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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Aktywa trwałe      

Wartość firmy         

Wartości niematerialne 13.359  12.016  10.945  

Rzeczowe aktywa trwałe 114.172  107.676  114.202  

Nieruchomości inwestycyjne 5.849  5.440  6.204  

Inwestycje w jednostkach zależnych 14  14  14  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 588  698  701  

Należności i pożyczki 1.748    1.654  

Pochodne instrumenty finansowe         

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5  5  5  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

Aktywa trwałe 135.735  125.849  133.725  

Aktywa obrotowe     

Zapasy 39.015  36.482  38.426  

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną         

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

53.943  55.625  43.119  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego       677  

Pożyczki 17  15  17  

Pochodne instrumenty finansowe 304    361  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 159      

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.195  1.234  867  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24.296  16.243  20.341  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 

        

Aktywa obrotowe 118.929  109.599  103.808  

Aktywa razem 254.664  235.448  237.533  

 

 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Kapitał własny      

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

     

Kapitał podstawowy 981  981  981  

Akcje własne (-)         

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

31.843  31.843  31.843  

Pozostałe kapitały 1.105  337  1.858  

Zyski zatrzymane: 135.457  108.771  117.643  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 117.993  92.626  92.215  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

17.464  16.145  25.428  

 169.386  141.932  152.325  

Udziały niedające kontroli 962  1.921  1.992  

Kapitał własny 170.348  143.853  154.317  
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Zobowiązania 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Zobowiązania długoterminowe    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 10.548  15.530  11.600  

Leasing finansowy 384  342  445  

Pochodne instrumenty finansowe      

Pozostałe zobowiązania      

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.764  8.194  7.626  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z tytułu 
świadczeń pracowniczych 

2.358  2.422  2.358  

Pozostałe rezerwy długoterminowe      

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

Zobowiązania długoterminowe 20.054  26.488  22.029  

     

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

35.827  29.598  28.928  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2.348  1.359  1.749  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11.171  18.858  17.765  

Leasing finansowy 331  775  626  

Pochodne instrumenty finansowe 58  201    

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z tytułu 
świadczeń pracowniczych 

8.005  6.315  5.869  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 3.090  3.193  2.931  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.432  4.808  3.319  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży 

        

Zobowiązania krótkoterminowe 64.262  65.107  61.187  

Zobowiązania razem 84.316  91.595  83.216  

Pasywa razem 254.664  235.448  237.533  

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Leszek Jurasz 

 
Prezes Zarządu 

 

 
Jerzy Kożuch 

 
Wiceprezes Zarządu 

 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Tomasz Chiniewicz 

 
Główny Księgowy 

 

 
Ścinawka Średnia, 22 sierpnia 2014r. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 

 
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 158.094  151.167  291.871  

Przychody ze sprzedaży produktów 142.408  136.853  262.340  

Przychody ze sprzedaży usług  1.922  2.148  4.500  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 13.764  12.166  25.031  

Koszt własny sprzedaży 118.037  115.914  223.284  

Koszt sprzedanych produktów 109.115  106.725  205.210  

Koszt sprzedanych usług 1.419  1.270  2.790  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 7.503  7.919  15.284  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 40.057  35.253  68.587  

Koszty sprzedaży 9.145  7.246  14.941  

Koszty ogólnego zarządu 9.432  10.226  19.364  

Pozostałe przychody operacyjne 421  937  1.329  

Pozostałe koszty operacyjne 1.561  1.010  5.927  

Zyski z tytułu okazyjnego nabycia         

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20.340  17.708  29.684  

Przychody finansowe 1.201  1.837  1.235  

Koszty finansowe 528  649  1.406  

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

9  3  6  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21.022  18.899  29.519  

Podatek dochodowy 3.506  2.675  3.941  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17.516  16.224  25.578  

Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej    

Zysk (strata) netto 17.516  16.224  25.578  

Zysk (strata) netto przypadający:       

- akcjonariuszom jednostki dominującej 17.464  16.145  25.428  

- akcjonariuszom niekontrolującym 52  79  150  

 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Leszek Jurasz 

 
Prezes Zarządu 

 

 
Jerzy Kożuch 

 
Wiceprezes Zarządu 

 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Tomasz Chiniewicz 

 
Główny Księgowy 

 

 
Ścinawka Średnia, 22 sierpnia 2014r. 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

z działalności kontynuowanej 17.464  16.145  25.428  

- podstawowy 3,56  3,29  5,18  

- rozwodniony 3,56  3,29  5,18  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej 17.464  16.145  25.428  

- podstawowy 3,56  3,29  5,18  

- rozwodniony 3,56  3,29  5,18  

 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Zysk (strata) netto 17.516  16.224  25.578  

Inne całkowite dochody    

Inne całkowite dochody, które zostaną 
przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu 
określonych wyników 

(824) (1.905) (474) 

Przeszacowanie środków trwałych    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

    

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

(1.016) (2.264) (336) 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

   

Inne całkowite dochody       (234) 

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

   

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

   

      

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

192  359  96  

Inne całkowite dochody, które nie zostaną 
przeklasyfikowane na zyski lub straty 

- - - 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu (824) (1.905) (474) 

Całkowite dochody 16.692  14.319  25.104  

Całkowite dochody przypadające:       

- akcjonariuszom jednostki dominującej 16.640  14.240  24.954  

- akcjonariuszom niekontrolującym 52  79  150  

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Leszek Jurasz 

 
Prezes Zarządu 

 

 
Jerzy Kożuch 

 
Wiceprezes Zarządu 

 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Tomasz Chiniewicz 

 
Główny Księgowy 

 

 
Ścinawka Średnia, 22 sierpnia 2014r. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne 
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży 

akcji pow. ich 
wart. nom 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 981   31.843  1.858  117.643  152.325  1.992  154.317  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości         

Korekta błędu podstawowego         

Saldo po zmianach 981   31.843  1.858  117.643  152.325  1.992  154.317  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku 

Emisja akcji          

Emisja akcji w związku z realizacją opcji  (program płatności akcjami)          

Wycena opcji (program płatności akcjami)          

Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością     421  421  (1.082) (661) 

Dywidendy          

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał          

Razem transakcje z właścicielami     421  421  (1.082) (661) 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku         17.464  17.464  52  17.516  

Inne całkowite dochody:         

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku       (928) (88) (1.016)   (1.016) 

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych 

      175  17  192    192  

Razem całkowite dochody    (753) 17.393  16.640  52  16.692  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

        

Saldo na dzień 30.06.2014 roku 981      31.843  1.105  135.457  169.386  962  170.348  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne 
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży 
akcji pow. 

ich 
wart. nom. 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2013 roku 981      31.843  2.242  92.626  127.692  1.842  129.534  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości         

Korekta błędu podstawowego         

Saldo po zmianach 981      31.843  2.242  92.626  127.692  1.842  129.534  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku 

Emisja akcji         

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)         

Wycena opcji (program płatności akcjami)         

Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością         

Dywidendy         

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał         

Razem transakcje z właścicielami         

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku         16.145  16.145  79  16.224  

Inne całkowite dochody:         

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku       (2.264)   (2.264)   (2.264) 

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych 

     359    359    359  

Razem całkowite dochody    (1.905) 16.145  14.240  79  14.319  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

            

Saldo na dzień 30.06.2013 roku 981   31.843  337  108.771  141.932  1.921  143.853  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne 
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży 

akcji pow. ich 
wart. nom 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2013 roku 981      31.843  2.242  92.626  127.692  1.842  129.534  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości         

Korekta błędu podstawowego         

Saldo po zmianach 981      31.843  2.242  92.626  127.692  1.842  129.534  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku 

Emisja akcji         

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)         

Wycena opcji (program płatności akcjami)         

Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością         

Dywidendy         

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał         

Razem transakcje z właścicielami         

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku         25.428  25.428  150  25.578  

Inne         (304) (304)   (304) 

Inne całkowite dochody:         

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku    (459) (111) (570)  (570) 

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych 

   75 21 96  96 

Razem całkowite dochody    (384) 25.034  24.650  150  24.800  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszac. śr. trw.)         (17) (17)   (17) 

Saldo na dzień 31.12.2013 roku 981  -    31.843  1.858  117.643  152.325  1.992  154.317  

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Leszek Jurasz 

 
Prezes Zarządu 

 

 
Jerzy Kożuch 

 
Wiceprezes Zarządu 

 

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Tomasz Chiniewicz 

 
Główny Księgowy 

 

 

Ścinawka Średnia, 22 sierpnia 2014r. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21.022  18.899  29.519  

Korekty:       

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa 
trwałe 

4.394  4.615  8.637  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

359  310  315  

Zmiana wartości godziwej aktywów trwałych 355  150    

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. 
wycenianych przez rachunek zysków i strat 

        

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych przeniesione z kapitału 

(172) 81  (226) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych 

        

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów 
trwałych 

(128) 20  404  

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych 
niż instrumenty pochodne) 

(248) (13) (67) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (20) (318) (24) 

Koszty odsetek 430  554  1.038  

Przychody z odsetek i dywidend (78)     

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)         

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (9) (3) (6) 

Inne korekty (58) 310  (188) 

Korekty razem 4.825  5.706  9.883  

Zmiana stanu zapasów (589) (360) (2.303) 

Zmiana stanu należności (9.532) (11.009) 1.021  

Zmiana stanu zobowiązań 5.619  1.403  960  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 1.994  106  (91) 

Zmiana stanu rezerw na program motywacyjny         

Zmiany w kapitale obrotowym (2.508) (9.860) (413) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

405  (454) 226  

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej (310) (492) (828) 

Zapłacony podatek dochodowy (2.900) (3.509) (6.934) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 20.534  10.290  31.453  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.) 

 
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

   

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (2.756) (535) (2.424) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych       36  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (4.728) (3.890) (12.534) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 136  59  69  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych      

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych      

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych      

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych       

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych      

Pożyczki udzielone (83)   (1.665) 

Wpływy z tytułu zabezpieczeń kursowych 8      

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych (159)     

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych     209  297  

Otrzymane odsetki 139  3  (55) 

Otrzymane dywidendy         

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7.443) (4.154) (16.276) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

   

Wpływy netto z tytułu emisji akcji      

Nabycie akcji własnych      

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

Wydatki netto na nabycie dodatkowych udziałów w 
jednostce zależnej 

(98)     

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 14.875  1.284  2.724  

Spłaty kredytów i pożyczek (23.565) (10.419) (16.415) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (348) (442) (829) 

Odsetki zapłacone      

Dywidendy wypłacone      

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (9.136) (9.577) (14.520) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

3.955  (3.441) 657  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

20.341  19.684  19.684  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 24.296  16.243  20.341  

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Leszek Jurasz 

 
Prezes Zarządu 

 

 
Jerzy Kożuch 

 
Wiceprezes Zarządu 

 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Tomasz Chiniewicz 

 
Główny Księgowy 

 

 
Ścinawka Średnia, 22 sierpnia 2014r. 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

1.1. Dane identyfikujące Spółkę dominującą 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Zetkama [dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Zetkama S.A. 
[dalej zwana „Spółką dominującą”].  
Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 1 grudnia 1990r. Spółka dominująca jest 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia 
Fabrycznej - IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000084847. Spółce dominującej nadano numer 
statystyczny REGON 890501767. 
 
Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. 3 Maja 12 w Ścinawce Średniej, kod pocztowy 57-410. Siedziba 
Spółki dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.  
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:  

 produkcja armatury przemysłowej, 
 produkcja odlewów żeliwnych, 
 produkcja elementów złącznych, 
 produkcja podzespołów dla motoryzacji, 
 komponenty dla przemysłu maszynowego. 

1.2. Okresy, za które prezentowane jest śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
i porównawcze dane finansowe. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrachunkowy od 1 stycznia 
2014r. do 30 czerwca 2014r. Porównawcze dane finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 
2013r. oraz okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. 

1.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Zetkama S.A. 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku wchodziły następujące osoby: 
Leszek Jurasz – Prezes Zarządu 
Jerzy Kożuch – Wiceprezes Zarządu 
 
W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku wchodziły następujące osoby: 
Michał Zawisza – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jan Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Zygmunt Mrożek – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Tomasz Stamirowski – Członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Jurczyk – Członek Rady Nadzorczej 
 

1.4. Struktura własnościowa Grupy Kapitałowej. 

Struktura własnościowa Grupy Zetkama na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco: 
 

1.4.1. SPÓŁKI ZALEŻNE 

Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz 
następujące spółki zależne: 

Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Śrubena Unia S.A. 
ul. Grunwaldzka 5 
34-300 Żywiec 

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

MCS Sp. z o.o. 
ul. Strażacka 43 
44-240 Żory 

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

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

97,33% 94,17% 94,17% 

 
  



GRUPA KAPITAŁOWA ZETKAMA Kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2014 – 30.06.2014 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

 

 11 

Spółka Zetkama R&D Sp. z o.o. nie podlegała konsolidacji ze względu na małą istotność. 

 

Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Zetkama R&D Sp. z o. o. ul. 3 maja 12 
57-410 Ścinawka Średnia 

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

 
Podstawowe dane finansowe spółki Zetkama R&D Sp. z o.o.: 
 

  Aktywa Zobowiązania Kapitał własny 
Wynik 

finansowy netto 
Przychody ze 

sprzedaży 

 na dzień 31.12.2013 roku           

Zetkama R&D Sp. z o.o. 1.756 1.791 (35) (27) 1 

 

1.4.1.1. Śrubena Unia S.A. 

W I półroczu 2008 roku Zetkama S.A. nabyła 2.933.000 akcji Śrubena Unia S.A., co stanowiło 87,58% akcji i 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

W I półroczu 2011 roku w wyniku umorzenia 400.000 akcji własnych przez Śrubena Unia S.A. i zakupu 10.000 
akcji Śrubena Unia S.A. od pozostałych akcjonariuszy przez spółkę dominującą, udział Zetkama S.A. w kapitale 
Śrubena Unia S.A. wzrósł do 99,80% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Na podstawie Uchwały nr 16/06/2011 podjętej w dniu 10 czerwca 2011r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Śrubena Unia S.A. z siedzibą w Żywcu postanowiło o przymusowym wykupie, przez Akcjonariusza Zetkama S.A. 
z siedzibą w Ścinawce Średniej, 6.000 akcji zwykłych imiennych serii B Spółki Śrubena Unia S.A., należących do 
akcjonariuszy mniejszościowych. Uchwała powyższa została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
nr 122 poz. 8266 z dnia 27 czerwca 2011 r. W wyniku wykupu akcji, który nastąpił w dniu 4 sierpnia 2011 roku., 
spółka dominująca Zetkama S.A. osiągnęła pakiet 100% udziałów w kapitale zakładowym Śrubena Unia S.A. 

 

Informacje ogólne o Śrubena Unia S.A.: 

Firma i forma prawna   Śrubena Unia Spółka akcyjna 

Siedziba i adres    34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 5 

Przedmiot działalności   produkcja elementów złącznych 

1.4.1.2. MCS Sp. z o.o. 

MCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana dnia 26 marca 2009 roku. Jedynym 
założycielem była Zetkama S.A. Na dzień 26 marca 2009 roku kapitał założycielski Spółki wynosił 5.000 zł i dzielił 
się na 50 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 
Dnia 20 maja 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę o podwyższeniu kapitału 
Spółki o kwotę 5.500.000 zł poprzez utworzenie 55.000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości 
nominalnej po 100 zł każdy,  które zostały objęte przez Zetkama S.A. 
 
Informacje ogólne o MCS Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   MCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba i adres    44-240 Żory, Strażacka 43 
Przedmiot działalności produkcja elementów metalowych wytwarzanych metodą obróbki 

skrawaniem oraz rur giętych i dziurowanych 

1.4.1.3. Armak Sp. z o.o. 

W dniu 29 grudnia 2011r. Zetkama S.A. nabyła od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 33.900 (trzydzieści 
trzy tysiące dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy w kapitale zakładowym 
spółki – Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej Armak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Sosnowcu. W roku 2014 Zetkama S.A. nabyła  kolejne 1139 udziałów, zwiększając swój udział do 97,33%. 
Armak Sp. z o.o.  to spółka o wieloletniej tradycji i doświadczeniu w zakresie produkcji armatury przemysłowej. 
Specjalizuje się w produkcji zaworów bezpieczeństwa, zaworów zaporowych elektromagnetycznych, 
płynowskazów, zasuw z obiegiem i bez oraz zaworów zwrotnych. Armatura produkowana jest z żeliwa, stali, stali 
kwasoodpornej oraz mosiądzu. Znajduje ona zastosowanie w branży energetycznej, ciepłowniczej, spożywczej, 
hutniczej, przemyśle wydobywczym, okrętowym, kolejnictwie. 
 
Informacje ogólne o Armak Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna   Armak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Siedziba i adres    41-200 Sosnowiec, Swobodna 9 
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Przedmiot działalności   produkcja kurków i zaworów 

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

Zetkama S.A. nabyła 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w kapitale zakładowym spółki – Zetkama 
R&D sp. z o.o.  
 
Informacje ogólne o Zetkama R&D Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna   Zetkama R&D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba i adres    57-410 Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 12 
Przedmiot działalności spółka nie prowadziła działalności 

 

1.4.2. SPÓŁKI STOWARZYSZONE 

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.06.2014 
udziały w Varimex Valves Sp. z o.o. spółce stowarzyszonej zostały wycenione metodą praw własności. 

1.4.2.1. Varimex Valves Sp. z o. o. 

Grupa Zetkama posiada 50 udziałów firmy Varimex-Valves Sp. z o.o., co stanowi 37,09% kapitału udziałowego 
spółki. 
Firma Varimex-Valves Sp. z o.o., została założona w kwietniu 1992 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem 
krajowych producentów armatury przemysłowej, którzy są jej głównymi udziałowcami. Na podstawie umowy 
zawartej z Zetkamą S.A., Varimex-Valves Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów Spółki na rynkach 
zagranicznych. Przychody spółki za I półrocze 2014 wyniosły 3.710 tys. zł. 
Z dniem 4 czerwca 2014 roku Varimex-Valves Sp. z o.o. postawiona została w stan likwidacji. 
 

Informacje ogólne o Varimex Valves Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   Varimex Valves Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba i adres    03-284 Warszawa, ul. Porannej Bryzy 33 
Przedmiot działalności działalność handlowa w zakresie armatury przemysłowej, śrub 
  i zestawów śrubowych, surowców i materiałów odlewniczych, 
 napędów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 miesięcy 
zakończony 30.06.2014 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa.  

 

ZETKAMA S.A. 
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 

 
ŚRUBENA UNIA S.A. 

UDZIAŁ 100,00% 

 
MCS SP. Z O.O. 
UDZIAŁ 100,00% 

 

Zetkama R&D 
SP. Z O.O. 

UDZIAŁ 100,00% 
 

 
ARMAK SP. Z O.O. 

UDZIAŁ 97,33% 
 

VARIMEX - VALVES 
SP. Z O.O. 

UDZIAŁ 37,09% 
 

29,10% 

8,21% 
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Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za 
okresy porównywalne skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2013r. oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany 
rachunek przepływów pieniężnych za 2013 rok, pomimo braku takich wymogów w MSR 34. 
Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30.06.2014r. i 30.06.2013r. poddane zostały przeglądowi przez 
biegłego rewidenta, a na dzień 31.12.2013r. zostały przez audytora zbadane. 
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze 
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2013. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji 
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład 
Grupy. 

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. 
 
Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości 
 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok, z wyjątkiem zmian opisanych poniżej. 
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad 
rachunkowości przyjętych przez Grupę został przedstawiony w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok, 
opublikowanym w dniu 20 marca 2014 roku. 
 
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2014 

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w 
życie po raz pierwszy w roku 2014: 
• MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku 

(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej 
dacie), 

• MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 
grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 
roku lub po tej dacie), 

• MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 
grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 
roku lub po tej dacie), 

• MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz 
MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – objaśnienia na temat przepisów 
przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat 
udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – jednostki 
inwestycyjne, zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – kompensowanie aktywów finansowych i 
zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 
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• Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, 
zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – Nowacja instrumentów pochodnych oraz 
kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną 
politykę rachunkowości Grupy. 
 
Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grupę 

Grupa dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za okres wcześniej publikowany – nota 21. 
 
Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły 
w życie 

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian 
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które 
nie weszły jeszcze w życie: 
• Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 

czerwca 2014 roku lub po tej dacie). 
 
Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE  

 
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian 
do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 28 sierpnia 2014 roku nie zostały jeszcze przyjęte do 
stosowania w UE: 
• MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 
• MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 
• MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie), 
• Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej 
dacie), 

• Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – Wyjaśnienia na temat 
akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – Rolnictwo: uprawy roślinne 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej 
dacie), 

• Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki pracownicze 
(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane zmiany w ramach 
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, 
MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 lub po tej dacie), 

• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – dokonane zmiany w ramach 
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) 
ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu 
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 lub po tej dacie). 

 
Grupa jest w trakcie analizy wpływu w/w standardów, interpretacji i zmian do standardów na sprawozdanie 
finansowe. 
Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela 
aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 
Według szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań 
finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. 
 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

Wszystkie raporty bieżące są zamieszczone na stornie internetowej Spółki : www.zetkama.com.pl 

 

http://www.zetkama.com.pl/
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4. Zysk na akcję 

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 

  
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Działalność kontynuowana 17.516  16.224  25.578  

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
Dominującego 

17.464  16.145  25.428  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.904.150 4.904.150  4.904.150 

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje    

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4.904.150 4.904.150  4.904.150 

Podstawowy zysk (strata) na akcję z dział. kontynuowanej (PLN) 3,56  3,29  5,18  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję z dział. kontynuowanej (PLN) 3,56  3,29  5,18  

Działalność zaniechana    

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
Dominującego 

   

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.904.150 4.904.150  4.904.150 

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje    

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4.904.150 4.904.150  4.904.150 

Podstawowy zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN)    

Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej(PLN)    

Działalność kontynuowana i zaniechana 17.516  16.224  25.578  

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
Dominującego 

17.464  16.145  25.428  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.904.150 4.904.150  4.904.150 

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje    

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4.904.150 4.904.150  4.904.150 

Podstawowy zysk (strata) na akcję z działalności ogółem (PLN) 3,56  3,29  5,18  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności ogółem (PLN) 3,56  3,29  5,18  

 

5. Sezonowość działalności 

Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego. 
 

6. Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę.  Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii 
produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych 
technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji. Zastosowanie MSSF 8 nie wpłynęło na zmianę podejścia w 
zakresie wyodrębniania segmentów w porównaniu z ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy.  
 
Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

• Armatura – produkcja armatury przemysłowej, 
• Odlewy – produkcja odlewów i podzespołów z żeliwa szarego i sferoidalnego, 
• Elementy złączne – produkcja śrub i innych elementów łącznych, 
• Podzespoły dla motoryzacji – produkcja części do układów wydechowych i przekładni kierowniczych, 
• Komponenty do przemysłu maszynowego - odlewy i inne elementy przeznaczone do maszyn rolniczych, 

budowlanych i innych. 
 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki 
dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. 
Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami 
rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, 
zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało w tabeli zamieszczonej na 
kolejnych stronach. 
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Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących 
transakcji pomiędzy segmentami.  
 
Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: 
 

  Armatura Odlewy 
Elementy 
złączne 

Podzespoły 
dla 

motoryzacji 

Komponenty 
do 

przemysłu 
maszyno-

wego 

Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku       
  

  

Przychody od klientów zewnętrznych 61.279  7.396  57.008  19.123  18.006  162.812  

Przychody ze sprzedaży między segmentami (15.605) 11.218  (294) (37) -    (4.718) 

Przychody ogółem 45.674  18.614  56.714  19.086  18.006  158.094  

Wynik operacyjny segmentu 17.588  3.086  12.832  2.857  3.991  40.354  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 91.255  47.261  61.340  33.781  31.765  265.402  

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku             

Przychody od klientów zewnętrznych 53.318  6.379  57.285  21.065  17.112  155.159  

Przychody ze sprzedaży między segmentami (13.927) 10.212  (233) (44) -    (3.992) 

Przychody ogółem 39.391  16.591  57.052  21.021  17.112  151.167  

Wynik operacyjny segmentu 12.951  3.362  10.647  4.253  4.284  35.497  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 75.221  42.159  63.745  28.797  30.026  239.948  

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku             

Przychody od klientów zewnętrznych 109.163  11.727  108.157  38.823  32.661  300.531  

Przychody ze sprzedaży między segmentami (29.014) 20.977  (539) (84) -    (8.660) 

Przychody ogółem 80.149  32.704  107.618  38.739  32.661  291.871  

Wynik operacyjny segmentu 28.200  5.537  20.258  8.129  6.903  69.027  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 79.375  41.868  59.934  29.758  31.174  242.109  
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Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem Grupy zaprezentowanym w skonsolidowanym 
rachunku zysków i strat: 

  
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Wynik operacyjny segmentów 40.057  35.253  68.587  

Korekty:       

Koszty sprzedaży (9.145) (7.246) (14.941) 

Koszty ogólnego zarządu (9.432) (10.226) (19.364) 

Pozostałe przychody operacyjne 421  937  1.329  

Pozostałe koszty operacyjne (1.561) (1.010) (5.927) 

Zyski z tytułu okazyjnego nabycia    

Korekty razem (19.717) (17.545) (38.903) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20.340  17.708  29.684  

Przychody finansowe 1.201  1.837  1.235  

Koszty finansowe (-) (528) (649) (1.406) 

Inne zyski z inwestycji (+/-) 9  3  6  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21.022  18.899  29.519  

Aktywa segmentów       

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 265.402  239.948  242.109  

Aktywa nie alokowane do segmentów       

Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami (10.738) (4.500) (4.576) 

Aktywa razem 254.664  235.448  237.533  
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7. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 
Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: 
 
 
 
 

 Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku 3.062  51.402  45.510  2.014  5.691  5.221  112.900  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych                             

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     232  3.514  212  256  4.532  8.746  

Sprzedaż spółki zależnej (-)                             

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)         (6) (71) (2) (2.999) (3.078) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)                             

Amortyzacja (-)     (903) (2.715) (286) (492)     (4.396) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)                             

Odwrócenie odpisów aktualizujących                             

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)                             

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2014 roku 3.062  50.731  46.303  1.869  5.453  6.754  114.172  

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku 5.295  52.310  42.099  1.557  4.860  4.437  110.558  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych                             

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     21  4.530  210  266  3.178  8.205  

Sprzedaż spółki zależnej (-)                     (653) (653) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)         (154) (2)     (3.496) (3.652) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) (2.216)                     (2.216) 

Amortyzacja (-)     (889) (2.807) (265) (457)     (4.418) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)         (149)             (149) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących             1          1  

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)                             

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2013 roku 3.079  51.442  43.519  1.501  4.669  3.466  107.676  
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 Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku 3.993  52.310  42.099  1.557  4.860  4.437  109.256  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych                             

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     872  9.167  987  1.711  5.636  18.373  

Sprzedaż spółki zależnej (-)                             

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)         (275) (17) (7) (3.224) (3.523) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) (931)                 (1.628) (2.559) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)         123              123  

Amortyzacja (-)     (1.780) (5.463) (515) (880)     (8.638) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)         (141) 2  7      (132) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących                             

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)                             

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2013 roku 3.062  51.402  45.510  2.014  5.691  5.221  112.900  

Grupa nie poczyniła zobowiązań do dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 

8. Wartości niematerialne 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: 

 
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku     123  955  4.179  4.903  2.087  12.247  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych                             

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)         72          1.399  1.471  

Sprzedaż spółki zależnej (-)                             

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)                             

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)                             

Amortyzacja (-)     (21) (135) (198) (5)     (359) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)                             

Odwrócenie odpisów aktualizujących                             

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)                             

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2014 roku     102  892  3.981  4.898  3.486  13.359  
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Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku     239  670  146  5.929  4.839  11.823  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych                             

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)         69      79  371  519  

Sprzedaż spółki zależnej (-)                             

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     (95)                 (95) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)                             

Amortyzacja (-)     (23) (172) (7) (29)     (231) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)                             

Odwrócenie odpisów aktualizujących                             

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)                             

Wartość bilansowa netto  na dzień 30.06.2013 roku     121  567  139  5.979  5.210  12.016  

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku     239  670  146  5.929  4.839  11.823  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych                             

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)         507  4.065      1.216  5.788  

Nabycie/Sprzedaż spółki zależnej (-)                             

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     (56)         (1.026) (3.968) (5.050) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)                             

Amortyzacja (-)         (222) (32)         (254) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)     (60)                 (60) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących                             

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)                             

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2013 roku     123  955  4.179  4.903  2.087  12.247  
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9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

  
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Stan na początek okresu 2.332  3.625  3.625  
Odpisy ujęte jako koszt w okresie 235  119  255  
Odpisy odwrócone w okresie (-) (176) (765) (1.548) 
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)         

Stan na koniec okresu 2.391  2.979  2.332  

 
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 

  
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Stan na początek okresu 4.891  606  606  
Odpisy ujęte jako koszt w okresie 611  197  5.478  
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (450) (63) (1.187) 
Odpisy wykorzystane (-) (270) (6) (6) 
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)    

Stan na koniec okresu 4.782  734  4.891  

 

10. Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

  30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Liczba akcji 4.904.150 4.904.150  4.904.150 

Wartość nominalna akcji (PLN) 0,20 0,20  0,20 

Kapitał podstawowy 981 981  981 

 
Akcje wyemitowane w okresach sprawozdawczych: 

 
Wartość 

nominalna 
serii / emisji 

Liczba akcji 
Cena emisyjna 

(PLN) 
Data rejestracji 

serii / emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2013 roku 981 4.904.150  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2013 roku 981  4.904.150  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2013 roku 981  4.904.150  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2014 roku 981  4.904.150  X X 

 

11. Programy płatności akcjami 

W Grupie Kapitałowej nie zostały uruchomione programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują 
opcje zamienne na akcje Spółki dominującej. 
 

12. Dywidendy 

W okresie sześciu miesięcy 2014 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom za rok 2013. 
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13. Rezerwy 

Wartość rezerw ujętych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany 
w poszczególnych okresach przedstawiały się następująco: 
 
 
 

  
Rezerwy na 
świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

koszty 
restruk-
turyzacji 

sprawy 
sądowe 

inne 
Razem 

pozostałe 
rezerwy 

za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku           

Stan na początek okresu 5.093    2.931  2.931  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 1.679    159  159  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) (90)           

Wykorzystanie rezerw (-) (134)           

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych               

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)               

Stan rezerw na dzień 30.06.2014 roku 6.548    3.090  3.090  

za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku         

Stan na początek okresu 4.589    2.802  2.802  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 786    391  391  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) (54)           

Wykorzystanie rezerw (-) (124)           

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych               

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)               

Stan rezerw na dzień 30.06.2013 roku 5.197    3.193  3.193  

za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku      

Stan na początek okresu 4.589    2.802  2.802  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 785    129  129  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) (131)           

Wykorzystanie rezerw (-) (455)           

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych               

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) 305            

Stan rezerw na dzień 31.12.2013 roku 5.093    2.931  2.931  

 

14. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

 
Na 30 czerwca 2014 Grupa była stroną następujących istotnych postępowań sądowych: 

 
Zetkama S.A.: 

 Dzierżawcy majątku w Kłodzku – kwota 8 tys. zł, 

 Były pracownik - sprawa o odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę – kwota 14 tys. zł, 

 Arkivator AB z siedzibą w Szwecji – kwota 11 tys. Euro, 

 Rurator Sp. z o.o. – kwota 60 tys. zł. 
 
Śrubena Unia S.A.: 

 FAMED Żywiec - niezapłacone należności 4 tys. zł, 

 HSW Ciągarnia Stalowa Wola - niezapłacone należności 10 tys. zł, 

 TACON Sp. z o.o. Kraków - niezapłacone należności 7 tys. zł, 

 METAL CYNK Chojnów - niezapłacone należności 5 tys. zł, 

 InterCraft Pszczyna - niezapłacone należności 5 tys. zł, 

 MINERO Krzysztof Duchnicki  Bytom - niezapłacone należności   550 tys. zł, 

 MEK-POL PPH Import-Eksport Miękinia - niezapłacone należności 690 tys. zł, 

 GWAREK Miękinia - niezapłacone należności  2709 tys. zł, 

 EK-MET Bytom - niezapłacone należności 384 tys. zł. 
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15. Połączenia jednostek gospodarczych 

Nie wystąpiły. 

 

16. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek. 
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w śródrocznym skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 

 

  

Przychody z działalności operacyjnej Należności 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Sprzedaż do:             

Jednostki zależnej 15   19  18  19 

Jednostki stowarzyszonej 1.994  2.357 4.351  608 828 695 

Razem 2.009 2.357 4.370 626 828 714 

 

  

Zakup Zobowiązania 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Zakup od:             

Jednostki zależnej 493    606    

Jednostki stowarzyszonej 9  34 63 4   18 

Razem 502 34 63 610 - 18 

 
Grupa Zetkama nie zawierała transakcji z kluczowym personelem kierowniczym. 
 

17. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółkę dominującą 

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki dominującej wyniosła: 

  
W Spółce dominującej: 

W spółkach zależnych oraz 
stowarzyszonych: 

Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 
Wynagrodzenie 

Inne 
świadczenia 

Okres od 01.01 do 30.06.2014           

Leszek Jurasz  719  125  844 

Jerzy Kożuch 447  47  494 

Razem 1.166  172  1.338 

Okres od 01.01 do 30.06.2013      

Leszek Jurasz  721  137  858 

Jerzy Kożuch 426  60  486 

Razem 1.147  197  1.344 
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Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej wyniosła: 

 

  

W Spółce dominującej: 
W spółkach zależnych oraz 

stowarzyszonych: 
Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 
Wynagrodzenie 

Inne 
świadczenia 

Okres od 01.01 do 30.06.2014           

Michał Zawisza 44  54  98 

Jan Jurczyk 29  54  83 

Tomasz Jurczyk 25  54  79 

Tomasz Stamirowski 25    25 

Zygmunt Mrożek 25    25 

Razem 148  162  310 

Okres od 01.01 do 30.06.2013      

Michał Zawisza 44  40  84 

Jan Jurczyk 29  40  69 

Tomasz Jurczyk 25  40  65 

Tomasz Stamirowski 25    25 

Zygmunt Mrożek 25    25 

Razem 148  120  268 

 
 

18. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały 
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny. 

Nie wystąpiły 
 

19. Ryzyko finansowe i instrumenty finansowe 

Grupa w ramach swojej działalności narażona jest na ryzyka stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko 
kredytowe oraz ryzyko kursowe. 
Ryzyko stopy procentowej związane jest przede wszystkim z oprocentowaniem posiadanych kredytów 

bankowych oraz umów leasingowych. Grupa nie zabezpiecza się przed tym ryzykiem. Zmiana oprocentowania 
kredytów i umów leasingowych o 1% w skali roku spowodowałaby zmianę wyniku finansowego przed 
opodatkowaniem o 224 tys. zł. 
W ocenie zarządu ryzyko zmiany stopy procentowych jest na akceptowalnym poziomie w stosunku do 
rentowności prowadzonej działalności. 
Ryzyko płynności jest na niskim poziomie ze względu na bezpieczną strukturę kapitałów finansujących 

działalność Grupy. W strukturze finansowania kapitał obcy stanowi 33%, w tym kredyty bankowe 9%.  
Ryzyko kredytowe jest na niskim poziomie ze względu na stosowanie działań  mających na celu 
zminimalizowanie kwoty trudnych należności. Działania te, to m.in.: akredytywa, przedpłata dla nowych klientów, 
limity należności, korzystanie z usług wywiadowni gospodarczych. 
Ryzyko walutowe związane jest ze sprzedażą na rynki zagraniczne oraz zakupami materiałów i towarów z 

tychże rynków. Biorąc pod uwagę, iż wpływy w walutach obcych (szczególnie w EUR) przekraczają wypływy, 
Spółka podejmuje działania operacyjne zmierzające do zmniejszenia ekspozycji netto do minimalnych 
osiągalnych poziomów. Zarówno zakupy surowców, towarów jak i nakłady inwestycyjne analizowane są pod 
kątem możliwości redukcji ryzyka walutowego w Grupie. 
Ponadto Grupa realizuje strategię zabezpieczania ryzyka walutowego przy wykorzystaniu dostępnych 
instrumentów finansowych. Głównym celem strategii jest ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych w 
walucie EUR związanych z wysoce prawdopodobnymi planowanymi transakcjami sprzedaży wyrobów Grupy. 
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20. Wartość bilansowa i wartość godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych 

PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH  
NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH   

Kategorie instrumentów finansowych 

Poza MSR39 Razem Pożyczki i 
należności 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez 
rachunek 

zysków i strat 
- wyznaczone 

przy 
początkowym 

ujęciu do 
wyceny w 
wartości 
godziwej 

Instrumenty 
pochodne 

zabezpieczają
ce 

Stan na 30.06.2014        

Aktywa trwałe:        

Należności i pożyczki 1.748    1.748 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe  5   5 

Aktywa obrotowe:      

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 

49.118   4.825 53.943 

Pożyczki 17    17 

Pochodne instrumenty finansowe   304  304 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe  159   159 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24.296    24.296 

Kategoria aktywów finansowych razem 75.179 164 304 4.825 80.472 

Stan na 31.12.2013      

Aktywa trwałe:        

Należności i pożyczki 1.654    1.654 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe  5   5 

Aktywa obrotowe:      

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 

38.916    4.203 43.119 

Pożyczki 17     17 

Pochodne instrumenty finansowe   361  361 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20.341    20.341 

Kategoria aktywów finansowych razem 60.928 5 361 4.203 65.497 

 
 
Dla kategorii instrumentów finansowych, które na dzień bilansowy nie są wyceniane w wartości godziwej, Spółka 
nie ujawnia wartości godziwej ze względu na fakt, że wartość godziwa tych instrumentów finansowych na dzień 
30 czerwca 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanych w 
sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z następujących powodów: 
• w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny, 
• instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych. 
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PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH  
NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH   

Kategorie instrumentów 
finansowych 

Poza MSR39 Razem 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
rachunek 

zysków i strat - 
przeznaczone 

do obrotu 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane 

według 
zamortyzowaneg

o kosztu 

Stan na 30.06.2014       

Zobowiązania długoterminowe:       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne  10.548  10.548 

Leasing finansowy  384  384 

Pozostałe zobowiązania     

Zobowiązania krótkoterminowe:     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 33.479 2.348 35.827 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne  11.171  11.171 

Leasing finansowy   331 331 

Pochodne instrumenty finansowe     

Kategoria zobowiązań finansowych razem  55.582 2.679 58.261 

Stan na 31.12.2013     

Zobowiązania długoterminowe:       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne  11.600   11.600  

Leasing finansowy  445   445  

Pozostałe zobowiązania     

Zobowiązania krótkoterminowe:     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

1.202 24.877  2.849 28.928  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne  17.765   17.765  

Leasing finansowy   626 626  

Pochodne instrumenty finansowe     

Kategoria zobowiązań finansowych razem 1.202 54.687 3.475 59.364 

 
 
Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu wykorzystania tych 
aktywów  

 
Nie wystąpiły 
 

21. Korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano korekty prezentacyjnej danych porównywalnych, które 
miały wpływ na dane finansowe prezentowane za porównywalne okresy: 
 

OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI  

Pozycja sprawozdania Wpływ na wynik netto  

(+) (-) 
01.01 do 

30.06.2013 
01.01 do 

31.12.2013 

Prezentacja rezerw na bonusy handlowe i pozostałe rezerwy - 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (IP 2013) 

  1.312  
 

 

Prezentacja rezerw na bonusy handlowe i pozostałe rezerwy - 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (IP 2013) 

1.110    
 

 

Prezentacja rezerw na bonusy handlowe i pozostałe rezerwy - 
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
(IP 2013) 

202    
 

 

Prezentacja PWUG - Wartości niematerialne (IP 2013) 3.637      

Prezentacja PWUG - Środki trwałe  (IP 2013)   3.637    

Prezentacja rezerwy na bonusy dla odbiorców-Należności z tytułu 
dostaw oraz pozostałe należności  (IP 2013) 

  698  
 

 

Prezentacja rezerwy na bonusy dla odbiorców-Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów  (IP 2013) 

  698  
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Prezentacja rezerwy na niewykorzystane urlopy-Zobowiązania i 
rezerwy z tyt. świadczeń pracowniczych  (IP 2013) 

576    
 

 

Prezentacja rezerwy na niewykorzystane urlopy-Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów  (IP 2013) 

  576  
 

 

zmiana prezentacji zobowiązań pracowniczych - bilans pasywa 
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
(R 2013) 

432    
 

 

zmiana prezentacji zobowiązań pracowniczych - bilans pasywa 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych (R 2013) 

  432  
 

 

zmiana prezentacji zobowiązań pracowniczych - bilans pasywa 
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
(IP 2013) 

76    
 

 

zmiana prezentacji zobowiązań pracowniczych - bilans pasywa 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych (IP 2013) 

  76  
 

 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na (IP 2013) 156      

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na (IP 2013)   156    

Prezentacja PWUG - Wartości niematerialne (IP 2013) 
2.216    

 
 

Prezentacja PWUG - Środki trwałe  (IP 2013) 
  2.216  

 
 

Prezentacja PWUG - Wartości niematerialne (R 2013) 
1.302    

 
 

Prezentacja PWUG - Środki trwałe  (R 2013) 
  1.302  

 
 

 
 
Korekty wprowadzone do danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego prezentowanych w poprzednich 
okresach sprawozdawczych: 
 

BILANS - AKTYWA 
30.06.2013 31.12.2013 

Przed Korekty Po Przed Korekty Po 

Aktywa trwałe               

Wartość firmy       
Wartości niematerialne 6.163  5.853  12.016  10.945  1.302  12.247  

Rzeczowe aktywa trwałe 113.529  (5.853) 107.676  114.202  (1.302) 112.900  

Nieruchomości inwestycyjne 5.440    5.440  6.204    6.204  

Inwestycje w jednostkach zależnych 14    14  14    14  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 698    698  701    701  

Należności i pożyczki         1.654    1.654  

Pochodne instrumenty finansowe                 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5    5  5    5  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 

Aktywa trwałe 125.849      125.849  133.725      133.725  

Aktywa obrotowe             

Zapasy 36.482    36.482  38.426    38.426  

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną                 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 56.323  (698) 55.625  43.119    43.119  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego         677    677  

Pożyczki 15    15  17    17  

Pochodne instrumenty finansowe         361    361  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe                 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.234    1.234  867    867  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16.243    16.243  20.341    20.341  

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży                 

Aktywa obrotowe 110.297  (698) 109.599  103.808      103.808  

Aktywa razem 236.146  (698) 235.448  237.533      237.533  
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BILANS - PASYWA 
30.06.2013 31.12.2013 

Przed Korekty Po Przed Korekty Po 

Kapitał własny             

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

      

Kapitał podstawowy 981    981  981    981  

Akcje własne (-)                 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 31.843    31.843  31.843    31.843  

Pozostałe kapitały 337    337  1.858    1.858  

Zyski zatrzymane: 108.771      108.771  117.643      117.643  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 92.626    92.626  92.215    92.215  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

16.145    16.145  25.428    25.428  

  141.932      141.932  152.325      152.325  

Udziały niedające kontroli 1.921    1.921  1.992    1.992  

Kapitał własny 143.853      143.853  154.317      154.317  

Zobowiązania             

Zobowiązania długoterminowe             

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 15.530    15.530  11.600    11.600  

Leasing finansowy 342    342  445    445  

Pochodne instrumenty finansowe                 

Pozostałe zobowiązania                 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.194    8.194  7.626    7.626  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 2.422    2.422  2.358    2.358  

Pozostałe rezerwy długoterminowe                 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                 

Zobowiązania długoterminowe 26.488      26.488  22.029      22.029  

Zobowiązania krótkoterminowe             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

29.320  278  29.598  28.496  432  28.928  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1.359    1.359  1.749    1.749  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 18.858    18.858  17.765    17.765  

Leasing finansowy 775    775  626    626  

Pochodne instrumenty finansowe 201    201          

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 5.815  500  6.315  6.301  (432) 5.869  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1.927  1.266  3.193  2.931    2.931  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7.550  (2.742) 4.808  3.319    3.319  

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do 
sprzedaży 

                

Zobowiązania krótkoterminowe 65.805  (698) 65.107  61.187      61.187  

Zobowiązania razem 92.293  (698) 91.595  83.216      83.216  

Pasywa razem 236.146  (698) 235.448  237.533      237.533  
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22. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

W okresach objętych śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia 
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, 
ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2014 4,1609 PLN/EUR, 30.06.2013 
4,3292 PLN/EUR, 31.12.2013 4,1472 PLN/EUR, 

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w 
miesiącach okresu: 01.01 - 30.06.2014 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2013 4,2140 PLN/EUR, 01.01 - 
31.12.2013 4,2110 PLN/EUR. 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 
 

  

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

tys. PLN  tys. EUR 

Rachunek zysków i strat       

Przychody ze sprzedaży 158.094  151.167  291.871  37.836  35.873  69.312  

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

20.340  17.708  29.684  4.868  4.202  7.049  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21.022  18.899  29.519  5.031  4.485  7.010  

Zysk (strata) netto 17.516  16.224  25.578  4.192  3.850  6.074  

Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

17.464  16.145  25.428  4.180  3.831  6.038  

Zysk na akcję (PLN; EUR) 3,56  3,29  5,18  0,85  0,78  1,23  

Rozwodniony zysk na akcję 
(PLN; EUR) 

3,56  3,29  5,18  0,85  0,78  1,23  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1784  4,2140  4,2110  

         

Rachunek przepływów pieniężnych             

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 20.534  10.290  31.453  4.914  2.442  7.469  

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (7.443) (4.154) (16.276) (1.781) (986) (3.865) 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej (9.136) (9.577) (14.520) (2.186) (2.273) (3.448) 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 3.955  (3.441) 657  947  (817) 156  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1784  4,2140  4,2110  

        

Bilans             

Aktywa 254.664  235.448  237.533  61.204  54.386  57.276  

Zobowiązania długoterminowe 20.054  26.488  22.029  4.820  6.118  5.312  

Zobowiązania krótkoterminowe 64.262  65.107  61.187  15.444  15.039  14.754  

Kapitał własny 170.348  143.853  154.317  40.940  33.229  37.210  

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 169.386  141.932  152.325  40.709  32.785  36.730  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,1609  4,3292  4,1472  

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Leszek Jurasz 

 
Prezes Zarządu 

 

 
Jerzy Kożuch 

 
Wiceprezes Zarządu 

 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Tomasz Chiniewicz 

 
Główny Księgowy 

 

 
Ścinawka Średnia, 22 sierpnia 2014 r. 


