dzia'alno&) pozaprodukcyjna2
Podzespo%y dla motoryzacji i komponenty
Segment Podzespo'y dla motoryzacji i komponenty obejmuje dzia'alno&) w zakresie produkcji:
- elementów sk'adowych uk'adów wydechowych dla samochodów osobowych wykonywane z rur stalowych
nierdzewiej%cych ,rury gi+te. rury gi+te perforowane. rury perforowane proste. rury perforowane z kszta'towanymi
ko(cówkami. rury gi+te wielokrotnie kszta'towane. rezonatory wydechowe-.
- komponentów maj%cych zastosowanie w najbardziej zaawansowanych technologicznie maszynach
i urz%dzeniach w motoryzacji ,samochodach ci+*arowych i autobusach. samochodach sportowych
i luksusowych),
- elementów zawieszenia. d1wignie. czopy. sworznie. tuleje.
- elementów kierowniczego: ko(cówki dr%*ków kierowniczych. krzy*aki. przeguby.
- elementów uk'adu nap+dowego: wa'y nap+dowe. z'%cza. ko(cówki z'%czy. krzy*aki. piasty.
- elementów silnika ,osprz+tu silnika-: d1wigienki zaworowe. wsporniki.
- elementów skrzyni biegów: wa'ki g'ówne i po&rednie. ko'a przek'adniowe. pier&cienie synchronizatora. tuleje2
Spó'ki Grupy &wiadcz% tak*e us'ugi w zakresie:
- obróbki wielkoseryjnych odlewów aluminiowych oraz *eliwnych dla przemys'u motoryzacyjnego. rolnictwa.
budownictwa i innych bran* przemys'owych stanowi%cych zarówno w'asno&) klienta. jak równie* sprzedawanych
wraz z odlewem,
- wykonawstwa matryc. azotowania i &rutowania2
Odbiorcami finalnymi wyrobów Spó'ek Grupy s% przede wszystkim s% czo'owi globalni producenci z bran*y
motoryzacyjnej. metalowej oraz pozosta'y przemys'2
Automatyka przemys%owa i armatura
Zakresem dzia'alno&ci segmentu Automatyka przemys'owa i Armatura jest produkcja i sprzeda* armatury
przemys'owej oraz us'ugi z zakresu projektowania. wykonawstwa i integracji automatyki przemys'owej2
Linie produktowe oferowane przez Spó'ki Grupy to:
- 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+2
Wyroby wytwarzane przez Spó'ki Grupy znajduj% zastosowanie w takich bran*ach jak: ciep'ownictwo
i ogrzewnictwo. wentylacja i klimatyzacja. wodoci%gi i kanalizacja. przemys' stoczniowy oraz zak'ady
przemys'owe2 Do ich wytwarzania wykorzystywane s% produkowane przez siebie odlewy2 Odlewy s% wytwarzane
w odlewni *eliwa w !cinawce !redniej2 Odlewy produkowane s% zarówno na potrzeby w'asne jak równie* na
sprzeda*. g'ównie dla innych producentów armatury2
Elementy z%&czne
Oferta tego segmentu jest bardzo szeroka. zarówno w uk'adzie wymiarowym. jak i asortymentowym2 Du*y udzia'
stanowi% wyroby z ró*nego rodzaju pokryciami antykorozyjnymi wykonywanymi w kooperacji2 W tym zakresie
produkcja segmentu zawiera mi+dzy innymi: cynkowanie galwaniczne. cynkowanie ogniowe, dakromet, geomet,
cynk-nikiel. delta tone i inne2 Odr+bn% grup% produktow% s% elementy z'%czne nawierzchni kolejowej takie jak:
wkr+ty kolejowe. &ruby stopowe które znajduj% atrakcyjne rynki zbytu w Europie2 Produkcja segmentu obejmuje
zarówno wyroby standardowe ,wed'ug norm- jaki i wyroby niestandardowe wed'ug specyfikacji i wymaga( klienta2
Dzia%alno*9 pozaprodukcyjna
Segment dzia'alno&ci pozaprodukcyjnej zajmuje si+ obs'ug% maj%tku nieprodukcyjnego stanowi%cego obecnie
w'asno&) spó'ki Zetkama Nieruchomo&ci Sp2 z o2o2 której maj%tek stanowi% nieruchomo&ci2 Sk'adnikami maj%tku
zarz%dzanymi w segmencie s% nieruchomo&ci po'o*one w Sosnowcu. Katowicach. K'odzku oraz w !cinawce
!redniej2 G'ównym zakresem dzia'alno&ci w segmencie jest sprzeda* nieruchomo&ci oraz wynajem powierzchni
produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych.
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-2 Zarz%d Spó'ki
dominuj%cej dominuj%cej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku ,straty- z dzia'alno&ci
operacyjnej2 Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarz%dczych zbie*ny jest
z zasadami rachunkowo&ci zastosowanymi przy sporz%dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego2
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Podzespo'y dla
motoryzacji i
komponenty

za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku
Przychody operacyjne od klientów
zewn+trznych
Przychody operacyjne ogó%em

Automatyka
przemys'owa i
armatura

Elementy
z'%czne

Dzia'alno&)
pozaprodukcyjna

Razem

153 962

74 404

69 085

879

298 330

153 962

74 404

69 085

879

298 330

41 470

15 513

16 729

28

73 740

Podzespo'y dla
motoryzacji i
komponenty

Automatyka
przemys'owa i
armatura

Wynik operacyjny segmentu

za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku
Przychody operacyjne od klientów
zewn+trznych
Przychody operacyjne ogó%em
Wynik operacyjny segmentu

Elementy
z'%czne

Dzia'alno&)
pozaprodukcyjna

Razem

28 468

72 981

65 407

166 856

28 468

72 981

65 407

-

166 856

6 246

18 746

14 532

-

39 524

Uzgodnienie wyniku segmentów operacyjnych z wynikiem Grupy zaprezentowanym w skonsolidowanym
sprawozdaniu z dochodów oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z ca'kowitych dochodów:
01.01. do
30.06.2016

Wynik operacyjny segmentów
Koszty sprzeda*y
Koszty ogólnego zarz%du
Pozosta'e przychody operacyjne
Pozosta'e koszty operacyjne
Zysk (strata) z dzia%alno*ci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Inne ca'kowite dochody ,nettoCa%kowite dochody ogó%em

73 740
14 562
19 822
1 189
4 713
35 832
1 471
1 229
36 074
6 285
29 789
(1 526)
28 263

01.01. do
30.06.2015

39 524
9 630
11 637
1 145
1 886
17 516
454
1 112
16 858
3 387
13 471
549
14 018

Aktywa i zobowi%zania w ramach segmentów przedstawiaj% si+ nast+puj%co:

stan na 30.06.2016
Aktywa segmentu
Zobowi%zania segmentu
stan na 31.12.2015
Aktywa segmentu
Zobowi%zania segmentu

Podzespo'y
dla
motoryzacji i
komponenty

Automatyka
przemys'owa
i armatura

Elementy
z'%czne

Dzia'alno&)
pozaprodukcyjna

Razem

344 188
123 621

169 228
63 620

92 005
32 718

10 537
476

615 957
220 435

332 874
117 102

161 852
58 737

76 728
36 901

9 125
63

580 579
212 803

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewn+trznych w przekroju obszarów geograficznych przedstawiaj% si+
nast+puj%co:
01.01. do
30.06.2016

Przychody w przekroju geograficznym
Polska
Unia Europejska
Pozosta'e kraje
Ogó%em

106 035
163 949
28 346
298 330

01.01. do
30.06.2015

55 981
90 658
20 217
166 856

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewn+trznych zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych.
które wyodr+bniane s% przez Grup+ wed'ug kryterium lokalizacji klientów zewn+trznych2
Sprzeda* do *adnego z klientów nie przekroczy'a 34> przychodów ze sprzeda*y Grupy2
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6. Cykliczno*9 oraz sezonowo*9 dzia%alno*ci
Dzia'alno&) spó'ek wchodz%cych w sk'ad Grupy Kapita'owej nie podlega zjawiskom cykliczno&ci ani sezonowo&ci2

7. Koszty wed%ug rodzaju
01.01. do
30.06.2016

Amortyzacja
!wiadczenia pracownicze
Zu*ycie materia'ów i energii
Us'ugi obce
Podatki i op'aty
Pozosta'e koszty rodzajowe
Koszty wed%ug rodzajów razem
Zmiana stanu produktów. produkcji w toku ,/0-)
Koszt wytworzenia produktów na w'asne potrzeby ,-)
Koszt w%asny sprzeda'y, koszty sprzeda'y oraz koszty ogólnego zarz&du

11 479
69 788
133 268
32 930
2 697
2 178
252 340
(1 914)
(2 964)
247 462

01.01. do
30.06.2015

5 636
34 140
76 320
18 595
1 878
1 484
138 053
(1 878)
(2 097)
134 078

8. Pozosta%e przychody operacyjne
01.01. do
30.06.2016

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa'ych
rozwi%zane rezerwy
rozwi%zanie odpisów aktualizuj%cych &rodki trwa'e i warto&)i niematerialne
rozwi%zanie odpisów aktualizuj%cych nale*no&ci finansowe
rozwi%zanie odpisów aktualizuj%cych nale*no&ci niefinansowe
rozwi%zanie odpisów aktualizuj%cych zapasy
dotacje publiczne
darowizny otrzymane
odszkodowania
inne
Pozosta%e przychody operacyjne razem

01.01. do
30.06.2015

181
22

232
115
104
738
1 189

82
164
1
53
642
1 145

9. Pozosta%e koszty operacyjne
01.01. do
30.06.2016

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa'ych
utworzenie odpisów aktualizuj%cych &rodki trwa'e i warto&ci niematerialne
utworzenie odpisów aktualizuj%cych nale*no&ci finansowe
utworzenie odpisów aktualizuj%cych nale*no&ci niefinansowe
utworzenie odpisów aktualizuj%cych zapasy
utworzenie rezerw
koszty usuwania braków i z'omowania
likwidacja &rodków trwa'ych
przekazane darowizny
odpis aktualizuj%cy warto&) firmy
inne
Pozosta%e koszty operacyjne razem

01.01. do
30.06.2015

27
137
265
84
141
7
150
3 500
402
4 713

16
190
249
33
46
252
1 100
1 886

Wzrost pozosta'ych kosztów operacyjnych wynika z uj+cia odpisu na warto&) firmy Techmadex2 Szerzej opisano
w nocie 13.

10. Przychody finansowe
01.01. do
30.06.2016

dywidendy i udzia'y w zyskach
odsetki od po*yczek
odsetki od lokat
odsetki Pool Lidera
dodatnie ró*nice kursowe zrealizowane
dodatnie ró*nice kursowe niezrealizowane
inne
Przychody finansowe razem

69
142
31
728
17
484
1 471

01.01. do
30.06.2015

44
117
31
212
50
454
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11. Koszty finansowe
01.01. do
30.06.2016

769
16

odsetki od kredytów
odsetki od po*yczek
odsetki od obligacji
pozosta'e odsetki
aktualizacja warto&ci inwestycji
ujemne ró*nice kursowe zrealizowane
ujemne ró*nice kursowe niezrealizowane
inne
Koszty finansowe razem

116
36

292
1 229

01.01. do
30.06.2015

226
3
192
58
711
(180)
102
1 112

12. Podatek dochodowy
01.01. do
30.06.2016

Podatek z dzia%alno*ci

7 614
-1 329
-364
-965
6 285

Bie*%cy podatek dochodowy
Podatek odroczony, w tym:
Rozpoznanie strat podatkowych
Powstanie i odwrócenie si+ ró*nic przej&ciowych
Podatek wykazany w rachunku wyników

01.01. do
30.06.2016

Wyliczenie efektywnej stawki podatku
Zysk brutto
Teoretyczny podatek od zysku brutto
Ró*nice trwa'e:
- przychody z tytu'u dywidend
- przychody /koszty niepodatkowe
Ulga strefowa
Obci&'enie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

01.01. do
30.06.2015

2 918
469
-76
545
3 387
01.01. do
30.06.2015

36 074
6 854

16 856
3 203

-1 284
1 853
6 285

-432
248
3 387

13. Warto*9 firmy
Uj+t% w sprawozdaniu z sytuacji finansowej warto&) firmy powsta'a w wyniku zakupu spó'ek wchodz%cych
w sk'ad Grupy przedstawia tabela poni*ej2
30.06.2016

31.12.2015*

Techmadex
Masterform
Ku1nia Polska

2 790
10 595
21 231

6 290
10 595
21 231

Razem

34 616

38 116

@dane przekszta'cone

W zwi%zku z wolniejszym ni* pierwotnie planowany wzrostem sprzeda*y i rentowno&ci osi%ganym przez Grup+
Techmadex. Zarz%d przeprowadzi' na dzie( <4 czerwca 643; roku test na utrat+ warto&ci firmy2 Na podstawie
projekcji przysz'ych przep'ywów pieni+*nych generowanych przez spó'k+ okre&lono warto&) odzyskiwaln%
aktywów trwa'ych spó'ki i stwierdzono konieczno&ci dokonania odpisu z tytu'u utraty warto&ci firmy w wysoko&ci
<2=44 tys2 PLN2 Odpis zosta' zaprezentowany w pozosta'ych kosztach operacyjnych2 Test zosta' przygotowany na
podstawie 5-letniej (lata 2017-6463- prognozy przep'ywów pieni+*nych dla spó'ki przy za'o*eniu
&redniowa*onego kosztu kapita'u ,WACC- 33> i rezydualnej stopie 6.=>2

Warto*9 firmy na 31.12.2015//
Ko(cowe rozliczenie nabycia
Warto*9 firmy na 31.12.2015/
Odpis aktualizuj%cy
Warto*9 firmy na 30.06.2016

Techmadex
6 290
0
6 290
-3 500
2 790

Masterform
10 595
0
10 595
0
10 595

Ku8nia Polska
68 134
-46 903
21 231
0
21 231

Razem
85 019
-46 903
38 116
-3 500
34 616

*dane przekszta"cone, ** dane zatwierdzone
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14. Warto*ci niematerialne
Warto&ci niematerialne u*ytkowane przez Grup+ obejmuj% patenty i licencje. oprogramowanie komputerowe. wytworzone we w'asnym zakresie prace rozwojowe oraz
pozosta'e warto&ci niematerialne2 Warto&ci niematerialne. które nie zosta'y do dnia bilansowego oddane do u*ytkowania prezentowane s% w pozycji „„Warto&ci niematerialnych
w trakcie wytwarzania”2

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 30.06.2016 roku
Warto*9 bilansowa netto na dzie- 01.01.2016

6 122

3 018

1 528

4 450

93

117

745

11 970

9 826

36 914

1 518

2 473

0

Nabycie przez po'%czenie jednostek gospodarczych
Zwi+kszenie ,nabycie. wytworzenie. leasing-

(312)

(312)

Sprzeda* spó'ki zale*nej ,-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

0

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

0
0

Przeszacowanie warto&ci godziwej ,/0-)
Amortyzacja (-)

(77)

(181)

(197)

(297)

(763)

(11)

0

Odpisy aktualizuj%ce z tytu'u utraty warto&ci ,-)

0

Odwrócenie odpisów aktualizuj%cych
Warto*9 bilansowa netto na dzie- 30.06.2016

6 045

2 930

1 448

4 898

11 647

11 344

38 312

193

864

3 797

4 903

4 773

14 530

145

226

615

4

1 479

2 469

(1)

(115)

za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku
Warto*9 bilansowa netto na dzie- 01.01.2015

0

Nabycie przez po'%czenie jednostek gospodarczych
Zwi+kszenie ,nabycie. wytworzenie. leasing-

0

Sprzeda* spó'ki zale*nej ,-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

(114)

0

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

0

Przeszacowanie warto&ci godziwej ,/0-)
Amortyzacja (-)

(127)

(70)

(186)

(395)

(12)

0

Odpisy aktualizuj%ce z tytu'u utraty warto&ci ,-)

0

Odwrócenie odpisów aktualizuj%cych
Warto*9 bilansowa netto na dzie- 30.06.2015

0

211

1 020

4 112

4 895

6 251

16 489
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15. Rzeczowe aktywa trwa%e
Grunty

Warto*9 bilansowa netto na dzie- 01.01.2016
Nabycie przez po'%czenie jednostek
gospodarczych
Zwi+kszenie ,nabycie. wytworzenie. leasing-

Budynki i budowle

3 753

Maszyny i
urz&dzenia

"rodki transportu

Rzeczowe aktywa
trwa%e w trakcie
wytwarzania

Pozosta%e *rodki
trwa%e

97 870

147 509

3 669

12 461

21 272

286 534

842

16 897

452

1 554

8 332

28 077

(3 030)

(3 030)

(42)

(429)

(4)

(2)
(15 845)

(15 845)

0

Sprzeda* spó'ki zale*nej ,-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

(477)
0

Przeszacowanie warto&ci godziwej ,/0-)
Amortyzacja (-)

(1 638)

(7 498)

(471)

(10 716)

(1 109)

0

Odpisy aktualizuj%ce z tytu'u utraty warto&ci ,-)

0

Odwrócenie odpisów aktualizuj%cych
Warto*9 bilansowa netto na dzie- 30.06.2016

Razem

3 753

97 032

156 479

3 646

12 904

10 729

284 543

3 653

55 785

49 163

2 245

6 177

10 926

127 949

367

9 712

837

1 250

10 968

23 134

(133)

(74)

(149)

(4)

(8 268)

(8 863)

za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku
Warto*9 bilansowa netto na dzie- 01.01.2015
Nabycie przez po'%czenie jednostek
gospodarczych
Zwi+kszenie ,nabycie. wytworzenie. leasing-

0

0

Sprzeda* spó'ki zale*nej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

(235)

0

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

0

Przeszacowanie warto&ci godziwej ,/0-)
Amortyzacja (-)

(1 015)

(3 243)

(408)

2

2

Odpisy aktualizuj%ce z tytu'u utraty warto&ci ,-)

79

79

Odwrócenie odpisów aktualizuj%cych
Warto*9 bilansowa netto na dzie- 30.06.2015

(5 241)

(575)

3 418

55 083

55 558

2 525

6 850

13 626

137 060
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16. Zapasy
30.06.2016 31.12.2015*

Materia'y
Pó'produkty i produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Warto*9 bilansowa zapasów razem

28 371
29 809
16 734
6 449
81 363

26 070
25 737
21 799
5 973
79 579

@Dane przekszta'cone

17. Nale'no*ci z tytu%u dostaw i us%ug oraz pozosta%e nale'no*ci
30.06.2016 31.12.2015*

Aktywa finansowe (MSR 39):
Nale*no&ci z tytu'u dostaw i us'ug
Odpisy aktualizuj%ce warto&ci nale*no&ci z tytu'u dostaw i us'ug ,-)
Nale*no&ci z tytu'u dostaw i us'ug ,nettoNale*no&ci ze sprzeda*y aktywów trwa'ych
Kwoty zatrzymane ,kaucje- z tytu'u umów o us'ug+ budowlan%
Kaucje wyp'acone z innych tytu'ów
Inne nale*no&ci
Odpisy aktualizuj%ce warto&ci pozosta'ych nale*no&ci finansowych ,-)
Pozosta'e nale*no&ci finansowe netto
Nale*no&ci finansowe
Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):
Nale*no&ci z tytu'u podatków i innych &wiadcze(
Przedp'aty i zaliczki
Pozosta'e nale*no&ci niefinansowe
Odpisy aktualizuj%ce warto&) nale*no&ci niefinansowych ,-)
Nale*no&ci niefinansowe
Nale'no*ci krótkoterminowe razem

117 789
(5 293)
112 496

104 452
(4 937)
99 515

260
3 060

17

3 320
115 816

17
99 532

6 500
623
357

2 838
68
2 073
(59)
4 920
104 452

7 480
123 296

@Dane przekszta'cone

18. Odpisy aktualizuj&ce
Odpisy aktualizuj&ce warto*9 zapasów:
Stan na pocz%tek okresu
Odpisy uj+te jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone w okresie ,-)
Stan na koniec okresu
Odpisy aktualizuj&ce warto*9 nale'no*ci i po'yczek:
Stan na pocz%tek okresu
Odpisy uj+te jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone uj+te jako przychód w okresie ,-)
Odpisy wykorzystane (-)
Zmiany zwi%zane ze zmian% struktury Grupy
Stan na koniec okresu

01.01. 30.06.2016

1 868
143
(375)
1 636
01.01. 30.06.2016

6 527
1 666
(396)
(18)
956
8 735

01.01. 30.06.2015

2 510
207
(189)
2 528
01.01. 30.06.2015

5 034
77
(42)
(9)
5 060

Zdaniem Zarz%du Spó'ki dominuj%cej. zapasy nie obj+te odpisem aktualizuj%cym nie utraci'y przydatno&ci
gospodarczej. natomiast sp'ata nale*no&ci nie obj+tych odpisami aktualizuj%cymi nie budzi w%tpliwo&ci2
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19. Aktywa oraz zobowi&zania finansowe
Warto&) aktywów finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi si+ do nast+puj%cych kategorii instrumentów finansowych okre&lonych w MSR 39:
1 PiN
2 AWG-O
3 AWG-W
4 IUTW

Po*yczki i nale*no&ci
Aktywa finansowe wyceniane w warto&ci godziwej przez rachunek zysków i strat Q przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe wyceniane w warto&ci godziwej przez rachunek zysków i strat Q wyznaczone przy
pocz%tkowym uj+ciu do wyceny w warto&ci godziwej
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno&ci

5 ADS
6 IPZ
Poza
7
MSR 39

Aktywa finansowe dost+pne do sprzeda*y
Instrumenty pochodne zabezpieczaj%ce
Aktywa poza zakresem MSR 39

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR <9
PiN

AWG-O

AWG-W

IUTW

ADS

Poza MSR
39

IPZ

Razem

Stan na dzie- 30.06.2016
Aktywa trwa"e:
Nale*no&ci i po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e d'ugoterminowe aktywa finansowe
Aktywa obrotowe:
Nale*no&ci z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e
nale*no&ci
Po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e krótkoterminowe aktywa finansowe
!rodki pieni+*ne i ich ekwiwalenty
Kategoria aktywów finansowych razem

169
0
878

169
4

874

115 816

7 480

123 296

7 494

2 825
3
491
34 036
161 698

2 825
3
491
34 036
152 846

491

4

0

874

3

Stan na dzie- 31.12.2015
Aktywa trwa"e:
Nale*no&ci i po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e d'ugoterminowe aktywa finansowe
Aktywa obrotowe:
Nale*no&ci z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e
nale*no&ci
Po*yczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e krótkoterminowe aktywa finansowe
!rodki pieni+*ne i ich ekwiwalenty
Kategoria aktywów finansowych razem

197
0
105

197
4

101

99 410

5 042

104 452

1 918
13

15

1 933
13
116
18 329
125 145

116
18 329
119 867

0

120

0

101

0

5 057

Zdaniem Spó'ki dominuj%cej. warto&) ksi+gowa wskazanych wy*ej instrumentów finansowych jest zbli*ona do ich warto&ci godziwej.
W okresie od 3 stycznia do <4 czerwca 643; roku nie dokonano przeniesie( mi+dzy poziomami w hierarchii ustalania warto&ci godziwej dla instrumentów finansowych2
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1 ZWG-O
2 ZWG-W
3 ZZK

Zobowi%zania finansowe wyceniane w warto&ci godziwej przez rachunek zysków i strat Q przeznaczone do obrotu
Zobowi%zania finansowe wyceniane w warto&ci godziwej przez rachunek zysków i strat Q wyznaczone przy
pocz%tkowym uj+ciu do wyceny w warto&ci godziwej
Zobowi%zania finansowe wyceniane wed'ug zamortyzowanego kosztu

4 IPZ
5

Instrumenty pochodne zabezpieczaj%ce

Poza
MSR 39

Zobowi%zania poza zakresem MSR <9

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR <9
ZWG-O

ZWG-W

ZZK

IPZ

Poza MSR 39

Razem

Stan na dzie- 30.06.2016
Zobowi!zania d"ugoterminowe
Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e zobowi%zania
Zobowi!zania krótkoterminowe

3 752

Zobowi%zania z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e zobowi%zania

60 447

Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Kategoria zobowi&za- finansowych razem

25 355
3 479

Stan na dzie- 31.12.2015

50 984
8 272
0
3 752

50 984
8 272

0

ZWG-O

0

ZWG-W

152 289

ZZK

Zobowi!zania d"ugoterminowe
Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta'e zobowi%zania
Zobowi!zania krótkoterminowe

804
804

IPZ

9 593

70 040

9 593

25 355
3 479
804
162 686

Poza MSR 39

Razem

3 740

118

52 462
6 929
0
3 858

Zobowi%zania z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e zobowi%zania

60 492

7 035

67 527

Kredyty. po*yczki. inne instrumenty d'u*ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Kategoria zobowi&za- finansowych razem

21 465
2 759
7 153

21 465
2 759
95
155 095

52 462
6 929

0

0

147 847

95
95

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku nie dokonano przeniesie( mi+dzy poziomami w hierarchii ustalania warto&ci godziwej dla instrumentów finansowych2
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20. Instrumenty pochodne
Grupa wykorzystuje instrumenty pochodne. by minimalizowa) ryzyko zmiany kursów walut. w których realizowana
jest cz+&) transakcji sprzeda*y i zakupu2 Celem takiego dzia'ania jest ograniczenie zmienno&ci przep'ywów
pieni+*nych w walucie EUR zwi%zanych ze zrealizowan% transakcj%. b%d1 wysoce prawdopodobn% planowan%
transakcj% sprzeda*y wyrobów Spó'ek Grupy2 Bior%c pod uwag+ fakt. i* Grupa realizuje corocznie sprzeda*
w walucie EUR w ok. 60> sprzeda*y ogó'em, takie dzia'anie jest niezb+dne dla prawid'owego zarz%dzania
ryzykiem walutowym.
Cz+&) instrumentów pochodnych zosta'a wyznaczona przez Grup+ jako zabezpieczenie przep'ywów pieni+*nych
zgodnie z wymogami MSR <9 ,instrumenty pochodne zabezpieczaj%ce-2 Pozosta'e instrumenty pochodne.
pomimo i* od strony ekonomicznej zabezpieczaj% Grup+ przed ryzykiem walutowym. nie stanowi% formalnie
zabezpieczenia w rozumieniu MSR <9. w zwi%zku z tym traktowane s% jako instrumenty przeznaczone do obrotu
,instrumenty pochodne handlowe-2 Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane s% w warto&ci godziwej, ustalanej
na podstawie danych pochodz%cych z rynku ,kursy walut. stopy procentowe-.

21. Rezerwy
Warto&) rezerw uj+tych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych
okresach przedstawia'y si+ nast+puj%co:
Rezerwy na
*wiadczenia
pracownicze

za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku
Stan na pocz&tek okresu
Zwi+kszenie rezerw uj+te jako koszt w okresie
Rozwi%zanie rezerw uj+te jako przychód w
okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwi+kszenie przez po'%czenie jednostek
gospodarczych
Stan rezerw na dzie- 30.06.2016 roku
za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku
Stan na pocz&tek okresu
Zwi+kszenie rezerw uj+te jako koszt w okresie
Rozwi%zanie rezerw uj+te jako przychód w
okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwi+kszenie przez po'%czenie jednostek
gospodarczych
Stan rezerw na dzie- 30.06.2015 roku

Pozosta'e rezerwy. w tym na:
koszty
sprawy
straty z umów
restrukturyzacji s%dowe
budowlanych

inne

Razem
pozosta%e
rezerwy

16 559
5 560

576
576

576
576

(167)
(3 698)

(206)
(29)

(206)
(29)

917

917

646
885

2 573
885

(444)

(444)
-

18 254

-

5 466
1 500

-

-

1 927

(167)
(215)

6 584

-

1 927

-

1 087

3 014

Wzrost rezerw na &wiadczenia pracownicze spowodowany jest uj+ciem rezerw na &wiadczenia pracownicze.
oszacowanych przez niezale*nego aktuariusza2 Zmiana ta wynika ze zmiany sposobu ustalania i wyp'aty
wybranych &wiadcze( pracowniczych. do których uprawnieni b+d% pracownicy wraz ze wzrostem ich sta*u pracy2

22. Zobowi&zania z tytu%u dostaw i us%ug oraz pozosta%e zobowi&zania
30.06.2016 31.12.2015*
Zobowi!zania finansowe (MSR 39):
Zobowi%zania z tytu'u dostaw i us'ug
Zobowi%zania z tytu'u zakupu aktywów trwa'ych
Inne zobowi%zania finansowe
Zobowi%zania finansowe
Zobowi!zania niefinansowe (poza MSR 39):
Zobowi%zania z tytu'u podatków i innych &wiadcze(
Przedp'aty i zaliczki otrzymane na dostawy
Zobowi%zania z tytu'u umów o us'ug+ budowlan%
Zaliczki otrzymane na us'ugi budowlane
Inne zobowi%zania niefinansowe
Zobowi%zania niefinansowe
Zobowi&zania krótkoterminowe razem

59 017
1 341
89
60 447

56 579
3 795
118
60 492

7 327
585
1 047

4 766
22

634
9 593
70 040

2 247
7 035
67 527

@Dane przekszta'cone
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23. Kredyty

Kredyt
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku kredytowym inwestycyjny
Kredyt w rachunku bie*%cym
(wieloproduktowy)
Kredyt inwestycyjny na refinansowanie
kredytów udzielonych przez inny bank
Kredyt w rachunku kredytowym
Po*yczka
Kredyt w rachunku kredytowym
kredyt krótkoterminowy
po*yczka krótkoterminowa
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny
Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt w linii Cash Pool
@dane przekszta'cone

Waluta kredytu
EUR
EUR

Saldo
Wzrost
31.12.2015*
(zmniejszenie)
(tys. PLN)
3 683
-598
1 770
2 495

Saldo
30.06.2016
(tys. PLN)
3 085
4 265

PLN/EUR

1 245

-355

890

EUR

2 760

-104

2 656

17 763
148
5 488
101
66
3 326
1 507
3 984
6 173
13 204
3 120
9 589
0
73 927

-2 001
-28
-384
-15
0
-640
-166
-483
-196
373
-3 120
-145
7 779

15 762
120
5 104
86
66
2 686
1 341
3 501
5 977
13 577
0
9 444
7 779
76 339

EUR
PLN
PLN/EUR
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
EUR
PLN

W dniu 6< czerwca 643; roku. ZETKAMA S2A2 ,jako Lider cash poolingu- zawar'a z BG$ BNP Paribas S2A2 aneks
do umowy kredytu w rachunku bie*%cym ,cash pooling-2 Umowa zosta'a zawarta w celu optymalizacji kosztów
finansowania i po*ytków w ramach bie*%cego zarz%dzania p'ynno&ci% finansow% w Grupie2 Na podstawie
odr+bnych porozumie( do umowy przyst%pi'y solidarnie inne Spó'ki Grupy ZETKAMA. które dzi+ki uczestnictwu
w strukturze cash pooling uzyskuj% dost+p do kredytu bankowego udzielonego Liderowi przez bank2 Limit kredytu
ustalono na 64 mln PLN2 Umowa obowi%zuje przez 6 lata2 Oprocentowanie ustalone zosta'o w oparciu o stop+
WIBOR 3M powi+kszon% o mar*+ banku2
Wszystkie kredyty zosta'y udzielone Spó'kom Grupy na warunkach rynkowych2
Zabezpieczenie sp'aty kredytów stanowi%:
- zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex,
- zastaw rejestrowy na maszynach,
- hipoteka umowna na nieruchomo&ciach w !cinawce !redniej.
- o&wiadczenie o poddaniu si+ egzekucji.
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

24. Aktywa oraz zobowi&zania warunkowe
Spó'ki Grupy udzieli'y gwarancji nale*ytego wykonania i usuni+cia wad na '%czn% kwot+ =2587 tys2 PLN2
Zaci%gni+te przez Grup+ Kapita'ow% zobowi%zania z tytu'u kredytów. po*yczek. innych instrumentów d'u*nych
oraz z tytu'u leasingu finansowego obj+te s% nast+puj%cymi zabezpieczeniami sp'aty ,wed'ug stanu na dzie(
bilansowy):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zastawy rejestrowe na maszynach – '%cznie 8<285= tys. PLN
Hipoteki na nieruchomo&ciach – '%cznie 36;2949 tys2 PLN
Zastawy rejestrowe na akcjach i udzia'ach spó'ek zale*nych – '%cznie <42== tys2 PLN
Blokada &rodków na rachunku bankowym ,dot2 gwarancji) – 1.542 tys. PLN
Zastawy rejestrowe na zapasach – '%cznie 62.929 tys. PLN
Weksle – 2.100 tys. PLN
Cesje praw z polis ubezpieczenia
Weksle in blanco
Pe'nomocnictwo do dysponowania obecnymi i przysz'ymi wp'ywami na rachunkach bankowych
O&wiadczenie o poddaniu si+ egzekucji
Por+czenie sp'aty kredytu – 17.778 tys. PLN
Pozosta'e por+czenia – 18.521 tys. PLN
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Poza wy*ej wymienionymi formami zabezpiecze( sp'aty. umowy kredytowe nak'adaj% na Grup+ Kapita'ow%
dodatkowe wymogi. jakie musz% by) spe'nione przez okres kredytowania - zapewnienie utrzymania okre&lonych
wska1ników finansowych:
- IBD0EBITDA na poziomie nie wy*szym ni* <.=.
- wska1nik kapita'owy – stosunek kapita'ów w'asnych do aktywów ogó'em na poziomie nie ni*szym ni* 54>2
Powy*sze wska1niki finansowe zosta'y spe'nione2

25. Wynagrodzenie Cz%onków Zarz&du oraz Rady Nadzorczej
Wynagrodzenia
Zarz%d Jednostki Dominuj%cej
Rada Nadzorcza Jednostki Dominuj%cej
Zarz%dy Jednostek Zale*nych
Rady Nadzorcza Jednostek Zale*nych

01.01. do
30.06.2016
1 022
350
2 579
1 181
5 132

01.01. do
30.06.2015
1 096
174
2 002
388
3 660

26. Zdarzenie po dniu bilansowym
W dniu 3 lipca 643; roku. na podstawie zgody wyra*onej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S2A2
Spó'ka zawar'a ze swoj% jednoosobow% spó'k% zale*n% – ZETKAMA spó'ka z ograniczon% odpowiedzialno&ci%
z siedzib% w !cinawce !redniej umow+ przeniesienia zorganizowanej cz+&ci przedsi+biorstwa ,„zorganizowana
cz+&) przedsi+biorstwa”- w rozumieniu art2 ==¹ Kodeksu cywilnego. stanowi%cej organizacyjnie. finansowo
i funkcjonalnie wyodr+bniony w istniej%cym w przedsi+biorstwie ZETKAMA S2A2 z siedzib% w !cinawce !redniej
zespó' sk'adników materialnych i niematerialnych. zwi%zanych z dzia'alno&ci% produkcyjn% armatury i odlewów.
w tym zobowi%za( i nale*no&ci. przeznaczonych do realizacji opisanych wy*ej zada( gospodarczych. który
zarazem móg'by stanowi) niezale*ne przedsi+biorstwo samodzielnie realizuj%ce te zadania2
Zawarcie umowy przeniesienia zorganizowanej cz+&ci przedsi+biorstwa nast%pi'o w zwi%zku z podj+ciem w dniu
1 lipca 2016 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Nabywcy uchwa'y nr 6 w przedmiocie
podwy*szenia kapita'u zak'adowego z kwoty =2444.44 PLN o kwot+ =9299=2444.44 PLN. do wysoko&ci
;424442444.44 PLN. w drodze ustanowienia 323992944 nowych. równych i niepodzielnych udzia'ów o warto&ci
nominalnej po =4.44 PLN ka*dy oraz z'o*eniem w dniu 3 lipca 643; r2 przez Emitenta o&wiadczenia o obj+ciu
nowoutworzonych udzia'ów i pokryciu ich wk'adem niepieni+*nym w postaci zorganizowanej cz+&ci
przedsi+biorstwa2 Nadwy*ka warto&ci wk'adu niepieni+*nego wnoszonego na podwy*szony kapita' zak'adowy
Nabywcy w stosunku do '%cznej warto&ci nominalnej nowoutworzonych udzia'ów. to jest powy*ej warto&ci
=9299=2444.44 PLN. zostanie przeniesiona na kapita' zapasowy ZETKAMA Sp2 z o2o2

W dniu 36 lipca 643; roku zosta'a zawarta umowa wieloproduktowa z ING Bank !l%ski S2A2 W ramach umowy
udost+pniony zostanie spó'kom z Grupy Kapita'owej ZETKAMA limit w wysoko&ci 8 mln PLN do wykorzystania
przez któr%kolwiek ze spó'ek z Grupy ZETKAMA b+d%cych stron% umowy2 Produkty dost+pne w ramach umowy
to gwarancje bankowe na okres do 6 lat oraz akredytywy na okres do 3 roku2 Limit ,mo*liwo&) zlecania
wystawiania gwarancji i akredytyw- b+dzie wa*ny przez okres 3 roku od zawarcia umowy2
Zapisy umowy przewiduj% solidarn% odpowiedzialno&) za zobowi%zania wynikaj%ce z umowy przez ka*d% ze
spó'ek z Grupy Zetkama2

W dniu 6= sierpnia 643; roku odby'o si+ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S2A2 Walne
Zgromadzenie podj+'o m2in2 uchwa'y dotycz%ce zmiany statutu ZETKAMA S2A2. zmiany nazwy Spó'ki dominuj%cej
oraz zmiany siedziby Spó'ki dominuj%cej. Na dzie( zatwierdzenia do publikacji niniejszego skróconego
&ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany te nie zosta'y zarejestrowane w KRS2

Po dniu bilansowym nie wyst%pi'y inne istotne zdarzenia wymagaj%ce ujawnienia w niniejszym skróconym
&ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym2
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27. Podpisy
Data

Imi$ i Nazwisko

Funkcja

Podpis

26 sierpnia 2016 roku

Leszek Jurasz

Prezes Zarz%du

…………………………2

26 sierpnia 2016 roku

Kazimierz Prze'omski

Cz'onek Zarz%du

…………………………2

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporz%dzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Data

Imi$ i Nazwisko

Podpis

26 sierpnia 2016 roku

Tomasz Chiniewicz

…………………………2
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SPRAWOZDANIE ZARZ"DU
Z DZIA$ALNO!CI GRUPY KAPITA$A$OWEJ
ZETKAMA
W I PÓ$ROCZU 2016 ROKU
ZASADY SPORZ"DZENIA #RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Pó&roczne skrócone 'ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta&o sporz(dzone 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 +Dz. U. z 2013 roku/ poz. 330 z pó7niejszymi zmianami, i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych oraz zgodnie wymogami okre'lonymi w Rozporz(dzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku/ Dz. U. 33/ poz. 259 w sprawie informacji bie-(cych i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów warto'ciowych i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 roku.
Szczegó&owe zasady sporz(dzenia 'ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego omówiono w
„Informacji dodatkowej” do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Zetkama za I pó&rocze 2016
roku.
*rednie kursy wymiany z"otego w okresie obj&tym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz danymi
porównawczymi,
w stosunku do EUR
#redni kurs w okresie, obliczony jako

Rok obrotowy

$rednia arytmetyczna z ostatnich kursów
publikowanych w miesi%cach okresu

Kurs na ostatni
dzie& okresu

I pó&rocze 2015

4,1341

4,1944

Rok 2015

4,1848

4,2615

I pó&rocze 2016

4,3805

4,4255

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
2016 r. i I pó&rocze 2015 r. wynosz(cych odpowiednio 4/3805 i 4/1341. Dane dotycz(ce roku 2015 przeliczono wg
kursu 'redniego 4,1848.Warto'ci bilansowe zosta&y przeliczone po kursach obowi(zuj(cych 30 czerwca 2016 r. i
30 czerwca 2015 r./ które wynosi&y odpowiednio 4/4255 i 4,1944, a na koniec roku 2015 wg kursu 4,2615.
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WYBRANE DANE FINANSOWE W PLN I EUR
w tys. PLN
01.01.30.06.2016
I. Przychody netto ze sprzeda-y produktów/ towarów
i materia&ów
II. Zysk z dzia&alno'ci operacyjnej

w tys. EUR

01.01.30.06.2015

01.01.30.06.2016

01.01.30.06.2015

298 330

166 856

68 104

40 361

35 832

17 515

8 180

4 237

III. Zysk brutto

36 074

16 856

8 235

4 077

IV. Zysk netto

29 789

13 469

6 800

3 258

V. Przep&ywy pieni*-ne netto z dzia&alno'ci operacyjnej
VI. Przep&ywy pieni*-ne netto z dzia&alno'ci inwestycyjnej

30 452

7 761

6 952

1 877

-13 655

-15 315

-3 117

-3 705

VII. Przep&ywy pieni*-ne netto z dzia&alno'ci finansowej

-1 090

-6 201

-249

-1 500

VIII. Przep&ywy pieni*-ne netto

15 707

-13 755

3 586

-3 327

6 676 854

4 904 150

6 676 854

4 904 150

4,46

2,75

1,02

0,66

4,3805

4,1341

IX. !redniowa-ona liczba akcji +w szt.,
X. Zysk +strata, na jedn( akcj* zwyk&( +PLN/EUR)
Kurs PLN/EUR

w tys. PLN
2016-06-30

w tys. EUR

2015-12-31

2016-06-30

2015-12-31

XI. Aktywa razem

615 957

580 579

139 184

136 238

XII. Zobowi(zania i rezerwy na zobowi(zania

220 435

212 803

49 810

49 936

XIII. Zobowi(zania d&ugoterminowe

100 004

99 685

22 597

23 392

XIV. Zobowi(zania krótkoterminowe

120 431

113 118

27 213

26 544

XV. Kapita& w&asny

395 522

367 776

89 373

86 302

XVI. Kapita& zak&adowy
XVII. !redniowa-ona liczba akcji +w szt.,

1 335

1 335

302

313

6 676 854

5 200 410

6 676 854

5 200 410

59,24

70,72

13,39

17,60

4,4255

4,2615

XVIII. Warto'8 ksi*gowa na jedn( akcj* +PLN,
Kurs PLN/EUR

DANE O JEDNOSTCE DOMINUJ"CEJ
3.1. 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 11

Fax:

(+48 74) 865 21 01

Poczta elektroniczna:

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

Strona internetowa:

www.zetkama.com.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
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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 200; 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 200; 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 równie- inne podmioty z bran-y.
Od 200< 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 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'8 badawczo – rozwojow(/
Techmadex S.A. z/s
w Warszawie – spó&ka dzia&aj(ca w obszarze automatyki przemys&owej/
serwisowania urz(dze) gazowniczych
i us&ug termowizyjnych/ Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. z/s w
!wiebodzicach – specjalizuj(ca si*
w precyzyjnej obróbce wiórowej/ Ku7nia Polska S.A. z/s w
Skoczowie – wykonuj(ca elementy kute dla przemys&u motoryzacyjnego/ górnictwa/ kolejnictwa oraz przemys&u
maszynowego, Spó&ki Zetkama Nieruchomo'ci z:s
w Bielsku-Bia&ej/ Siskin 5 Sp. z o.o. SKA z:s w
Sosnowcu, Siskin 5 Sp. z o.o. z/s w Sosnowcu – prowadz(ce dzia&alno'8 zwi(zan( z zarz(dzaniem maj(tkiem/
który nie ju- wykorzystywany do prowadzenia podstawowej dzia&alno'ci grupy. Zetkama Sp. z o.o. z/s w
!cinawce !redniej – informacje dotycz(ce Spó&ki znajduj( si*
w punkcie 8.3 Sprawozdania Zarz(du.
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/ zawory mieszkowe/ osadniki-filtry, zawory zwrotne, kurki
kulowe/ zawory reguluj(ce/ zawory p&ywakowe/ kosze ssawne/ zawory odpowietrzaj(ce/ przepustnice/ zawory
antyska-eniowe/ zasuwy/ hydranty. 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 osadników-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 2016 roku wchodzi&y nast*puj(ce osoby=
Micha& Zawisza
Przewodnicz(cy Rady Nadzorczej
Tomasz Jurczyk
Wiceprzewodnicz(cy Rady Nadzorczej
Jan Jurczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Zygmunt Mro-ek
Cz&onek Rady Nadzorczej
Zbigniew RogóCz&onek Rady Nadzorczej
W sk&ad Zarz(du Spó&ki na dzie) 30 czerwca 2016 roku wchodzi&y nast*puj(ce osoby=
Leszek Jurasz
Prezes Zarz(du
Jerzy Ko-uch
Wiceprezes Zarz(du/ Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeda-y
Kazimierz Prze&omski
Cz&onek Zarz(du/ Dyrektor Finansowy

3.2. Informacje o audytorze
W dniu 17 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spó&ki podj*&a uchwa&* o wyborze Deloitte Polska Spó&ka z
ograniczon( odpowiedzialno'ci( Sp. k. z siedzib( w Warszawie Aleja Jana Paw&a II 22 na audytora/ z którym
zosta&a zawarta umowa o przeprowadzenie:
- przegl(du pó&rocznego za 2016 rok,
- badania rocznego za 2016 rok.
Deloitte Polska Spó&ka z ograniczon( odpowiedzialno'ci( Sp. k. z siedzib( w Warszawie Aleja Jana Paw&a II 22
wpisana jest na list* podmiotów uprawnionych do badania sprawozda) finansowych pod nr ;3.
Spó&ka Zetkama S.A. korzysta&a wcze'niej z us&ug ww. podmiotu.
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DANE O JEDNOSTKACH POWI"ZANYCH
4.1. Sk!ad Grupy Kapita!owej Zetkama S.A. i powi"zania kapita!owe
Struktura Grupy Zetkama na dzie) 30 czerwca 2016 roku przedstawia si* nast*puj(co.
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W sk&ad Grupy ZETKAMA S.A. na dzie) 30 czerwca 2016 roku wchodzi&y Spó&ka dominuj(ca oraz nast*puj(ce
spó&ki zale-ne:
Tabela nr 1. Sk&ad Grupy Kapita&owej Zetkama
Udzia& Grupy w kapitale=
Nazwa spó&ki zale-nej
Siedziba
30.06.2016
31.12.2015
31.12.2014
ul. 3 Maja 12
57-410 !cinawka !rednia

100,00%

-

-

!rubena Unia S.A.

ul. Grunwaldzka 5
34-300 #ywiec

100,00%

100,00%

100,00%

MCS Sp. z o.o.

ul. Stra-acka 43
44-240 #ory

100,00%

100,00%

100,00%

Armak Sp. z o.o.

ul. Swobodna 9
41-200 Sosnowiec

98,82%

98,82%

98,72%

Zetkama R&D Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 12
57-410 !cinawka !rednia

100,00%

100,00%

100,00%

Techmadex S.A.

ul. Migda&owa 91
02-796 Warszawa

51,02%

51,02%

51,62%

GP Energia Sp. z o.o.

ul. Pu&askiego 26C:2
Bia&ystok

45,92%

45,92%

46,46%

ul. Pu&askiego 26C:2
Bia&ystok

-

34,02%

34,42%

ul. Mikulicza 6a
41-200 !wiebodzice

-

80,00%

-

ul. Mikulicza 6a
41-200 !wiebodzice

75,00%

100,00%

-

ul. 3 Górecka 32
43-430 Skoczów

94,11%

94,11%

-

ul. Cechowa 6/8
43-300 Bielsko-Bia&a

100,00%

100,00%

-

ul. Swobodna 9
41-200 Sosnowiec

100,00%

100,00%

-

ul. Swobodna 9
41-200 Sosnowiec

100,00%

100,00%

-

Zetkama Sp. z o.o.

1

BioGP Energia Sp. z o.o.
Masterform S.A.

2

3

Masterform Grupa Zetkama
Ku7nia Polska S.A.

4

Zetkama Nieruchomo'ci
SISKIN 5 Sp. z o.o. SKA
SISKIN 5 Sp. z o.o.

5

3

1

W dniu 20 kwietnia 2016 w Krajowym Rejestrze S!dowym zarejestrowana zosta"a ZETKAMA spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno$ci!.
Wszystkie udzia"y w nowo utworzonym podmiocie zosta"y obj&te przez ZETKAMA S.A.

2

W dniu 30 maja 2016 roku Techmadex SA (spó"ka zale#na ZETKAMA S.A.) zawar" umow& sprzeda#y wszystkich posiadanych udzia"ów
w spó"ce BioGp Energia Sp. z o.o. (jednostka zale#na Techmadex S.A.). Udzia"y te zosta"y zbyte na rzecz osoby fizycznej. W rezultacie
tej transakcji, z dniem sprzeda#y udzia"ów Spó"ka dominuj!ca utraci"a kontrol& nad BioGp Energia Sp. z o.o.

3

W dniu 29 stycznia 2016 roku S!d Rejonowy dla Wroc"awia – Fabrycznej we Wroc"awiu IX Wydzia" Gospodarczy KRS zarejestrowa" na
podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spó"ek handlowych po"!czenie spó"ek Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. (Spó"ka Przejmuj!ca)
z Masterform S.A. (Spó"ka Przejmowana). W konsekwencji nast!pi"o przeniesienie ca"ego maj!tku Spó"ki Przejmowanej na Spó"k&
Przejmuj!c! z równoczesnym podwy#szeniem kapita"u zak"adowego Spó"ki Przejmuj!cej o nowe udzia"y, które zosta"y obj&te przez
akcjonariuszy Spó"ki Przejmowanej innych ni# Spó"ka Przejmuj!ca. Zgodnie z dyspozycj! art.. 493 § 2 Kodeksu spó"ek handlowych,
rejestracja po"!czenia wywo"a"a w dniu 29 stycznia 2016 roku skutek wykre$lenia Masterform S.A. z rejestru przedsi&biorców KRS. W
wyniku po"!czenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spó"ek handlowych, Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. wst!pi"a we wszystkie prawa
i obowi!zki Masterform S.A.
Po rejestracji po"!czenia Zetkama S.A. posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp. z o. o. 75+ udzia"ów, zgodnie z porozumieniem
nabycia wi&kszo$ciowego pakietu z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

4

W trakcie 2016 roku, Ku-nia Polska S.A. (jednostka zale#na Emitenta), skupowa"a akcje b&d!ce w posiadaniu akcjonariuszy innych ni#
Spó"ka dominuj!ca. Akcje te, o warto$ci 929 tys. PLN, zosta"y skupione w celu ich umorzenia. W skróconym $ródrocznym sprawozdaniu
finansowym warto$% tych akcji zosta"a wykazana jako korekta zysków zatrzymanych. Stosowna uchwa"a dotycz!ca umorzenia akcji
zosta"a podj&ta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó"ki Ku-nia Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku. W wyniku
tej operacji, udzia" Spó"ki dominuj!cej w kapitale spó"ki Ku-nia Polska S.A. wzrós" do 95,09+. Zmiana nie zosta"a jeszcze zarejestrowana
w KRS

5

Drugim akcjonariuszem jest Spó"ka zale#na Zetkama S.A. – Armak Sp. z o.o. posiadaj!ca 63,83% akcji.
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Na dzie) 30 czerwca 2016 roku udzia& w ogólnej liczbie g&osów posiadanych przez Zetkam* w podmiotach
zale-nych by& równy udzia&owi Zetkamy w kapitale tych jednostek.

4.2. Powi"zania organizacyjne Grupy Kapita!owej Zetkama
• Prezes Zarz(du Zetkama S.A. pe&ni funkcj* Prezesa Zarz(du spó&ki zale-nej Zetkama sp. z o.o.
• 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 Armak
Sp. z o.o.
• Prezes Zarz(du Zetkama S.A. pe&ni funkcj* Przewodnicz(cego Rady Nadzorczej spó&ki zale-nej
Techmadex 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 Masterform
Grupa Zetkama Sp. z o.o.
• Prezes Zarz(du Zetkama S.A. jest Cz&onkiem Rady Nadzorczej spó&ki zale-nej Ku7nia Polska S.A.
• Cz&onek Zarz(du Zetkama S.A. pe&ni funkcj* Wiceprezesa Zarz(du spó&ki zale-nej Zetkama sp. z o.o.
Istotne transakcje zawarte przez emitenta lub jednostki od niego zale'ne z podmiotami powi%zanymi na
innych warunkach ni' rynkowe.
Nie wyst(pi&y.
Po'yczki udzielone przez Emitenta w danym roku obrotowym, ze szczególnym uwzgl(dnieniem po'yczek
udzielonych jednostkom powi%zanym.
Nie wyst(pi&y.
Udzielone i otrzymane por(czenia ze szczególnym uwzgl(dnieniem por(cze& i gwarancji udzielonych
jednostkom powi%zanym
Spó&ki Grupy udzieli&y gwarancji nale-ytego wykonania i usuni*cia wad na &(czn( kwot* 5.4<; tys. PLN.
Zaci(gni*te przez Grup* Kapita&ow( zobowi(zania z tytu&u kredytów/ po-yczek/ innych instrumentów d&u-nych
oraz z tytu&u leasingu finansowego obj*te s( nast*puj(cymi zabezpieczeniami sp&aty +wed&ug stanu na dzie)
bilansowy):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zastawy rejestrowe na maszynach – &(cznie <3.<45 tys. PLN
Hipoteki na nieruchomo'ciach – &(cznie 126.909 tys. PLN
Zastawy rejestrowe na akcjach i udzia&ach spó&ek zale-nych – &(cznie 30.55 tys. PLN
Blokada 'rodków na rachunku bankowym +dot. gwarancji, – 1.542 tys. PLN
Zastawy rejestrowe na zapasach – &(cznie 62.929 tys. PLN
Weksle – 2.100 tys. PLN
Cesje praw z polis ubezpieczenia
Weksle in blanco
Pe&nomocnictwo do dysponowania obecnymi i przysz&ymi wp&ywami na rachunkach bankowych
O'wiadczenie o poddaniu si* egzekucji
Por*czenie sp&aty kredytu – 17.778 tys. PLN
Pozosta&e por*czenia – 18.521 tys. PLN

PODSTAWOWE DANE O GRUPIE ZETKAMA
5.1. Zatrudnienie
!rednie zatrudnienie w poszczególnych spó&kach Grupy na dzie) 30.06.2016:
Zetkama S.A.

373

osoby

!rubena Unia S.A.

414

osób

MCS Sp. z o.o.

193

osoby

Armak Sp. z o.o.

102

osoby

Zetkama R&D Sp. z o.o.

37

osób

Techmadex S.A.

43

osoby
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GP Energia Sp. z o.o.

4

osoby

Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o.

122

osoby

Ku7nia Polska S.A.

635

osób

Tabela nr 2. Struktura zatrudnienia na dzie) 30 czerwca 2016 roku
Zatrudnienie

Osoby
473

Pracownicy umys&owi
Pracownicy fizyczni

1 450

Razem osoby

1 923

5.2. Zmiany w sk!adzie osób zarz"dzaj"cych i nadzoruj"cych.
Zetkama S.A.:
Zarz(d= W dniu 30 marca 2016 r. do Zarz(du powo&any zosta& Pan Kazimierz Prze&omski +Cz&onek
Zarz(du,. W dniu 1 lipca 2016 r. Jerzy Ko-uch z&o-y& rezygnacj* z cz&onkostwa w Zarz(dzie Spó&ki.
Rada Nadzorcza= W dniu 21 kwietnia 2016 r./ w zwi(zku z wyborem jednego cz&onka Rady Nadzorczej
w drodze g&osowania grupami/ przedterminowo wygas&y mandaty wszystkich dotychczasowych cz&onków
Rady Nadzorczej. Z tych wzgl*dów w dniu 21 kwietnia 2016 r. powo&ano nowych cz&onków Rady
Nadzorczej/ tj. Panów Micha&a Zawisz*/ Tomasza Jurczyka/ Jana Jurczyka/ Zygmunta Mro-ka oraz
Zbigniewa Rogó-a +cz&onek niezale-ny/ wybrany w drodze g&osowania grupami,.

Zetkama sp. z o.o.
Zarz(d= Spó&ka zosta&a zarejestrowana w KRS w dniu 20 kwietnia 2016 r. Od dnia rejestracji w KRS
w sk&ad Zarz(du wchodzi& Pan Leszek Jurasz +Prezes Zarz(du,. W dniu 21 czerwca 2016 r. do Zarz(du
powo&ani zostali Panowie Jerzy Ko-uch i Kazimierz Prze&omski +Wiceprezesi Zarz(du,.
Rada Nadzorcza= W dniu 21 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Wspólników podj*&o uchwa&y o powo&aniu
w sk&ad Rady Nadzorczej Panów Tomasza Jurczyka/ Macieja Jurczyka/ Micha&a Zawiszy oraz Zygmunta
Mro-ka. Uchwa&y o powo&aniu w sk&ad Rady Nadzorczej wesz&y w -ycie w dniu rejestracji zmian Umowy
Spó&ki w KRS/ tj. 2 sierpnia 2016 r.
*rubena Unia S.A.:
Zarz(d= W dniu 20 czerwca 2016 r. na now( kadencj* powo&ano Pana Andrzeja Herm* +Prezes
Zarz(du, oraz Pana Tadeusza Jopka +Wiceprezes Zarz(du,.
Rada Nadzorcza= W dniu 20 czerwca 2016 r. na now( kadencj* powo&ano Panów Leszka Jurasza/
Tomasza Jurczyka/ Micha&a Zawisz* oraz Jana Jurczyka.
MCS Sp. z o.o.:
Zarz(d= W dniu 20 czerwca 2016 r. na now( kadencj* powo&ano Pani( Jolant* Piotrowsk( oraz Pana
Leszka Targosza +Cz&onkowie Zarz(du,.
Armak Sp. z o.o.:
Zarz(d= W dniu 17 maja 2016 r. Pan Marcin Runowicz zosta& odwo&any z cz&onkostwa w Zarz(dzie
Spó&ki.
Techmadex S.A.
Zarz(d= W dniu 26 kwietnia 2016 r. Pan Dariusz Kucel z&o-y& rezygnacj* z cz&onkostwa w Zarz(dzie
Spó&ki.
Rada Nadzorcza= W dniu 29 czerwca 2016 r./ z uwagi na z&o-enie przez Pana Lucjana Ga&eckiego w tym
samym dniu rezygnacji z cz&onkostwa w Radzie Nadzorczej Spó&ki/ do Rady Nadzorczej powo&ana
zosta&a Pani Agnieszka Gil.
Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o.
Zarz(d= W dniu 2< stycznia 2016 r. Pan Leszek Jurasz z&o-y& rezygnacj* z cz&onkostwa w Zarz(dzie
Spó&ki. W dniu 1 lutego 2016 r. do Zarz(du Spó&ki wybrani zostali Pan Robert Zawadzki (Prezes
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Zarz(du, oraz Pani Beata Zawadzka +Cz&onek Zarz(du,.
Rada Nadzorcza= W dniu 29 stycznia 2016 r. w sk&ad Rady Nadzorczej powo&ano Panów Leszka
Jurasza/ Tomasza Jurczyka oraz Micha&a Zawisz*.
Ku-nia Polska S.A.
Zarz(d= W dniu 12 lutego 2016 r. z Zarz(du odwo&any zosta& Pan Adam Wrona. W tym samym dniu do
Zarz(du powo&any zosta& Pan Leszek Targosz +Cz&onek Zarz(du,.
Zetkama R&D sp. z o.o.:
Nie wyst(pi&y
Zetkama Nieruchomo$ci Sp. z o.o.
Nie wyst(pi&y
SISKIN 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna
Nie wyst(pi&y
SISKIN 5 Sp. z o.o.
Nie wyst(pi&y

5.3. Zmiany w podstawowych zasadach zarz"dzania.
W Grupie Kapita&owej Zetkama w I pó&roczu 2016 roku nie nast(pi&y istotne zmiany w podstawowych zasadach
zarz(dzania Grup(.

5.4. Wa#niejsze zdarzenia maj"ce wp!yw na dzia!alno$% i wyniki finansowe Grupy
Zetkama w I pó!roczu 2016 roku, w tym wa#ne zdarzenia, jakie nast"pi!y po dacie,
na któr" sporz"dzono sprawozdanie.
Wyniki Grupy
Od 1 stycznia 2016 nast*puje pe&na konsolidacja finansowa nowo nabytych spó&ek Ku7nia Polska i Masterform
Grupa Zetkama. $(czne przychody ze sprzeda-y obu spó&ek za okres I pó&rocza 2016 wynosi&y 114 mln PLN (ok.
9< mln PLN Ku7nia Polska i ok. 16 mln PLN Masterform,. Fakt ten nale-y uwzgl*dni8 przy dokonywaniu
porówna) wyników Grupy za analogiczny okres roku poprzedniego.
Odpis z tytu)u utraty warto$ci - Techmadex
W zwi(zku z wolniejszym ni- pierwotnie planowany wzrostem sprzeda-y i rentowno'ci osi(ganym przez Grup*
Techmadex/ Zarz(d przeprowadzi& na dzie) 30 czerwca 2016 roku test na utrat* warto'ci firmy. Na podstawie
projekcji przysz&ych przep&ywów pieni*-nych generowanych przez spó&k* okre'lono warto'8 odzyskiwaln(
aktywów trwa&ych spó&ki i stwierdzono konieczno'ci dokonania odpisu z tytu&u utraty warto'ci firmy w wysoko'ci
3.500 tys. PLN. Odpis zosta& zaprezentowany w pozosta&ych kosztach operacyjnych. Test zosta& przygotowany na
podstawie 5-letniej (lata 2017-2021, prognozy przep&ywów pieni*-nych dla spó&ki.
Ko&cowe rozliczenie nabycia Masterform S.A.
W dniu 25 sierpnia 2015 Masterform Grupa Zetkama b*d(ca jednostk( zale-n( od Zetkama S.A. +100%, naby&a
<0% akcji w Spó&ce Masterform S.A. Inwestycja polegaj(ca na zakupie akcji Masterform S.A. ma charakter
d&ugoterminowej inwestycji w ramach realizacji Strategii Grupy ZETKAMA/ która zak&ada rozwój w segmencie
produkcji podzespo&ów dla motoryzacji. Spó&ka Masterform S.A. prowadzi dzia&alno'8 w zakresie precyzyjnej
obróbki komponentów z wykorzystaniem technologii CNC +nowoczesne automaty tokarskie i frezarki,.
Na moment nabycia zosta&o zakupione 1;.256.24< akcji +&(czna ilo'8 akcji 21.5;0.310,. Cena nabycia sk&ada si*
z nast*puj(cych elementów=
•
bezwarunkowa cena nabycia <0% udzia&ów= 31.061.246/40 PLN.
•
dop&ata warunkowa +dop&ata dla BR Capital sp. z o.o., do ww. ceny podstawowej w maksymalnej wysoko'ci
wynosz(cej 3.96<.000 PLN/ p&atno'8 nast(pi w roku 201< po osi(gni*ciu przez Spó&k* Masterform S.A.
okre'lonego w umowie inwestycyjnej poziomu skumulowanej EBITDA.
Zakup akcji zosta& sfinansowany 'rodkami w&asnymi w kwocie 15/< mln z& i kredytem d&ugoterminowym +1 rok
karencji i ; lat sp&aty, w kwocie 15/3 mln z&. Kredyt zosta& zaci(gni*ty przez Masterform Grupa Zetkama. Po
polaczeniu z Masterform +po fuzji obu spó&ek, kredyt wszed& na bilans nowego podmiotu i b*dzie sp&acany bez
gwarancji spó&ki matki +ZETKAMA S.A.,.
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Nabyty udzia) w
aktywach netto

Cena nabycia

80%

Warto$* godziwa
nabytych aktywów netto

34 765

24 170

Warto$* firmy

10 595

Warto'8 firmy powsta&( w wyniku nabycia zaprezentowano w nocie 13 do niniejszego skróconego 'ródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a szerzej opisano w nocie 4.2 do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy ZETKAMA na dzie) i za okres zako)czony 31 grudnia 2015 roku.
Zrealizowany zosta& plan po&(czenia Masterform Grupa ZETKAMA i Masterform S.A. W dniu 29 stycznia 2016
roku zosta&o zarejestrowane po&(czenie spó&ek Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. +Spó&ka Przejmuj(ca,
z Masterform S.A. +Spó&ka Przejmowana,. W wyniku tej transakcji dzia&alno'8 operacyjna prowadzona przez
Masterform S.A. od daty wpisu po&(czenia do rejestru wykonywana jest przez Masterform Grupa Zetkama
Sp. z o.o., natomiast Masterform S.A. zosta& wykre'lony z rejestru przedsi*biorców. Plan po&(czenia obj(&
konsolidacj* zobowi(za) wynikaj(cych z kredytu inwestycyjnego oraz odst(pienie od gwarancji Zetkama S.A.
Po rejestracji po&(czenia Zetkama S.A. posiada w Masterform Grupa Zetkama Sp. z o. o. ;5% udzia&ów/ zgodnie
z porozumieniem nabycia wi*kszo'ciowego pakietu z dnia 24 sierpnia 2015 roku.
Ko&cowe rozliczenie nabycia Ku+nia Polska S.A.
Przej*cie kontroli nad Ku7nia Polska wi(za&o si* z przej*ciem przez Zetkama SA spó&ki celowej - IDEA K5
Sp. z o.o. która nie prowadzi&a dzia&alno'ci operacyjnej a jedynym jej sk&adnikiem maj(tku stanowi&y akcje Ku7nia
Polska/ reprezentuj(cych 94/11% udzia&u w kapitale zak&adowym Ku7nia Polska.
W dniu 15.09.2015 r. odby&o si* NWZ Zetkama SA/ które podj*&o uchwa&* o po&(czeniu z IDEA K 5. Dnia
2 listopada 2015 nast(pi&o s(dowe zarejestrowanie podwy-szenia kapita&u zak&adowego Zetkama SA oraz
zwi(zane z tym zmiany Statutu Spó&ki. Kapita& zak&adowy zosta& podwy-szony z kwoty 9<0.<30/00 PLN do
1.335.3;0/<0 PLN. Podwy-szenie kapita&u nast(pi&o poprzez wyemitowanie 1.;;2.;04 akcji na okaziciela serii
F o warto'ci nominalnej 0/20 PLN ka-da. Cena emisyjna akcji serii F wynios&a ;4/<; PLN za akcj* - &(czna
warto'8 pakietu akcji serii F wed&ug ceny emisyjnej to 132.;22.34</4< PLN. Dla celów po&(czenia przyj*to
parytet wymiany udzia&ów IDEA K5 Sp. z o.o. na akcje Zetkama wynosz(cy 1= 4/;255. Wskazany powy-ej
stosunek wymiany udzia&ów IDEA K5 Sp. z o.o. zosta& ustalony w oparciu o wycen* warto'ci rynkowej IDEA K5
Sp. z o.o. przeprowadzon( przez PwC Polska sp. z o.o.
Z dniem 31.10.2015 r. nast(pi&o po&(czenie spó&ek Idea K5 SP. z o.o. oraz Zetkama S.A. Po&(czenie rozliczono
zgodnie z MSSF 3.
Korzystaj(c z zapisów MSSF 3 @po&(czenie jednostek gospodarczych" punkt 45, na 31
grudnia 2015 roku do rozliczenia nabycia spó&ki zastosowano tzw. rozliczenie prowizoryczne. Przyczyn(
zastosowania rozliczenia prowizorycznego by& fakt/ -e nabycie nast(pi&o na krótko przed dniem bilansowym/ co
ze wzgl*du na niewielki okres czasu uniemo-liwi&o zako)czenie przeprowadzenia wyceny 'rodków trwa&ych do
warto'ci godziwych przed dniem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania za 2015 rok
Po przeprowadzeniu wyceny warto'ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa&ych do warto'ci godziwych
dokonano retrospektywnego przekszta&cenia danych za rok 2015/ co zosta&o opisane w nocie 3 do niniejszego
skróconego 'ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Poni-ej przedstawiono ko)cowe rozliczenie nabycia Ku7ni Polskiej.
Data nabycia
Rozliczenie prowizoryczne na 31.10.2015
Wycena 'rodków trwa&ych do warto'ci
godziwej
Korekta ceny nabycia
Ko)cowe rozliczenie nabycia

94,11%

Warto'8
przej*tych
aktywów netto
132 722
68 630

94,11%

614
133 336

Udzia&y
nabyte

Cena
nabycia

% warto'8
przej*tych
aktywów netto
64 588

Warto'8
firmy z
nabycia
68 134

112 105

21 231

50 491
119 121

Kluczowe korekty dotycz( identyfikacji oraz wyceny do warto'ci godziwej warto'ci niematerialnych oraz
rzeczowego maj(tku trwa&ego wed&ug stanu na dzie) przej*cia kontroli/ tj. na 31 pa7dziernika 2015 roku. W
wyniku tego procesu:
·
zidentyfikowano i wyceniono znak towarowy (6.148 tys. PLN),
·
wyceniono prawo wieczystego u-ytkowanie gruntów +5.1;0 tys. PLN,/
·
wyceniono inne warto'ci niematerialne +&(cznie 1.14< tys. PLN,/
·
wyceniono budynki i budowle +&(cznie 1;.0<< tys. PLN,/
·
wyceniono maszyny i urz(dzenia +&(cznie 31.349 tys. PLN,/
·
wyceniono inne sk&adniki maj(tku trwa&ego +&(cznie 1.432 tys. PLN,.
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Od &(cznej warto'ci wyceny do warto'ci godziwej utworzono rezerw* na odroczony podatek/ natomiast ró-nica
mi*dzy wycen( do warto'ci godziwej a rezerw( na odroczony podatek skorygowa&a warto'8 firmy +szerzej – nota
13 w skróconym 'ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym).
Wydzielenie Zorganizowanej Cz($ci Przedsi(biorstwa
W dniu 20 kwietnia zarejestrowana zosta&a spó&ka Zetkama Sp. z o.o./ która od dnia 1 lipca przej*&a dzia&alno'8
produkcyjn( i handlow( prowadzon( przez Zetkama S.A. Zetkama S.A. sta&a si* spó&k( o charakterze
holdingowym. Opis zmiany organizacyjnej znajduje si* w punkcie 6.3 „Perspektywy i strategia rozwoju”
Sprawozdania Zarz(du z dzia&alno'ci. W dniu 1 lipca 2016 roku/ na podstawie zgody wyra-onej przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. Spó&ka zawar&a ze swoj( jednoosobow( spó&k( zale-n( – ZETKAMA
spó&ka z ograniczon( odpowiedzialno'ci( z siedzib( w !cinawce !redniej umow* przeniesienia zorganizowanej
cz*'ci przedsi*biorstwa +„zorganizowana cz*'8 przedsi*biorstwa”, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego,
stanowi(cej organizacyjnie/ finansowo i funkcjonalnie wyodr*bniony w istniej(cym w przedsi*biorstwie ZETKAMA
S.A. z siedzib( w !cinawce !redniej zespó& sk&adników materialnych i niematerialnych/ zwi(zanych
z
dzia&alno'ci( produkcyjn( armatury i odlewów/ w tym zobowi(za) i nale-no'ci/ przeznaczonych do realizacji
opisanych wy-ej zada) gospodarczych/ który zarazem móg&by stanowi8 niezale-ne przedsi*biorstwo
samodzielnie realizuj(ce te zadania. W wyniku opisanej transakcji, od
1 lipca 2016 roku dzia&alno'8 Spó&ki w
zakresie produkcji armatury oraz odlewów stanowi8 b*dzie dzia&alno'8 zaniechan(. Od tego dnia Spó&ka/ jako
swoj( podstawow( dzia&alno'8/ 'wiadczy8 b*dzie szeroko rozumiane us&ugi korporacyjne dla Spó&ek
wchodz(cych w sk&ad Grupy Kapita&owej ZETKAMA. Opis zmian organizacyjnych znajduje si* w punkcie 6.3 .
Transakcje z okresu 1 stycznia do 30 czerwca 2016 (wraz z odpowiednimi danymi porównawczymi,/ wykazane w
sprawozdaniu z dochodów/ b*d( w kolejnych okresach sprawozdawczych stanowi8 dzia&alno'8 zaniechan(/ a
aktywa o warto'ci 114.599 tys. PLN oraz zobowi(zania i rezerwy o warto'ci 31.013 tys. PLN zwi(zane
z
dzia&alno'ci( dotycz(c( produkcji armatury zostan( przekazane spó&ce zale-nej. W zamian ZETKAMA S.A.
otrzyma&a udzia&y o warto'ci <3 586 tys. PLN
w podwy-szonym kapitale zak&adowym ZETKAMA Sp. z o.o.
Powy-sza transakcja nie wp&ywa na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZETKAMA S.A.
Po dniu bilansowym nie wyst(pi&y inne istotne zdarzenia wymagaj(ce ujawnienia w sprawozdaniu.

SPRZEDA- I MARKETING
6.1. 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 równieobecna 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'8 w
segmencie armatury przemys&owej. Od 1 stycznia 2015 Grupa rozszerzy&a ofert* produktow( automatyk*
przemys&ow( na bazie nowo nabytej spó&ki Techmadex SA. W roku 2015 wesz&a równie- na rynek elementów
kutych +Ku7nia Polska S.A., oraz specjalistycznej obróbki wiórowej +Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o.,. W
roku 2015 powsta&y równie- Spó&ki Zetkama Nieruchomo'ci/ Siskin 5/ Siskin 5 SKA. Celem ich dzia&alno'ci jest
zarz(dzanie maj(tkiem grupy nie wykorzystywanym obecnie do prowadzenia podstawowej dzia&alno'ci.
Przy wyodr*bnianiu segmentów operacyjnych Zarz(d Spó&ki dominuj(cej 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.
Od 1 stycznia 2016 Zarz(d Grupy/ bior(c pod uwag* zmiany w Grupie Kapita&owej/ przyj(& nast*puj(cy podzia&
na segmenty operacyjne:
- Podzespo&y dla motoryzacji i komponenty/
- Automatyka przemys&owa i Armatura/
- Elementy z&(czne/
- Dzia&alno'8 pozaprodukcyjna.
Podzespo)y dla motoryzacji i komponenty
Podzespo&y dla motoryzacji s( wytwarzane przez MCS/ Masterform oraz Ku7ni* Polsk(. MCS jest producentem
elementów stanowi(cych cz*'ci sk&adowe uk&adów wydechowych samochodów osobowych/ wykonywane z rur
nierdzewnych. Zajmuje si* równie- obróbk( odlewów aluminiowych oraz -eliwnych stanowi(cych zarówno
w&asno'8 klienta/ jak równie- sprzedawanych wraz z odlewem. Odbiorcami finalnymi wyrobów Spó&ki s( przede
wszystkim= bran-a motoryzacyjna/ metalowa oraz pozosta&y przemys&. Elementy uk&adów wydechowych b*d(ce
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g&ównym produktem MCS wykonywane s( z rur stalowych nierdzewnych. MCS wykonuje zarówno rury gi*te
stanowi(ce &(cznik pomi*dzy t&umikiem/ a kolektorem wydechowym samochodu/ a tak-e wychodz(c( z t&umika
rur* wydechow(. Zasadnicz( cz*'8 produkcji stanowi( rury perforowane oraz perforowane i kszta&towane na
ko)cach stanowi(ce wewn*trzny wk&ad t&umika wydechowego. W zakresie rur wykonywane s( nast*puj(ce typy=
·
rury gi*te
·
rury gi*te perforowane/
·
rury perforowane proste,
·
rury perforowane z kszta&towanymi ko)cówkami/
·
rury gi*te wielokrotnie kszta&towane/
·
rezonatory wydechowe.
Drug( wa-n( lini( produktow( Spó&ki jest obróbka mechaniczna odlewów aluminiowych i -eliwnych. Obróbka
odlewów odbywa si* zawsze na zlecenie klienta. MCS specjalizuje si* w obróbce wielkoseryjnych odlewów dla
przemys&u motoryzacyjnego/ rolnictwa/ budownictwa i innych bran- przemys&owych. Produkowane wyroby
charakteryzuj( si* wysok( jako'ci( wykonania/ a jednocze'nie najni-szym poziomem brakowo'ci. Niektórzy
klienci/ b*d(cy w&a'cicielami oprzyrz(dowa) odlewniczych i posiadaj(cy w&asny materia& do obróbki zlecaj(
Spó&ce wykonanie us&ug obróbki powierzonego materia&u odlewniczego. Spó&ka rozszerza swoj( aktywno'8 w
zakresie 'wiadczenia us&ug/ które mog( by8 wykonywane na posiadanym parku maszynowym.
Masterform produkuje komponenty które maj( zastosowanie w najbardziej zaawansowanych technologicznie
i jako'ciowo maszynach i urz(dzeniach w motoryzacji +samochodach ci*-arowych i autobusach/ komponentach
do samochodów sportowych i luksusowych,. Dzi*ki do'wiadczeniu i zaawansowanej technologii produkowane
komponenty trafiaj( do czo&owych globalnych odbiorców. Masterform specjalizuje si* w seryjnej obróbce cz*'ci
maszyn i urz(dze) z wykorzystaniem technologii CNC +Computerized Numerical Control – komputerowe
sterowanie urz(dze) numerycznych,. Termin ten oznacza obróbk* materia&ów za pomoc( komputerowo
sterowanych urz(dze)/ pozwalaj(c( na precyzyjne wykonanie w sposób powtarzalny cz*sto bardzo z&o-onych
kszta&tów. Masterform wykonuje produkty z takich materia&ów jak stale/ stale nierdzewne i -aroodporne/ br(z/
mied7/ aluminium/ tworzywa/ odlewy z -eliwa szarego i sferoidalnego/ oraz mosi(dzu. Wyroby wykonywane s(
wraz z obróbk( powierzchni= galwaniczn(/ lakiernicz( i ciepln(.
Ku7nia Polska specjalizuje si* w produkcji odkuwek do motoryzacji w przedziale wagowym od 0/05 kg do 25 kg.
Na asortyment Ku7ni Polskiej sk&adaj( si*=
·
elementy zawieszenia= d7wignie/ czopy/ sworznie/ tuleje/
·
elementy uk&adu kierowniczego= ko)cówki dr(-ków kierowniczych/ krzy-aki/ przeguby/
·
elementy uk&adu nap*dowego= wa&y nap*dowe/ z&(cza/ ko)cówki z&(czy/ krzy-aki/ piasty/
·
elementy silnika +osprz*tu silnika,= d7wigienki zaworowe/ wsporniki/
·
elementy skrzyni biegów= wa&ki g&ówne i po'rednie/ ko&a przek&adniowe/ pier'cienie synchronizatora/
tuleje.
Ku7nia wykonuje równie- us&ugi w zakresie wykonawstwa matryc/ azotowania i 'rutowania.
Automatyka przemys)owa i 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 s( wytwarzane w odlewni -eliwa w !cinawce !redniej. Odlewy produkowane s( zarówno na potrzeby
w&asne jak równie- na sprzeda-/ g&ównie dla innych producentów armatury. Odlewy s( wykonywane z -eliwa
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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.
Obszar Automatyki przemys&owa obejmuje dzia&alno'8 prowadzon( przez spó&k* Techmadex/ która zajmuje si*
projektowaniem/ wykonawstwem i integracj( automatyki przemys&owej g&ównie dla podmiotów z bran-y
gazowniczej. Spó&ka prowadzi dzia&alno'8 us&ugow( oraz handlow(. Wydzielony w strukturze organizacyjnej
zespó& do'wiadczonych in-ynierów zajmuje si* projektowaniem/ monta-em i uruchamianiem oprogramowania
systemowego i wizualizacji/ oraz instalacji elektrycznych oraz uruchomienia urz(dze)/ oraz dostawami
elementów automatyki w tym sterowników/ oprogramowania itp. Spó&ka zale-na Techmadexu/ GP Energia/
dostarcza równie- rozwi(zania z dziedziny automatyki przemys&owej w postaci kompletnych systemów
sterowania, akwizycji, transmisji, wizualizacji danych SCADA dla potrzeb przemys&u gazowniczego oraz
gospodarki wodno-'ciekowej.
Techmadex oferuje ponadto takie us&ugi jak=
·
pomiar i badania termowizyjne urz(dze) elektrycznych +termografia w podczerwieni,/ wykrywanie
nieszczelno'ci instalacji gazowych/ badanie 'cian budynków/
·
serwis i eksploatacja urz(dze) gazowniczych= silników turbinowych/ t&okowych/ spr*-arek gazu.
Elementy z)%czne
Elementy z&(czne s( wytwarzane przez spó&k* !rubena Unia S.A. Dzi*ki stosowanej technologii produkcji oferta
!rubeny/ jest bardzo szeroka/ zarówno w uk&adzie wymiarowym/ jak i asortymentowym. Zakres wymiarowy
oferowanych wyrobów rozci(ga si* od M5 do M52 przy maksymalnej d&ugo'ci ;00 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 lini( produktow(/ stanowi(c( 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'8 oferty/
oraz dobry serwis, szczególnie w odniesieniu do produktów pozastandardowych. Spó&ka wykonuje tak-e us&ugi w
zakresie obróbki chemiczno-powierzchniowej drutu walcowanego.
Dzia)alno$* pozaprodukcyjna
Segment dzia&alno'ci pozaprodukcyjnej zajmuje si* obs&ug( maj(tku nieprodukcyjnego stanowi(cego obecnie
w&asno'8 spó&ki Zetkama Nieruchomo'ci Sp. z o.o. której maj(tek stanowi( nieruchomo'ci. Sk&adnikami maj(tku
zarz(dzanymi w segmencie s( nieruchomo'ci po&o-one w Sosnowcu/ Katowicach/ K&odzku oraz w !cinawce
!redniej. G&ównym zakresem dzia&alno'ci w segmencie jest sprzeda- nieruchomo'ci oraz wynajem powierzchni
produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych.
Tabela nr 4. Sprzeda- Grupy ZETKAMA w podziale na segmenty operacyjne

Wyszczególnienie

I pó&rocze

Jednostka miary
2016 r.

2015 r.

Podzespo&y dla motoryzacji i komponenty

tys. PLN

153 962

28 468

Automatyka przemys&owa i armatura

tys. PLN

74 404

72 981

Elementy z&(czne

tys. PLN

69 085

65 407

Dzia&alno'8 pozaprodukcyjna

tys. PLN

879

-

tys. PLN

298 330

166 856

Sprzeda' ogó)em

Sprzeda- Grupy Zetkama w I pó&roczu 2016 wzros&a o 79 % w stosunku do I pó&rocza 2015.
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Sprzeda- Grupy Zetkama w I pó&roczu 2016 roku wynios&a ogó&em 298 330 tys. PLN.
Struktura sprzeda-y=
·
Podzespo&y dla motoryzacji i komponenty 51/6%
·
Automatyka przemys&owa i Armatura 24,9%
·
Elementy z&(czne 23,2%,
·
Dzia&alno'8 pozaprodukcyjna 0,3%

Struktura wg segmentów operacyjnych
Podzespo&y dla motoryzacji i komponenty

Automatyka przemys&owa i armatura

Elementy z&(czne

Dzia&alno'8 pozaprodukcyjna

0,3%
23,2%
51,6%

24,9%

Segmentem w Grupie Zetkama/ który zanotowa& najwy-szy poziom sprzeda-y w I pó&roczy 2016 r. by& segment
Podzespo&ów dla motoryzacji i komponentów. Warto'8 sprzeda-y w tym segmencie wynios&a 153 962 tys. PLN
+co stanowi 51/6% &(cznych przychodów ze sprzeda-y Grupy Zetkama,. Znacz(cy przyrost w tym segmencie
wynika z do&(czenia do Grupy spó&ek Ku7nia Polska i Masterform a tak-e ze wzrostu sprzeda-y spó&ki MCS w
pierwszym pó&roczu 2016.
Na drugim miejscu pod wzgl*dem udzia&u w sprzeda-y Grupy Zetkama znajduje si* segment Automatyki
przemys&owej. Sprzeda- tego segmentu wynios&a ;4 404 tys. PLN Segment poprawi& swoje wyniki w stosunku do
poprzedniego roku +wzrost o 1/4 mln PLN/ tj. 2%, w stosunku do I pó&rocza 2015. W segmencie Elementów
z&(cznych warto'8 sprzeda-y w I pó&roczu 2016 wynios&a 69 0<5 tys. PLN. Równie- w przypadku tego segmentu
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w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku nast(pi& wzrost poziomu sprzeda-y +o 3,7mln PLN, tj.
5,6%).

6.2. Rynki zbytu
Grupa Kapita&owa Zetkama sprzedaje swoje wyroby na prawie wszystkich kontynentach 'wiata/ jednak
zdecydowanie najwi*kszy udzia& przypada na kraje europejskie.

Tabela 5. Sprzeda- wg g&ównych obszarów

RYNKI WG PODZIA!U
GEOGRAFICZNEGO

I pó)rocze
2016
tys. PLN

I pó)rocze
2015
%

tys. PLN

Zmiana
2016/2015
%

POLSKA

106 035

35,5 %

55 981

33,6 %

89,4 %

UNIA EUROPEJSKA

163 949

55,0 %

90 658

54,3 %

80,8 %

POZOSTA$E KRAJE

28 346

9,5 %

20 217

12,1 %

40,2 %

SPRZEDA- RAZEM

298 330

100,0 %

166 856

100,0 %

78,8 %

W zwi(zku z projektami akwizycyjnymi przeprowadzonym w 2015 w I pó&roczu 2016 znacz(co wzros&a sprzedazarówno na rynku krajowym jak i na obszar Unii Europejskiej. W 2016 r. do najwi*kszych odbiorców Grupy w Unii
Europejskiej/ wy&(czaj(c Polsk* nale-a&y= Niemcy/ Czechy/ W&ochy/ Holandia i Finlandia. W'ród g&ównych
kierunków eksportu w 2016 r./ w gronie pozosta&ych krajów nale-y wymieni8 Rosj*/ Ukrain*/ Bia&oru'/ Indonezj*
i Szwajcari*.

6.3. Zaopatrzenie
Grupa Zetkama zaopatruje si* w swoje podstawowe materia&y u dostawców krajowych i zagranicznych. Od roku
200< Grupa zgodnie z przyj*t( polityk(/ w celu dywersyfikacji 7róde& zaopatrzenia zwi*ksza&a poziom wspó&pracy
z dostawcami zagranicznymi. Dzia&ania takie powoduj( dodatkowo zmniejszanie ekspozycji walutowej Spó&ki
nara-onej na ryzyko. Grupa Zetkama 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&kami Grupy.
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W roku 2015 Grupa zacz*&a wprowadza8 now( Strategi* Zakupow( polegaj(c( na konsolidacji zakupów
pomi*dzy spó&kami Grupy Zetkama/ skutkuj(c( zmniejszeniem liczby kwalifikowanych dostawców na rzecz
zwi*kszenia si&y nabywczej. Dzia&anie takie ma na celu optymalizacj* kosztów zakupu oraz zmniejsza ryzyko
zwi(zane z obni-eniem jako'ci kupowanych produktów. Ekonomia skali pozytywnie wp&ywa na kondycj* firmy/
przynosz(c redukcj* zasobów wymaganych do sk&adania zamówie) oraz zarz(dzania obszarem zakupowym.
Poprzez takie dzia&ania spó&ki Grupy maja równie- mo-liwo'8 zmniejszenia wielko'ci zapasów magazynowych
poprzez cz*'ciowe roz&o-enie ich na dostawców oraz redukcji ryzyka zwi(zanego z nieterminowym otrzymaniem
zamówionych produktów. Nowo podpisane umowy handlowe z dostawcami gwarantuj( Grupie nieprzerwane
dostawy po optymalnych kosztach/ minimalizuj(c w ten sposób ryzyko nieterminowych realizacji kontraktów dla
Klientów.
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SYTUACJA FINANSOWA
7.1. Analiza przychodów i kosztów
W I pó&roczu 2016 r. Grupa odnotowa&a wzrost przychodów ze sprzeda-y o 79% w stosunku do analogicznego
okresu poprzedniego roku. Warto'8 sprzeda-y w okresie stycze) do czerwiec 2016 wynios&a 29< 330tys. PLN. W
tym czasie koszty w&asne sprzeda-y wzros&y o 76% do poziomu 224 590 tys. PLN. Zysk brutto ze sprzeda-y
wyniós& 73 740 tys. PLN i by& o 34 216 tys. PLN wy-szy ni- w I pó&roczu 2015 r. (wzrost o 87%).
Zysk z dzia&alno'ci operacyjnej Grupy w I pó&roczu 2016 r. wyniós& 35 832 tys. PLN i by& wy-szy o 105%
w porównaniu z I pó&roczem 2015 roku (17 515 tys. PLN). W I pó&roczu 2016 r. Grupa odnotowa&a równie- wzrost
zysku netto o 121% (do poziomu 29 789 tys. PLN) w porównaniu do I pó&rocza 2015 r. (13 469 tys. PLN).
Wynik EBITDA Grupy za I pó&rocze 2016 wyniós& 47 311 tys. PLN i w porównaniu z kwot( 23 151 tys. PLN za
I pó&rocze 2015 roku by& o 104 % wy-szy. Rentowno'8 mierzona wska7nikiem EBITDA zosta&a osi(gni*ta na
poziomie 16%/ a rentowno'8 netto na poziomie 10%.
Tabela nr 6. Rachunek zysków i strat w tys. z&
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I pó&rocze
2016

I pó&rocze
2015

A. Przychody netto ze sprzeda-y

298 330

166 856

131 474

79%

272 226
8 732

143 416
5 323

128 810
3 409

90%
64%

I. Przychody netto ze sprzeda-y produktów
II. Przychody netto ze sprzeda-y us&ug
III. Przychody netto ze sprzeda-y towarów i materia&ów
B. Koszty w&asny sprzeda-y
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Koszt sprzedanych us&ug
III. Warto'8 sprzedanych towarów i materia&ów
C. Wynik brutto na sprzeda'y /A-B)
Mar#a brutto na sprzeda#y

Zmiana

%

17 372

18117

-745

-4%

224 590

127 332

97 258

76%

203 117
9 961

109 022
3 789

94 095
6 172

86%
163%

11 512

14 521

-3 009

-21%

73 740

39 523

34 216

87%

25%

24%

D. Koszty sprzeda-y

14 562

9 630

4 932

51%

E. Koszty ogólnego zarz(du

19 822

11 637

8 185

70%

F. Wynik na sprzeda'y /C-D-E)

39 356

18 256

21 100

116%

G. Pozosta&e przychody operacyjne

1 189

1 145

44

4%

H. Pozosta&e koszty operacyjne

4 713

1 886

2 827

150%

35 832

17 515

18 316

105%

12%

10%

I. Wynik na dzia)alno$ci operacyjnej /F3G-H)
Mar#a operacyjna
J. Przychody finansowe

1 471

454

1 017

224%

K. Koszty finansowe

1 229

1 112

117

11%

36 074

16 856

19 218

114%

12%

10%

6 285

3 387

2 898

86%

29 789

13 469

16 320

121%

10%

8%

30 052

14 195

15 857

112%

(263)

(725)

462

-64%

L. Wynik brutto (I+J-K)
Mar'a zysku brutto
M. Podatek dochodowy
N. Wynik netto (L-M)
Mar#a zysku netto
Zysk +strata, netto przypadaj(cy=
- akcjonariuszom jednostki dominuj(cej
- akcjonariuszom niekontroluj(cym

W II pó&roczu 2015 r. Grupa zrealizowa&a szereg projektów akwizycyjnych i rozwojowych maj(cych na celu wzrost
skali dzia&ania/ wzrost sprzeda-y/ mar- operacyjnych i wyniku netto. Efektem tych projektów jest znacz(cy +;9
%, wzrost przychodów ze sprzeda-y w I pó&roczu 2016 w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku.
Wyniki akwizycji nowych spó&ek w II pó&roczu 2015 wp&yn*&y na segment Podzespo&ów dla motoryzacji
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i komponentów/ który w I pó&roczu 2016 zanotowa& wzrost przychodów ze sprzeda-y o ponad 440% w
porównaniu do I pó&rocza 2015. Pozosta&e kluczowe segmenty Grupy Zetkama równie- poprawi&y swoje wyniki w
stosunku do poprzedniego roku +Automatyk przemys&owa i armatura wzrost o 2%/ Elementy z&(czne wzrost o 6%,
Grupa prowadzi&a równie- geograficzn( dywersyfikacj* przychodów ze sprzeda-y. Spó&ki Grupy aktywnie
poszukiwa&y kontraktów poza Europ(. W segmencie Podzespo&ów dla motoryzacji i komponentów w wyniku
akwizycji nowych spó&ek rozszerzy&a znacz(co baz* swoich klientów. Wspó&praca spó&ek tego segmentu owocuje
nowymi kontraktami +wspólne inicjatywy/ wsparcie w obszarze ofertowania/ pozytywne do'wiadczenia klientów
w kontaktach ze spó&kami Grupy Zetkama,. W I pó&roczu 2016 r. Grupa konsekwentnie realizowa&a równiestrategi* rozwoju w bran-y Automatyki przemys&owej i Armatury poprzez implementacj* nowych rozwi(za)
konstrukcyjnych i technologicznych/ wdr(-enie nowych projektów z zakresu R?D/ które umo-liwia&y rozszerzenie
oferty o doskonalsze technologicznie produkty. Rozszerzeniu uleg&a tak-e oferta towarowa w obszarze armatury/
komplementarna w stosunku do produktów wytwarzanych w spó&kach Grupy. W segmencie elementów z&(cznych
Grupa rozszerzy&a dzia&alno'8 na nowe rynki zbytu oraz wprowadzi&a nowe produkty. W I pó&roczu 2016 r. Grupa
kontynuowa&a procesy optymalizacjii doskonalenia efektywno'ci w procesach operacyjnych/ zmierzaj(ce do
dalszej poprawy mar-owo'ci.

7.2. Sytuacja maj"tkowo - kapita!owa.
Na dzie) 30.06.2016 suma bilansowa Grupy wynosi&a 615 95; tys. PLN i uleg&a znacz(cemu podwy-szenia o
kwot* 314 695 tys. PLN w stosunku do danych za I pó&rocza 2015.
Aktywa trwa&e Grupy na 30.06.2016 r. wynios&y 3;0 43; tys. PLN/ co oznacza wzrost o 123 % w porównaniu
z 30.06.2015 r. Najwi*kszymi pozycjami w aktywach trwa&ych Grupy by&y rzeczowe aktywa trwa&e 284 543 tys.
PLN/ warto'ci niematerialne stanowi(ce kwot* 38 312 tys. PLN oraz „Warto'ci firmy” równa 34 616 tys. PLN.
Przyrosty tych pozycji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego s( wynikiem konsolidacji nowo
nabytych spó&ek. Na 30.06.2016 r. nast(pi& równie- wzrost aktywów obrotowych Grupy do poziomu 245 520 tys.
PLN z poziomu 135 123 tys. z& na dzie) 30.06.2015. Na wzrost maj(tku obrotowego najwi*kszy wp&yw mia&
wzrost stanu zapasów oraz nale-no'ci z tytu&u dostaw i us&ug oraz pozosta&ych nale-no'ci w wyniki konsolidacji
nowo nabytych Spó&ek.
Poziom aktywów na dzie) 30.06.2016 w odniesieniu do 31.12.2015 wzrós& o 35 378 tys. PLN. W I pó&roczu 2016
Grupa wygenerowa&a dodatnie przep&ywy z dzia&alno'ci operacyjnej na poziomie 30 452 tys. PLN, wydatki z
dzia&alno'ci inwestycyjnej wynios&y 13 655 tys. PLN +g&ównie nabycie rzeczowych aktywów trwa&ych,/ natomiast
przep&yw z dzia&alno'ci finansowej by&y ujemne i wynios&y 1 090 tys. PLN. Zmiany te skutkowa&y wzrostem
poziomu 'rodków pieni*-nych o 15 707 tys. PLN w stosunku do roku 2015. Obni-enie poziomu Warto'ci firmy o
3/5 mln PLN wynika z dokonania opisu z tytu&u utraty warto'ci firmy +Techmadex). Szczegó&y rozliczenia znajduj(
si* w nocie 13 skróconego 'ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I pó&rocze 2016.
Wzrost kapita&ów w&asnych Grupy w I pó&roczu 2016 w porównaniu do I pó&rocza 2015 jest wynikiem emisji akcji
serii F. W przypadku zobowi(za) wp&yw na ich wzrost ma&a konsolidacja warto'ci Spó&ek nabytych w II pó&roczu
2015. W przypadku poziomu kredytów i po-yczek wzrost po I pó&roczu 2016 w porównaniu do roku 2015 jest
wynikiem wzrostu zaanga-owania grupy w cashpool.
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Tabela nr 7. Sytuacja maj(tkowo-kapita&owa +w tys. PLN)
30.06.2016

31.12.2015 *
Przekszta)cone

30.06.2015

AKTYWA
Warto'8 firmy
34 616
38 116
6 405
Warto'ci niematerialne
38 312
36 914
16 488
Rzeczowe aktywa trwa&e
284 543
286 534
137 060
Nieruchomo'ci inwestycyjne
8 907
9 264
5 849
Inwestycje w jednostkach zale-nych
111
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nale-no'ci i po-yczki
169
197
216
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e d&ugoterminowe aktywa finansowe
878
105
4
D&ugoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
14
28
5
Aktywa z tytu&u odroczonego podatku dochodowego
2 998
1 693
Aktywa trwa)e razem
370 437
372 851
166 139
Zapasy
81 363
79 579
44 322
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
123 296
104 452
65 902
Nale-no'ci z tytu&u bie-(cego podatku dochodowego
418
135
Po-yczki
2 825
1 933
749
Pochodne instrumenty finansowe
3
13
146
Pozosta&e krótkoterminowe aktywa finansowe
491
116
249
Krótkoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
3 088
3 171
4 874
!rodki pieni*-ne i ich ekwiwalenty
34 036
18 329
18 880
Aktywa trwa&e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda-y
Aktywa obrotowe razem
245 520
207 728
135 123
AKTYWA RAZEM
615 957
580 579
301 262
* Szczegó"owe informacje dotycz!ce przekszta"cenia danych bilansowych na dzie' 31.12.2015 zawiera nota 3 w Informacjach
dodatkowych do Skróconego *ródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Zetkama

30.06.2016
PASYWA
Kapita" w"asny przypadaj!cy akcjonariuszom jednostki dominuj!cej:
Kapita& podstawowy
Akcje w&asne +-)
Kapita& ze sprzeda-y akcji powy-ej ich warto'ci nominalnej
Pozosta&e kapita&y
Zyski zatrzymane:
- zysk +strata, z lat ubieg&ych
- zysk +strata, netto przypadaj(cy akcjonariuszom jednostki
dominuj(cej
Kapita& w&asny przypadaj(cy akcjonariuszom jednostki dominuj(cej
Udzia&y niedaj(ce kontroli
Kapita) w)asny razem
Kredyty/ po-yczki/ inne instrumenty d&u-ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta&e zobowi(zania
Rezerwa z tytu&u odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowi(zania z tytu&u 'wiadcze) pracowniczych
Pozosta&e rezerwy d&ugoterminowe
D&ugoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
Zobowi%zania d)ugoterminowe razem
Zobowi(zania z tytu&u dostaw i us&ug oraz pozosta&e zobowi(zania
Zobowi(zania z tytu&u bie-(cego podatku dochodowego
Kredyty/ po-yczki/ inne instrumenty d&u-ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowi(zania i rezerwy z tytu&u 'wiadcze) pracowniczych
Pozosta&e rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe
Zobowi(zania zwi(zane z aktywami trwa&ymi przeznaczonymi do
sprzeda-y
Zobowi%zania krótkoterminowe razem
Zobowi%zania razem
PASYWA RAZEM

31.12.2015 *
Przekszta)cone

30.06.2015

1 335

1 335

981

164 211
(661)
209 778
179 726

164 211
682
178 124
145 595

31 843
535
161 961
147 767

30 052

32 529

14 194

374 663
20 859
395 522
50 984
8 272

344 352
23 424
367 776
52 462
6 929

195 320
7 655
202 975
21 088
364

3 752
23 768
9 523

3 858
24 055
8 476

564
6 479
3 618

3 705
100 004
70 040
1 338
25 355
3 479
804
14 076
917
4 422

3 905
99 685
67 527
1 303
21 465
2 759
95
14 215
449
5 305

2 002
34 115
36 818
1 003
10 877
399

120 431
220 435
615 957

113 118
212 803
580 579

64 172
98 287
301 262

3 886
3 014
5 174
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/ Szczegó"owe informacje dotycz!ce przekszta"cenia danych bilansowych na dzie' 31.12.2015 zawiera nota 3 w Informacjach
dodatkowych do Skróconego *ródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Zetkama

SYTUACJA MAJ&TKOWA
Struktura maj(tku w I pó&roczu 2016 zmieni&a si* w odniesieniu do I pó&rocza 2015. Udzia& aktywów trwa&ych
w maj(tku spó&ki wzrós& o 5 punktów procentowych do poziomu 60% aktywów ogó&em.

SYTUACJA KAPITA'OWA
Warto'8 ksi*gowa kapita&u w&asnego Grupy na 30.06.2016 wynios&a 395 522 tys. PLN i wzros&a o 192 547 tys.
PLN w stosunku do 30.06.2015. Warto'8 zobowi(za) i rezerw na dzie) 30.06.2016 wynios&a 220 435 tys. PLN i
by&a wy-sza o 122 14< tys. z&. w porównaniu z 30.06.2015.
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Analiza struktury kapita&ów wskazuje na wzrost udzia&u zad&u-enia +zobowi(za), w finansowaniu dzia&alno'ci
Grupy z 33% (stan na 30.06.2015) do 36% +stan na dzie) 30.06.2016,.
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7.3. Ocena zarz"dzania zasobami finansowymi.
W okresie obj*tym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione poni-ej wska7niki kszta&towa&y
si* na nast*puj(cym poziomie=

Tabela 8. Analiza wska7nikowa
ANALIZA WSKA4NIKOWA
1.
2.

Kapita& sta&y> kapita& w&asny Q rezerwy Q zobowi(zania
d&ugoterminowe
Kapita& pracuj(cy +aktywa bie-(ce netto,> Aktywa obrotowe –
zobowi(zania krótkoterminowe

I pó)rocze

I pó)rocze

2016

2015

492 528

237 090

125 089

70 951

3.

Mar-a zysku brutto> zysk brutto : sprzeda- netto

12,1%

10,1%

4.

Mar-a zysku netto> zysk netto : sprzeda- netto

10,0%

8,1%

5.

Rentowno'8 brutto na sprzeda-y> wynik brutto na sprzeda-y :
sprzeda- netto
Finansowanie aktywów trwa&ych kapita&ami w&asnymi> Kapita&
w&asny :aktywa trwa&e
Obci(-enia maj(tku zad&u-eniem> zobowi(zania ogó&em
/pasywa

24,7%

23,7%

107,6%

122,2%

35,5%

32,6%

6.
7.
8.

Unieruchomienie 'rodków> aktywa trwa&e :aktywa

59,9%

55,1%

9.

Trwa&o'8 struktury finansowania> kapita&y sta&e : pasywa

80,4%

78,7%

20,3%

23,6%

2,04

2,11

1,36

1,41

63,5

62,5

64,2

65,4

48,9

50,6

10. Aktywno'8 maj(tku> kapita& pracuj(cy : aktywa
11. Wska7nik p&ynno'ci I> aktywa obrotowe : zobowi(zania
bie-(ce
12. Wska7nik p&ynno'ci II> +aktywa obrotowe - zapasy) /
zobowi(zania bie-(ce
13. Rotacja nale-no'ci – dni> nale-no'8 na dzie) bilansowy [
liczba dni : sprzeda- netto
14. Rotacja zapasów – dni> zapasy na dzie) bilansowy [ liczba
dni : koszty sprzedanych produktów i towarów
15. Rotacja zobowi(za) – dni> zobowi(zania na dzie) bilansowy [
liczba dni : koszty sprzedanych produktów i towarów

Wska7niki ekonomiczne wskazuj( na stabiln( sytuacj* finansow( Grupy.
Zmiany w poziomach kapita&u sta&ego i kapita&u pracuj(cego s( efektem konsolidacji warto'ci spó&ek nabytych
w II pó&roczu 2015 roku. W I pó&roczu 2016 w porównaniu do I pó&rocza 2015 nast(pi&a poprawa wska7ników
mar-owo'ci +mar-a zysku brutto – wzrost do poziomu 12/1% oraz mar-a zysku netto – wzrost do poziomu
10/0%, oraz rentowno'ci brutto na sprzeda-y. Wp&yw na t( zmian* maj( dobre wyniki Spó&ek segmentu
Podzespo&ów dla motoryzacji i komponentów oraz Elementów z&(cznych. Wska7nik struktury maj(tkowej oraz
p&ynno'ci finansowej Grupy utrzymuj( si* na bezpiecznym poziomie. Aktywa trwa&e s( w ca&o'ci finansowane
kapita&em w&asnym. Wska7niki rotacji nale-no'ci/ zapasów i zobowi(za) utrzyma&y si* na poziomie zbli-onym do
I pó&rocza 2015.
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7.4. Kredyty i po#yczki
Tabela przedstawia zestawienie kredytów Grupy Zetkama

Waluta
kredytu

Saldo 31.12.2015*
(tys. PLN)

Wzrost
(zmniejszenie)

Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku kredytowym inwestycyjny
Kredyt w rachunku bie-(cym +wieloproduktowy,

EUR
EUR
PLN/EUR

3 683
1 770
1 245

-598
2 495
-355

3 085
4 265
890

Kredyt inwestycyjny na refinansowanie kredytów
udzielonych przez inny bank

EUR

2 760

-104

2 656

Kredyt w rachunku kredytowym
Po-yczka
Kredyt w rachunku kredytowym
kredyt krótkoterminowy
po-yczka krótkoterminowa
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny
Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt w linii Cash Pool

EUR
PLN
PLN/EUR
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
EUR
PLN

17 763
148
5 488
101
66
3 326
1 507
3 984
6 173
13 204
3 120
9 589
0

-2 001
-28
-384
-15
0
-640
-166
-483
-196
373
-3 120
-145
7 779

15 762
120
5 104
86
66
2 686
1 341
3 501
5 977
13 577
0
9 444
7 779

Kredyt

[dane przekszta&cone

73 927

Saldo 30.06.2016 (tys. PLN)

76 339

W dniu 23 czerwca 2016 roku/ ZETKAMA S.A. +jako Lider cash poolingu, zawar&a z BG# BNP Paribas S.A. aneks
do umowy kredytu w rachunku bie-(cym +cash pooling,. Umowa zosta&a zawarta w celu optymalizacji kosztów
finansowania i po-ytków w ramach bie-(cego zarz(dzania p&ynno'ci( finansow( w Grupie. Na podstawie
odr*bnych porozumie) do umowy przyst(pi&y solidarnie inne Spó&ki Grupy ZETKAMA/ które dzi*ki uczestnictwu
w strukturze cash pooling uzyskuj( dost*p do kredytu bankowego udzielonego Liderowi przez bank. Limit kredytu
ustalono na 20 mln PLN. Umowa obowi(zuje przez 2 lata. Oprocentowanie ustalone zosta&o w oparciu o stop*
WIBOR 1M powi*kszon( o mar-* banku.
Wszystkie kredyty zosta&y udzielone Spó&kom Grupy na warunkach rynkowych.
Zabezpieczenie sp&aty kredytów stanowi(=
- zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex,
- zastaw rejestrowy na maszynach,
- hipoteka umowna na nieruchomo'ciach w !cinawce !redniej/
- o'wiadczenie o poddaniu si* egzekucji/
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Zawarcie umowy wieloproduktowej
W dniu 12 lipca 2016 roku zosta&a zawarta umowa wieloproduktowa z ING Bank !l(ski S.A. W ramach umowy
udost*pniony zostanie spó&kom z Grupy Kapita&owej ZETKAMA limit w wysoko'ci < mln PLN do wykorzystania
przez któr(kolwiek ze spó&ek z Grupy ZETKAMA b*d(cych stron( umowy. Produkty dost*pne w ramach umowy
to gwarancje bankowe na okres do 2 lat oraz akredytywy na okres do 1 roku. Limit +mo-liwo'8 zlecania
wystawiania gwarancji i akredytyw, b*dzie wa-ny przez okres 1 roku od zawarcia umowy. Zapisy umowy
przewiduj( solidarn( odpowiedzialno'8 za zobowi(zania wynikaj(ce z umowy przez ka-d( ze spó&ek z Grupy
Zetkama.

7.5. Informacja o istotnych post(powaniach tocz"cych si( przed s"dem, organem
w!a$ciwym dla post(powa) arbitra#owych lub organem administracji publicznej.
Opis spraw s(dowych powy-ej 10 tys. z&=
Sprawy s(dowe dotycz(ce Masterform Grupa Zetkama:
·
Post*powanie z powództwa Masterform Grupa Zetkama przeciwko TMT SILESIA Sp. z o.o. – niezap&acone
nale-no'ci na kwot* 26< tys. z&
Sprawy s(dowe dotycz(ce Armak=
·
W zwi(zku z post*powaniem upad&o'ciowym Nafta-Gaz-Serwis S.A. Armak zg&osi& w post*powaniu
wierzytelno'ci na kwot* 13 tys. z&
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Sprawy s(dowe dotycz(ce !rubena Unia=
·
Post*powanie z powództwa !rubena Unia przeciwko Minero Krzysztof Duchnicki Bytom - niezap&acone
nale-no'ci - 532 tys. z&
·
Post*powanie z powództwa !rubena Unia przeciwko EK-MET Bytom - niezap&acone nale-no'ci – 432 tys.
z&.
·
Post*powanie z powództwa !rubena Unia przeciwko EK-MET Bytom - niezap&acone nale-no'ci – 36 tys. z&.
·
Post*powanie z powództwa !rubena Unia przeciwko GWAREK Mi*kinia - niezap&acone nale-no'ci 2.6;; tys. z&
·
Post*powanie z powództwa !rubena Unia przeciwko Mek-POL Mi*kinia - niezap&acone nale-no'ci 6;4 tys. z&
Sprawy s(dowe dotycz(ce Techmadex=
·
Sprawa z powództwa TECHMADEX SA p-ko EDA-SERWIS Sp. z o.o. w Warszawie przed S(dem
Okr*gowym w $odzi/ sygn. X GNc 4<<:15 o kwot* g&ówn( 1;9 tys. z&. plus odsetki. W dniu 15.06.2015 r.
wydano nakaz zap&aty w post*powaniu nakazowym zas(dzaj(cy roszczenie/ od którego wniesiono zarzuty.
W dniu 26.01.2016 wydano wyrok X GC <9;:15 zas(dzaj(cy roszczenie w ca&o'ci na rzecz TECHMADEX
SA. Sprawa skierowana do egzekucji.
·
Sprawa z powództwa TECHMADEX SA p-ko EDA-SERWIS Sp. z o.o. w Warszawie przed S(dem
Okr*gowym w $odzi/ sygn. X GNc 4<;:15 o kwot* g&ówn( ;59 tys. z& plus odsetki. W dniu 15.06.2015 r.
wydano nakaz zap&aty w post*powaniu nakazowym zas(dzaj(cy roszczenie od którego wniesiono zarzuty.
W dniu 26.01.2016 wydano wyrok X GC <9;:15 zas(dzaj(cy roszczenie w ca&o'ci na rzecz TECHMADEX
SA. Sprawa skierowana do egzekucji.
·
Sprawa z powództwa TECHMADEX SA p-ko EDA-SERWIS Sp. z o.o. w Warszawie oraz OGP
GAZ-SYSTEM SA w Warszawie przed S(dem Okr*gowym w $odzi o kwot* g&ówn( 2.00; tys. z& – pozew
wniesiono 22.10.2015 r. W dniu 19.11.2015 r. wydano w post*powaniu nakazowym nakaz zas(dzaj(cy
roszczenie. Nakaz prawomocny. Kwota g&ówna zosta&a uregulowana przez Gaz-System S.A. w dniu
16.12.2015/ pozosta&y do uregulowania odsetki.
·
Sprawa z powództwa konsorcjum firm= TECHMADEX S.A./ ATREM S.A. i GP Energia Sp. z o.o. p-ko
Operatorowi Gazoci(gów Przesy&owych Gaz-System S.A. przed S(dem Okr*gowym w Warszawie
o zap&at* 12.140 tys. z&/ z czego kwota zas(dzona pozwem zostanie podzielona pomi*dzy uczestników
konsorcjum w proporcjach 40% dla TECHMADEX S.A., 40 % dla ATREM S.A. oraz 20 % dla Gp Energia
Sp. z o.o. Pozew wniesiono w dniu 15.02.2016 r. Spraw* skierowano do mediacji
·
Gazomonta- S.A. w upad&o'ci w Z(bkach kwota sporna 14 tys. z& - pozew z powództwa GP Energia
Sp. z o.o./ spó&ki z Grupy Kapita&owej Techmadex/ nakaz zap&aty nadany wyrokiem z 12.06.2014, GP
Energia znajduje si* na li'cie wierzycieli/ do dnia dzisiejszego nie otrzyma&a zap&aty.
·
Sprawa z powództwa Eastway Sp. z o.o. w Suwa&kach p-ko BioGP Energia Sp. z o.o. w Bia&ymstoku/ spó&ki
z Grupy Kapita&owej Techmadex/ przed S(dem Okr*gowym w Bia&ymstoku/ sygn. VII GC 96:15/ o 1.341 tys.
z&. – zapad& wyrok/ wniesiono apelacj*.

7.6. Istotne pozycje pozabilansowe.
Spó&ki Grupy udzieli&y gwarancji nale-ytego wykonania i usuni*cia wad na &(czn( kwot* 5.4<; tys. PLN.
Zaci(gni*te przez Grup* Kapita&ow( zobowi(zania z tytu&u kredytów/ po-yczek/ innych instrumentów d&u-nych
oraz z tytu&u leasingu finansowego obj*te s( nast*puj(cymi zabezpieczeniami sp&aty +wed&ug stanu na dzie)
bilansowy):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zastawy rejestrowe na maszynach – &(cznie 83.845 tys. PLN
Hipoteki na nieruchomo'ciach – &(cznie 126.909 tys. PLN
Zastawy rejestrowe na akcjach i udzia&ach spó&ek zale-nych – &(cznie 30.55 tys. PLN
Blokada 'rodków na rachunku bankowym +dot. gwarancji, – 1.542 tys. PLN
Zastawy rejestrowe na zapasach – &(cznie 62.929 tys. PLN
Weksle – 2.100 tys. PLN
Cesje praw z polis ubezpieczenia
Weksle in blanco
Pe&nomocnictwo do dysponowania obecnymi i przysz&ymi wp&ywami na rachunkach bankowych
O'wiadczenie o poddaniu si* egzekucji
Por*czenie sp&aty kredytu – 17.778 tys. PLN
Pozosta&e por*czenia – 18.521 tys. PLN

Zabezpieczenie sp&aty kredytów stanowi(=
·
zastaw rejestrowy na akcjach Techmadex,
·
zastaw rejestrowy na maszynach,
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·
·
·

hipoteka umowna na nieruchomo'ciach w !cinawce !redniej/
o'wiadczenie o poddaniu si* egzekucji,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

7.7. Ró#nice pomi(dzy wynikami finansowymi uzyskanymi za 2016 rok a wcze$niej
publikowanymi prognozami.
Tabela 12. Realizacja prognoz
Wybrane pozycje
(dane w tys. PLN)

Realizacja po I pó&roczu
2016 rok

Prognoza
na rok 2016

298 330

592 000

EBITDA

47 311

95 200

Zysk netto

29 789

58 700

Przychody ze sprzeda-y

W zakresie zrealizowanych przychodów ze sprzeda-y/ EBITDA i wyniku netto prognoza na rok 2016 zosta&a
wykonana w ok. 50%. Emitent podtrzymuje opublikowan( prognoz* z dnia 21.03.2016 r. dla Grupy Kapita&owej
Zetkama na rok 2016.

7.8. Zamierzenia inwestycyjne oraz sposób ich finansowania.
Szczegó&owy program inwestycyjny na lata 2016-201< zosta& zaprezentowany w sprawozdaniu z dzia&alno'ci
Grupy Kapita&owej ZETKAMA za rok 2015 w rozdziale 5.; Zamierzenia inwestycyjne oraz sposób ich
finansowania.
Inwestycje w maj(tek produkcyjny Grupa zamierza sfinansowa8 w&asnymi 'rodkami. Obecny poziom zad&u-enia
i perspektywa generowania wolnych przep&ywów gotówkowych daj( równie- mo-liwo'8 skorzystania z kredytów
bankowych.
Rachunek przep&ywów gotówkowych Grupy z dzia&alno'ci inwestycyjnej za okres 01.01.-30.06.2016 zawiera
kwot* 14/3 mln PLN wyra-aj(c( wydatki na rzeczowe aktywa trwa&e i warto'ci niematerialne.

7.9. Ocena mo#liwo$ci realizacji inwestycji.
Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z za&o-eniami. Harmonogram realizacji w niektórych przypadkach
projektów inwestycyjnych jest modyfikowany uwzgl*dniaj(c optymalny proces wdro-enia.

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
8.1. 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 – utrzymanie i doskonalenie systemów zapewnienia
jako'ci.
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.
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·
·

·
·

Wprowadzenie do oferty Grupy 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'8 cenow(
sprzedawanych przez Grup* wyrobów na rynkach zagranicznych.
Zmiany prawa w zakresie ochrony 'rodowiska – zmiany wymogów ochrony 'rodowiska mog( by8
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* wska7ników makroekonomicznych takich jak tempo wzrostu PKB/ poziom inflacji/
poziom stóp procentowych/ stopa bezrobocia oraz kursy walut.

8.2. 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 waha)
kursów walutowych, Grupa mo-e by8 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, finansowanie w EUR)
powoduj(/ i- w znacznym stopniu minimalizowane s( skutki wyst(pienia powy-szych czynników.
Ponadto informacje o tendencjach na rynku armatury przemys&owej pozwalaj( zak&ada8/ i- przej'ciowe
pogorszenie mar-y nie powinno stanowi8 problemu w d&u-szej perspektywie czasu.
·
Ryzyko stopy procentowej zwi(zane jest przede wszystkim z oprocentowaniem posiadanych kredytów
bankowych oraz umów leasingowych. Spó&ka nie zabezpiecza si* przed tym ryzykiem.
·
W ocenie Grupy ryzyko zmiany stopy procentowych jest na akceptowalnym poziomie w stosunku do
rentowno'ci prowadzonej dzia&alno'ci.
·
Ryzyko zwi(zane ze zmianami norm w uregulowaniach prawnych dotycz(cych ochrony 'rodowiska.
Realizacja zaplanowanych przez Grup* inwestycji ogranicza do minimum to ryzyko. Spó&ki Grupy
utrzymuje system Zarz(dzania !rodowiskiem zgodnie z norm( ISO 14001.
·
Ryzyko zwi(zane z awari( urz(dze) produkcyjnych oraz ryzyko zwi(zane z ewentualnymi awariami
i kl*skami -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'8 funkcjonowania maszyn
i urz(dze) od strony mechanicznej. Celem zabezpieczenia si* przed awariami zwi(zanymi z uk&adami
sterowania maszyn i urz(dze)/ Grupa zakupi&a programy narz*dziowe oraz przeszkoli&a swoich
pracowników u producentów lub dostawców systemów. Zapewnia to mo-liwo'8 usuni*cia wi*kszo'ci
awarii w zakresie systemów sterowania we w&asnym zakresie. Wszystkie programy s( skopiowane
i zabezpieczone w siedzibie Spó&ek Grupy.
·
Ryzyko zwi(zane z sytuacj( makroekonomiczn( – ewentualne pogorszenie si* koniunktury
gospodarczej mo-e spowodowa8 ograniczenie popytu na wyroby Grupy. Konflikt Rosja-Ukraina a co za
tym idzie pogorszenie koniunktury w Rosji i na Ukrainie mo-e przyczyni8 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.

8.3. Perspektywy i strategia rozwoju.
Grupa realizuje strategi*/ która ma na celu zapewnienie d&ugoterminowego rozwoju i uzyskanie sta&ego wzrostu
warto'ci Grupy. Podstawowym celem strategii jest dalsze wykorzystanie posiadanego do'wiadczenia do
prowadzenia perspektywicznej dzia&alno'ci w bran-y metalowej. Wzrost warto'ci Grupy b*dzie nast*powa&
poprzez integracj* podmiotów tworz(cych Grup*/ wzrost organiczny oraz przemy'lane akwizycje. W celu
realizacji przyj*tej strategii rozwoju Grupa podejmie dzia&ania inwestycyjne zmierzaj(ce do=
·
wzmocnienia marki oferowanego produktu,
·
rozszerzenia oferowanego asortymentu i zwi*kszenia produkcji wyrobów +standardowej i
zaawansowanej technologicznie),
·
rozszerzenia rynków zbytu zarówno w Europie Wschodniej jak i Zachodniej/
·
koncentrowania si* na produktach/ na których uzyskiwane s( najwy-sze mar-e przy jednoczesnym
ograniczeniu 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,
·
pozyskiwania nowych projektów/ które zagwarantuj( d&ugoterminowy rozwój Grupy i doprowadz( do
optymalnego wykorzystania wszystkich mo-liwo'ci wytwórczych.
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W ramach reorganizacji struktury grupy w 20 kwietnia 2016 zosta&a zarejestrowana w spó&ka Zetkama Sp. z o.o.
W dniu 1 lipca 2016 roku/ na podstawie zgody wyra-onej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zetkama S.A.
Spó&ka zawar&a ze swoj( jednoosobow( spó&k( zale-n( – Zetkama spó&ka z ograniczon( odpowiedzialno'ci(
z siedzib( w !cinawce !redniej umow* przeniesienia zorganizowanej cz*'ci przedsi*biorstwa +„zorganizowana
cz*'8 przedsi*biorstwa”, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego/ stanowi(cej organizacyjnie/ finansowo
i funkcjonalnie wyodr*bniony w istniej(cym w przedsi*biorstwie ZETKAMA S.A. z siedzib( w !cinawce !redniej
zespó& sk&adników materialnych i niematerialnych/ zwi(zanych z dzia&alno'ci( produkcyjn( armatury i odlewów/
w tym zobowi(za) i nale-no'ci/ przeznaczonych do realizacji opisanych wy-ej zada) gospodarczych/ który
zarazem móg&by stanowi8 niezale-ne przedsi*biorstwo samodzielnie realizuj(ce te zadania.
Zetkama S.A. sta&a si* Spó&k( holdingow(/ posiadaj(c( w swym portfelu udzia&y lub akcje spó&ek zale-nych/
zarz(dzaj(c( Grup( Kapita&ow( ZETKAMA jako ca&o'ci( i w zwi(zku z tym 'wiadcz(c( na rzecz spó&ek
zale-nych us&ugi/ których zakres b*dzie determinowany interesem poszczególnych spó&ek z Grupy oraz Grupy
Kapita&owej ZETKAMA jako ca&o'ci.
Zetkama S.A. jako spó&ka dominuj(ca skupi si* na rozwijaniu polityki/ strategii i celów Grupy Kapita&owej
ZETKAMA jako ca&o'ci/ a jednocze'nie b*dzie w stanie efektywnie zapewnia8 niezb*dne wsparcie dla
poszczególnych spó&ek zale-nych. Zetkama S.A. podejmie dzia&ania s&u-(ce sta&emu wzrostowi Grupy oraz
poszczególnych Spó&ek. Dzia&alno'8 zarz(dcza prowadzona przez Holding obejmie w szczególno'ci=
1. Okre'lenie kierunków rozwoju strategicznego w oparciu o cele wyznaczone przez W&a'cicieli.
Definiowanie strategii, wizji, misji i celów dla ca&ej Grupy oraz poszczególnych segmentów i spó&ek.
2. Zarz(dzanie strategiczne w obszarze finansów=
• relacje inwestorskie
• konsolidacja sprawozda) finansowych
• controlling
• audyt wewn*trzny
• polityka bankowa (np. cash pooling)
• zarz(dzanie ryzykiem walutowym
• ubezpieczenia +maj(tkowe i osobowe,
• IT
3. Obs&ug* prawn( Grupy
4. Realizacj* strategii i g&ównych projektów w zakresie HR
5. Realizacj* zakupów strategicznych i doboru dostawców materia&ów/ towarów i us&ug
Zasadniczymi 7ród&ami finansowania spó&ki matki jest wynagrodzenie za us&ugi 'wiadczone na rzecz spó&ek córek
oraz dywidenda
Zmiana przedmiotu dzia)alno$ci, nazwy i siedziby Spó)ki
W dniu 25 sierpnia 2016 roku odby&o si* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. Walne
Zgromadzenie podj*&o m.in. uchwa&y dotycz(ce zmiany statutu ZETKAMA S.A./ zmiany nazwy Spó&ki oraz
zmiany siedziby spó&ki. Powy-sze zmiany nie zosta&y zarejestrowane w KRS na dzie) publikacji sprawozdania.

DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJ"CYCH CO NAJMNIEJ 57 W
OGÓLNEJ LICZBIE G!OSÓW NA WZ
Na dzie) 30.06.2016 kapita& akcyjny Jednostki Dominuj(cej dzieli& si* na 6.676.854 akcji o warto'ci nominalnej
0,20 PLN 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(.

Tabela nr 13. Dane na dzie) 30.06.2016
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udzia& w kapitale
zak&adowym

Liczba g&osów

Udzia& w ogólnej
liczbie g&osów

Jan Jurczyk

595 496

8,92%

595 496

8,92%

Maciej Jurczyk

651 626

9,76%

651 626

9,76%

Tomasz Jurczyk

718 808

10,76%

718 808

10,76%

Jakub Jurczyk

398 277

5,96%

398 277

5,97%

Zygmunt Mro-ek

391 000

5,86%

391 000

5,86%

AVALLON MBO S.A.

694 620

10,40%

694 620

10,40%
Strona | 28

SPRAWOZDANIE ZARZ"DU Z DZIA!ALNO#CI GRUPY KAPITA!OWEJ ZETKAMA S.A. W I PÓ!ROCZU
2016
(dane w tysi!cach z"otych, chyba #e wskazano inaczej)
Nationale Nederlanden OFE

424 432

6,36%

424 432

6,36%

Zarz(d Jednostki Dominuj(cej na dzie) sporz(dzania raportu rocznego nie powzi(& informacji o umowach/
w wyniku/ których mog( w przysz&o'ci nast(pi8 zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy.
Informacje o znanych emitentowi 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.
Nie wyst(pi&y.
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
Nie wyst(pi&y.
Informacje dotycz%ce 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'8 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.zetkamagroup.pl/relacje/lad.html.
Spó&ka przyj*&a do stosowania indywidualny standard raportowania. Dokument ten przyj*ty w formie
wewn*trznego zarz(dzenia jest odpowiedzi( na zmiany stanu prawnego/ w szczególno'ci w zakresie
obowi(zków informacyjnych spó&ek notowanych oraz tzw. Rozporz(dzenia MAR. Celem tego dokumentu jest
ustalenie wytycznych i zasad transparentnej komunikacji spó&ki z inwestorami poprzez okre'lenie okoliczno'ci/ w
których Spó&ka dokonaj( ujawnienia informacji w formie raportu bie-(cego.
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OSOBY ZARZ"DZAJ"CE I NADZORUJ"CE
Poni-ej przedstawiono liczb* i warto'8 nominaln( wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarz(dzaj(ce
i nadzoruj(ce Spó&k*.
Tabela nr 14. Akcje posiadane przez osoby zarz(dzaj(ce i nadzoruj(ce

Nazwisko i Imi*
Leszek Jurasz
Tomasz Jurczyk
Jan Jurczyk
Zygmunt Mro-ek

Stanowisko

Ilo'8 akcji
posiadanych w dniu
publikacji raportu
za I pó&rocze 2016
rok

Ilo'8 akcji
posiadanych w dniu
publikacji raportu
za 2015 rok

Zmiana

139 201

139 201

0

718 808

718 808

0

595 496

595 496

0

391 000

391 000

0

Prezes Zarz(du
Przewodnicz(cy
Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady
Nadzorczej
Cz&onek Rady
Nadzorczej

Pozostali cz&onkowie Rady Nadzorczej nie posiadaj( Akcji Emitenta.

!cinawka !rednia/ 26 sierpnia 2016 r.

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

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

Leszek Jurasz

Kazimierz Prze&omski

Prezes Zarz!du

Cz"onek Zarz!du
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O!WIADCZENIE
Wedle

naszej

najlepszej

wiedzy,

pó&roczne

skonsolidowane

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*8 oraz sytuacji Grupy,
w tym opis podstawowych ryzyk i zagro-e).

!cinawka !rednia/ 26 sierpnia 2016 r.

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

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

Leszek Jurasz

Kazimierz Prze&omski

Prezes Zarz!du

Cz"onek Zarz!du

O!WIADCZENIE
Podmiot uprawniony do badania sprawozda) finansowych/ dokonuj(cy przegl(du
pó&rocznego skonsolidowanego 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.

!cinawka !rednia/ 26 sierpnia 2016 r.

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

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

Leszek Jurasz

Kazimierz Prze&omski

Prezes Zarz!du

Cz"onek Zarz!du

