
 PSr:
 Data: 2013-08-27

 Firma: ZETKAMA Spółka Akcyjna

 Spis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Spis zalacznikow:
Znaleziono 6 zalaczniki

Sprawozdanie_finansowe_30062013.rtf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Sprawozdanie_finansowe_30062013_skonsolidowane.rtf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Sprawozdanie_zarzadu_30062013.rtf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Sprawozdanie_zarzadu_30062013_skonsolidowane.rtf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport_z_przegladu_SS_JSF_za_okres_6_m-cy_30062013.pdf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport_z_przegladu_SS_SSF_za_okres_6_m-cy_30.06.2013.pdf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr
33, poz. 259, z późn. zm.)

dla
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,
budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku
obrotowego

2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2013-08-27
ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie /
branŜa)

57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
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Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys. EUR

półrocze /
2013

półrocze
/2012

półrocze /
2013

półrocze
/2012

I. Przychody ze sprzedaŜy 151.167 144.480 35.873 34.200
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17.708 17.443 4.202 4.129
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18.899 16.178 4.485 3.829
IV. Zysk (strata) netto 16.224 13.379 3.850 3.167
V. Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego

16.145 13.307 3.831 3.150

VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 3,29 2,71 0,78 0,64
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 3,29 2,71 0,78 0,64
VIII. Środki pienięŜne netto z działalności
operacyjnej 10.290 4.052 2.442 959

IX. Środki pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej

(4.154) (786) (986) (186)

X. Środki pienięŜne netto z działalności
finansowej

(9.577) (3.309) (2.273) (783)

XI. Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich
ekwiwalentów

(3.441) (43) (817) (10)

XII. Aktywa 236.146 228.726 54.547 53.675
XIII. Zobowiązania długoterminowe 26.488 38.216 6.118 8.968
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 65.805 71.022 15.200 16.667
XV. Kapitał własny 143.853 119.488 33.229 28.040
XVI. Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej 141.932 117.794 32.785 27.643

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego dane te naleŜy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec
półrocza bieŜącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co naleŜy odpowiednio
opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany
oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieŜącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.
zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn.
Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej
ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe 30062013.rtf
Sprawozdanie_finansowe_30062013.rtf
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Sprawozdanie finansowe 30062013 skonsolidowane.rtf
Sprawozdanie_finansowe_30062013_skonsolidowane.rtf
Sprawozdanie zarządu 30062013.rtf
Sprawozdanie_zarzadu_30062013.rtf

Sprawozdanie zarządu 30062013 skonsolidowane.rtf
Sprawozdanie_zarzadu_30062013_skonsolidowane.rtf

Raport z przeglądu SŚ JSF za okres 6 m-cy 30062013.pdf
Raport_z_przegladu_SS_JSF_za_okres_6_m-cy_30062013.pdf

Raport z przeglądu SŚ SSF za okres 6 m-cy 30.06.2013.pdf
Raport_z_przegladu_SS_SSF_za_okres_6_m-cy_30.06.2013.pdf

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-27 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2013-08-27 Jerzy KoŜuch Wiceprezes Zarządu

Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1

Nazwa raportu PSr

Symbol raportu PSr

Nazwa emitenta ZETKAMA Spółka Akcyjna

Symbol Emitenta ZETKAMA SA

Tytul

Sektor Metalowy (met)

Kod 57410

Miasto Ścinawka Średnia

Ulica 3 Maja

Nr 12

Tel. 074 8652100

Fax 074 8652101

e-mail biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

NIP 8830000482

REGON 890501767

Data sporzadzenia 2013-08-27

Rok biezacy

Numer

adres www www.zetkama.com.pl

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW
w tys. z" 

 I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012 

 Okres Okres 

Nota 01-01-2013 01-01-2012 

 30-06-2013 30-06-2012 

A. Przychody netto ze sprzeda�y 1 56.520 50.339 

  I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów  46.183 42.973 

  II. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia"ów  10.337 7.366 

B. Koszt w"asny sprzeda�y  42.369 37.303 

  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 34.885 32.137 

  II. Warto�� sprzedanych towarów i materia"ów  7.484 5.166 

C. Wynik brutto na sprzeda�y (A-B)  14.151 13.036 

D. Koszty sprzeda�y  3.483 2.882 

E. Koszty ogólnego zarz�du  4.324 4.455 

F. Wynik na sprzeda�y (C-D-E)  6.344 5.699 

G. Pozosta"e przychody operacyjne 3 134 248 

H. Pozosta"e koszty operacyjne 4 605 333 

I. Wynik na dzia"alno�ci operacyjnej (F+G-H)  5.873 5.614 

J. Przychody finansowe 5 698 5.017 

K. Koszty finansowe 6 293 876 

L. Wynik brutto (I+J-K)  6.278 9.755 

M. Podatek dochodowy 7 1.279 978 

N. Wynik netto (L-M)  4.999 8.777 

Wynik netto 4.999 8.777 

�redniowa�ona liczba akcji 4.904.150 4.904.150 

Zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj� 8 1,02 1,79 

Rozwodniony zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj� 8 1,02 1,79 

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r. 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CA�KOWITYCH DOCHODÓW  
w tys. z" 

 I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012 

 Okres Okres 

Nota 01-01-2013 01-01-2012 

 30-06-2013 30-06-2012 

A.Wynik netto  4.999 8.777 

B. Inne ca"kowite dochody, które zostan�
przeklasyfikowane na zyski lub straty po spe"nieniu 

okre�lonych wyników (1.070) 1.568 

Przeszacowanie nieruchomo�ci inwestycyjnych    

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y:    

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

ca"kowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep"ywy �rodków 

pieni	�nych:   

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

ca"kowitych (1.321) 1.936 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

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

zabezpieczanych   

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

granic�   

Ró�nice kursowe przeniesione do wyniku finansowego � 

sprzeda� jednostek zagranicznych   

 Udzia" w innych dochodach ca"kowitych jednostek 

wycenianych metod� praw w"asno�ci   

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk"adników innych 

dochodów ca"kowitych 251 (368) 

C.Inne ca"kowite dochody, które nie zostan�
przeklasyfikowane na zyski lub straty  

- - 

D.Ca"kowite dochody 3.929 10.345 

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r.
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

w tys. z" 

AKTYWA Nota
Stan na koniec 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

A. Aktywa trwa"e 101.122 101.623 100.330 

I. Rzeczowe aktywa trwa"e 9 42.939 43.642 43.911 

  1. �rodki trwa"e 42.258 42.997 43.695 

     a) grunty 341 341 341 

     b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 21.460 21.755 21.856 

     c) urz�dzenia techniczne i maszyny 15.681 16.092 16.447 

     d) �rodki transportu 1.060 979 973 

     e) inne �rodki trwa"e 3.716 3.830 4.078 

  2. �rodki trwa"e w budowie 681 645 216 

II. Warto�ci niematerialne 10 5.755 5.403 3.841 

  1. Koszty rozwoju 5.210 4.839 3.211 

  2. Inne warto�ci niematerialne 545 564 630 

III. Nieruchomo�ci inwestycyjne 11 4.005 4.155 4.155 

IV. Inwestycje d"ugoterminowe 12 48.423 48.423 48.423 

  1. D"ugoterminowe aktywa finansowe 48.423 48.423 48.423 

    a) w jednostkach powi�zanych 48.419 48.419 48.419 

    b) w pozosta"ych jednostkach  4 4 4 

B. Aktywa obrotowe 42.499 37.783 43.069 

I. Zapasy 13 13.607 15.155 13.400 

  1. Materia"y  2.633 2.895 2.337 

  2. Pó"produkty i produkty w toku  4.338 4.422 5.120 

  3. Produkty gotowe  4.896 5.382 4.519 

  4. Towary  1.740 2.456 1.424 

II. Inwestycje krótkoterminowe 14 15 15 330 

  1. W jednostkach powi�zanych  15 15 330 

III. Nale�no�ci krótkoterminowe i pozosta"e aktywa 15 22.974 17.970 28.575 

  1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych   1.603 1.869 6.901 

    a) handlowe  1.603 1.869 1.901 

    b) pozosta"e  - - 5.000 

  2. Nale�no�ci od pozosta"ych jednostek   21.371 16.101 21.063 

    a) handlowe 18.650 14.259 18.792 

    b) z tytu"u podatku dochodowego  - - - 

    c) inne  2.721 1.842 2.271 

  3. Pozosta"e aktywa  - - 611 

IV. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 16 5.757 4.511 660 

V. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 17 146 132 104 

AKTYWA RAZEM  143.621 139.406 143.399 
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w tys. z" 

PASYWA Noty
Stan na koniec 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

A. Kapita" w"asny 18 96.731 92.802 87.441 

I. Kapita" zak"adowy  981 981 981 

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

III. Kapita" z aktualizacji wyceny  1.025 2.095 1.826 

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

V. Zyski zatrzymane  62.882 57.883 52.791 

  1. Wynik netto bie��cego okresu  4.999 13.869 8.777 

  2. Wynik netto z lat ubieg"ych  3.240 3.240 3.240

  3. Zysk przeniesiony na kapita" zapasowy  54.643 40.774 40.774 

B. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  46.890 46.604 55.958 

I. Zobowi�zania d"ugoterminowe 21 14.419 18.023 22.232 

  1. Wobec pozosta"ych jednostek   10.290 13.639 18.208 

    a) kredyty i po�yczki  10.079 13.425 18.059 

    b) inne zobowi�zania finansowe 23 211 214 149 

  2. Rezerwy na zobowi�zania  4.129 4.384 4.024 

    a) rezerwa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 19 3.359 3.614 3.348 

    b) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 20 770 770 676 

II. Zobowi�zania krótkoterminowe 22 32.471 28.581 33.726 

  1. Wobec jednostek powi�zanych  452 527 140 

    a) handlowe  452 527 140 

  2. Wobec pozosta"ych jednostek   27.429 23.675 31.261 

    a) kredyty i po�yczki  8.254 10.561 12.411 

    b) z tytu"u emisji d"u�nych papierów warto�ciowych  3.013 - - 

    c) inne zobowi�zania finansowe 23 367 240 422 

    d) handlowe  10.405 9.225 8.882 

    e) z tytu"u podatków, ce", ubezpiecze
 i innych �wiadcze
  3.085 1.244 2.645 

    f) zobowi�zanie z tytu"u podatku dochodowego  813 1.551 702 

    g) z tytu"u wynagrodze
  1.342 827 1.264 

    h) inne  150 27 4.935 

  3. Rezerwy na zobowi�zania  86 86 127 

    a) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 20 86 86 127 

  4. Rozliczenia mi	dzyokresowe 26 4.504 4.293 2.198 

PASYWA RAZEM  143.621 139.406 143.399 

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du  

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du  

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi	gowy  

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r.
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM  
w tys. z" 

01.01.2013 � 30.06.2013 
Kapita" 

podstawowy 

Akcje w"asne 

 (-) 

Kapita" ze 

sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 

warto�ci  

nominalnej 

Pozosta"e 

kapita"y 

Zyski 

zatrzymane 

Kapita" w"asny 

razem 

Saldo na dzie� 01.01.2013 roku 981 31.843 2.095 57.883 92.802

Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b"	du podstawowego 

Saldo po zmianach 981 31.843 2.095 57.883 92.802

Zmiany w kapitale w�asnym w okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku 

Emisja akcji 

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

Wycena opcji (program p"atno�ci akcjami) 

Dywidendy 

Przekazanie wyniku finansowego na kapita" 

Razem transakcje z w"a�cicielami 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku 4.999 4.999

Inne ca�kowite dochody: 

Przeszacowanie �rodków trwa"ych 

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep"ywy �rodków pieni	�nych (1.321) (1.321)

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk"adników innych dochodów ca"k. 251 251

Razem ca"kowite dochody (1.070) 4.999 3.929

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda� przeszacowanych ST) 

Saldo na dzie� 30.06.2013 roku 981 31.843 1.025 62.882 96.731
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w tys. z" 

01.01.2012 � 30.06.2012 
Kapita" 

podstawowy 

Akcje w"asne 

 (-) 

Kapita" ze 

sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 

warto�ci  

nominalnej 

Pozosta"e 

kapita"y 

Zyski 

zatrzymane 

Kapita" w"asny 

razem 

Saldo na dzie� 01.01.2012 roku 981 31.843 258 48.918 82.000
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b"	du podstawowego 

Saldo po zmianach 981 31.843 258 48.918 82.000

Zmiany w kapitale w�asnym w okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Emisja akcji 

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

Wycena opcji (program p"atno�ci akcjami) 

Dywidendy (4.904) (4.904)

Przekazanie wyniku finansowego na kapita" 

Razem transakcje z w"a�cicielami (4.904) (4.904)

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 8.777 8.777

Inne ca�kowite dochody: 

Przeszacowanie �rodków trwa"ych 

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep"ywy �rodków pieni	�nych 1.936 1.936

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk"adników innych dochodów ca"k. (368) (368)

Razem ca"kowite dochody 1.568 8.777 10.345

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda� przeszacowanych ST) 

Saldo na dzie� 30.06.2012 roku 981 31.843 1.826 52.791 87.441
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w tys. z" 

01.01.2012 � 31.12.2012 
Kapita" 

podstawowy 

Akcje w"asne 

 (-) 

Kapita" ze 

sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 

wart. nom. 

Pozosta"e 

kapita"y 

Zyski 

zatrzymane 

Kapita" w"asny 

razem 

Saldo na dzie� 01.01.2012 roku 981 31.843 258 48.918 82.000
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b"	du podstawowego 

Saldo po zmianach 981 31.843 258 48.918 82.000

Zmiany w kapitale w�asnym w okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Emisja akcji 

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

Wycena opcji (program p"atno�ci akcjami) 

Dywidendy (4.904) (4.904)

Przekazanie wyniku finansowego na kapita" 

Razem transakcje z w"a�cicielami (4.904) (4.904)

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 13.869 13.869

Inne ca�kowite dochody: 

Przeszacowanie �rodków trwa"ych 

Aktywa finansowe dost	pne do sprzeda�y 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep"ywy �rodków pieni	�nych 2.268 2.268

Podatek dochodowy odnosz�cy si	 do sk"adników innych dochodów ca"k. (431) (431)

Razem ca"kowite dochody 1.837 13.869 15.706

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda� przeszacowanych ST) 

Saldo na dzie� 31.12.2012 roku 981 31.843 2.095 57.883 92.802

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du  

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du  

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi	gowy  �cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r.
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEP�YWÓW �RODKÓW PIENI��NYCH  

w tys. z" 

I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012 

okres okres 

01-01-2013 01-01-2012 
30-06-2013 30-06-2012 

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

  

   I. Wynik brutto 6.278 9.755 

   II. Korekty 2.241 (6.815) 

      1. Amortyzacja 1.709 1.754 

      2. (Zyski) / straty ze sprzeda�y �rodków trwa"ych - 193 

      3. Odsetki 289 562 

      4. (Zyski) / straty z dzia"alno�ci inwestycyjnej (forwardy) - (111) 

      5. Inne korekty 310 (107) 

  2.308 2.291 

    

      6. Zmiana stanu rozlicze
 mi	dzyokresowych 197 185 

      7. Zmiana stanu kapita"ów rezerwowych - - 

      8. Zmiana stanu nale�no�ci (5.004) (11.573) 

      9. Zmiana stanu zapasów 1.548 608 

      10. Zmiana stanu zobowi�za
 krótkoterminowych 3.042 1.674 

      12. Zmiana stanu rezerw i �wiadcze
 pracowniczych - - 

      13. Wycena do warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych 150 - 

�rodki pieni��ne netto wygenerowane na dzia"alno�ci operacyjnej 8.519 2.940 

  

      13. (Wp"ywy) / wydatki z rozliczenia instrumentów pochodnych - (110) 

      14. Odsetki zap"acone (nota 40) 228 499 

      15. Podatek zap"acony 1.918 1.604 

  2.146 1.993 

    

�rodki pieni��ne netto z dzia"alno�ci operacyjnej 6.373 947 

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

    

   I. Wp"ywy 212 287 

      1. Zbycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwa"ych  158 

      2. Odsetki otrzymane 3 21 

      3. Pozosta"e wp"ywy 209 108 

   II.  Wydatki  1.357 393 

      1. Nabycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwa"ych 1.357 908 

      2. Nabycie aktywów finansowych - - 

      3. Udzielone po�yczki - (515) 

    

�rodki pieni��ne netto z dzia"alno�ci inwestycyjnej (1.145) (106) 

    

C. Przep"ywy �rodków pieni��nych z dzia"alno�ci finansowej 

   I. Wp"ywy 3.000 2.353 

      1. Zaci�gni	cie kredytów i po�yczek - 2.353 
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I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012 

okres okres 

01-01-2013 01-01-2012 
30-06-2013 30-06-2012 

      2. Wp"ywy z emisji obligacji 3.000 - 

   II.  Wydatki 6.982 3.896 

      1. Wydatki na sp"at	 kredytów i po�yczek 6.779 3.584 

      2. P"atno�ci zobowi�za
 z tytu"u umów leasingu finansowego 156 263 

      3. Inne wydatki finansowe 47 49 

    

�rodki pieni��ne netto z dzia"alno�ci finansowej (3.982) (1.543) 

  

D. Przep"ywy pieni��ne netto, razem 1.246 (702) 

E. Bilansowa zmiana �rodków pieni��nych 1.246 (702) 

F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 4.511 1.362 

G. �rodki pieni��ne na koniec okresu 5.757 660 

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r.
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DANE OBJA�NIAJ	CE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

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

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

S�dowego. 

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

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

�

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

Sk"ad zarz�du: 

Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch - Wiceprezes Zarz�du 

26 maja 2010 roku Rada Nadzorcza Spó"ki powo"a"a Zarz�d Spó"ki w niezmienionym sk"adzie na now�, wspóln�

pi	cioletni� kadencj	. 

Sk"ad rady nadzorczej: 

Micha" Zawisza - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Jan Jurczyk � Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

Zygmunt Mro�ek � Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Stamirowski� Cz"onek Rady Nadzorczej 

Tomasz Jurczyk� Cz"onek Rady Nadzorczej 

W dniu 29 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Zetkama S.A. powo"a"o cz"onków Rady Nadzorczej na now�, 

wspóln� pi	cioletni� kadencj	. W dniu 29 czerwca 2010 Rada Nadzorcza dokona"a wyboru ze swojego sk"adu 

przewodnicz�cego, zast	pcy i sekretarza.  

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

ZASADY RACHUNKOWO�CI 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spó"ki zosta"o sporz�dzone zgodnie z wymogami 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 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z pó�niejszymi 

zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami okre�lonymi w 

rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).  

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporz�dzono przy za"o�eniu kontynuowania dzia"alno�ci gospodarczej 

przez Spó"k	 w daj�cej si	 przewidzie� przysz"o�ci. Zarz�d nie wskazuje okoliczno�ci, które wskazywa"yby na istnienie 
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powa�nych zagro�e
 dla kontynuowania przez Spó"k	 dzia"alno�ci. 

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

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

okresach. 

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

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

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

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

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

Sporz�dzenie �ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarz�du 

profesjonalnych os�dów, szacunków i za"o�e
, które maj� wp"yw na przyj	te zasady oraz prezentowane warto�ci 

aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz zwi�zane z nimi za"o�enia opieraj� si	 na do�wiadczeniu 

historycznym oraz ró�nych innych czynnikach, które s� uznawane za racjonalne w danych okoliczno�ciach, a ich 

wyniki daj� podstaw	 profesjonalnego os�du, co do warto�ci bilansowej aktywów i zobowi�za
, która nie wynika 

bezpo�rednio z innych �róde". Faktyczna warto�� mo�e ró�ni� si	 od warto�ci szacowanej. 

Szacunki i zwi�zane z nimi za"o�enia podlegaj� bie��cej weryfikacji. Zmiana szacunków ksi	gowych jest 

rozpoznawana w okresie, w którym zosta"y one zmienione, je�eli dotyczy to wy"�cznie tego okresu, lub w okresie 

bie��cym i przysz"ych, je�eli zmiany dotycz� zarówno okresu bie��cego jak i okresów przysz"ych. 

Profesjonalne os�dy dokonywane przez Zarz�d przy zastosowaniu MSSF UE, które maj� istotny wp"yw na �ródroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe, a tak�e na szacunki, powoduj�ce istotne ryzyko znacz�cych zmian w przysz"ych 

latach zosta"y przedstawione w danych obja�niaj�cych. 

Przy sporz�dzaniu �ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spó"ka dokona"a szacunków ksi	gowych i 

za"o�e
 w ramach, okre�lenia kosztów amortyzacji �rodków trwa"ych, wyceny zapasów, wyceny nale�no�ci, okre�lenia 

warto�ci rezerw oraz wycena aktywa z tytu"u podatku odroczonego. Przyj	te za"o�enia i szacunki ksi	gowe mog� ulec 

zmianie w przysz"o�ci i mo�e mie� to istotny wp"yw na sprawozdanie finansowe Spó"ki w przysz"ych okresach. 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zosta"o sporz�dzone zgodnie z mi	dzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczo�ci Finansowej, które zosta"y zatwierdzone przez Uni	 Europejsk�.  

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

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

finansowego za I pó"rocze 2013 roku s� spójne z tymi, które zastosowano przy sporz�dzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego za 2012 rok, z wyj�tkiem zmian opisanych poni�ej. 
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Zastosowano takie same zasady dla okresu bie��cego i porównywalnego. Szczegó"owy opis zasad rachunkowo�ci 

przyj	tych przez Spó"k	 zosta" przedstawiony w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok, opublikowanym w 

dniu 20 marca 2013 roku. 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013 

Nast	puj�ce zmiany do istniej�cych standardów opublikowanych przez Rad	 Mi	dzynarodowych Standardów 

Rachunkowo�ci oraz zatwierdzone przez UE wchodz� w �ycie w roku 2013: 

� MSSF 13 �Ustalenie warto�ci godziwej�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 1 �Zastosowanie MSSF po raz pierwszy� � Silna hiperinflacja i usuni	cie sztywnych terminów 

dla stosuj�cych MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 1 �Zastosowanie MSSF po raz pierwszy� � Po�yczki rz�dowe, zatwierdzone w UE w dniu 4 

marca 2013 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2013 roku lub 

po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 7 �Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji� � Kompensowanie aktywów finansowych i 

zobowi�za
 finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 1 �Prezentacja sprawozda
 finansowych� - Prezentacja sk"adników innych ca"kowitych dochodów, 

zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si	 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 12 �Podatek dochodowy� � Podatek odroczony: realizacja warto�ci aktywów, zatwierdzone w UE 

w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 

2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 19 ��wiadczenia pracownicze� � Poprawki do rachunkowo�ci �wiadcze
 po okresie zatrudnienia, 

zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do ró�nych standardów �Poprawki do MSSF (2012)� � dokonane zmiany w ramach procedury 

wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 17 maja 2012 roku (MSSF 1, MSR 1, MSR 

16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane g"ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie s"ownictwa, 

zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2013 lub po tej dacie), 

� Interpretacja KIMSF 20 �Koszty usuwania nadk"adu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych�, 

zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia"y istotnego wp"ywu na dotychczas stosowan� polityk	

rachunkowo�ci jednostki. 

Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Spó"k�

Spó"k	 nie dokona"a korekty prezentacyjnej danych porównywalnych. 
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Standardy i interpretacje, jakie zosta"y ju� opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie wesz"y w �ycie 

Zatwierdzaj�c niniejsze �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spó"ka nie zastosowa"a nast	puj�cych 

standardów, zmian standardów i interpretacji, które zosta"y opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które 

nie wesz"y jeszcze w �ycie: 

� MSSF 10 �Skonsolidowane sprawozdania finansowe�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku 

(obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� MSSF 11 �Wspólne ustalenia umowne�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� MSSF 12 �Ujawnienie informacji na temat udzia"ów w innych jednostkach�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 

2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej 

dacie), 

� MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) �Jednostkowe sprawozdania finansowe�, zatwierdzone w UE w dniu 11 

grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku 

lub po tej dacie), 

� MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) �Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 

przedsi	wzi	ciach�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynaj�cych si	 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 udzia"ów w innych jednostkach� � obja�nienia na temat przepisów 

przej�ciowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 32 �Instrumenty finansowe: prezentacja� � kompensowanie aktywów finansowych i zobowi�za


finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 

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

MSSF w kszta"cie zatwierdzonym przez UE nie ró�ni� si	 obecnie w znacz�cy sposób od regulacji przyj	tych przez 

Rad	 Mi	dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (RMSR), z wyj�tkiem poni�szych standardów, zmian do 

standardów i interpretacji, które wed"ug stanu na dzie
 publikacji sprawozdania, tj. 27 sierpnia 2013 roku nie zosta"y 

jeszcze przyj	te do stosowania w UE: 

� MSSF 9 �Instrumenty finansowe� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 

stycznia 2015 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 9 �Instrumenty finansowe� oraz MSSF 7 �Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji� � 

obowi�zkowa data wej�cia w �ycie i przepisy przej�ciowe, 

� Zmiany do MSSF 10 �Skonsolidowane sprawozdania finansowe�, MSSF 12 �Ujawnienie informacji na temat 

udzia"ów w innych jednostkach� oraz MSR 27 �Jednostkowe sprawozdania finansowe� � jednostki inwestycyjne 

(obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 36 �Utrata warto�ci aktywów� � Ujawnianie warto�ci odzyskiwalnej aktywów niefinansowych 

(obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 
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� Zmiany do MSR 39 �Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena� � Nowacja instrumentów pochodnych i dalsze 

stosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze
 (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si	 1 

stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� Interpretacja KIMSF 21 �Op"aty publiczne� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych 

si	 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 

Wed"ug szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia"yby istotnego wp"ywu na 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, je�eli zosta"yby zastosowane przez jednostk	 na dzie
 bilansowy. 

Jednocze�nie nadal poza regulacjami przyj	tymi przez UE pozostaje rachunkowo�� zabezpiecze
 portfela aktywów i 

zobowi�za
 finansowych, których zasady nie zosta"y zatwierdzone do stosowania w UE. 

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


finansowych wed"ug MSR 39 �Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena� nie mia"oby istotnego wp"ywu na 

�ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, je�eli zosta"yby przyj	te do stosowania na dzie
 bilansowy. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. z" w tys. EUR 

01-01-2013 

do  

30-06-2013

01-01-2012 

do  

30-06-2012

01-01-2013 

do  

30-06-2013

01-01-2012 

do  

30-06-2012

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

materia"ów 
56.520 50.339 13.412 11.916 

II. Zysk z dzia"alno�ci operacyjnej 5.873 5.614 1.394 1.329 

III. Zysk brutto 6.278 9.755 1.490 2.309 

IV. Zysk netto 4.999 8.777 1.186 2.078 

V. Przep"ywy pieni	�ne netto z dzia"alno�ci operacyjnej 6.373 947 1.512 224 

VI. Przep"ywy pieni	�ne netto z dzia"alno�ci inwestycyjnej (1.145) (106) (272) (25) 

VII. Przep"ywy pieni	�ne netto z dzia"alno�ci finansowej (3.982) (1.543) (945) (365) 

VIII. Przep"ywy pieni	�ne netto 1.246 (702) 296 (166) 

IX. Aktywa, razem 143.621 143.399 33.175 33.651 

X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 46.890 55.958 10.831 13.132 

XI. Zobowi�zania d"ugoterminowe 14.419 22.232 3.331 5.217 

XII. Zobowi�zania krótkoterminowe 32.471 33.726 7.500 7.914 

XIII. Kapita" w"asny 96.731 87.441 22.344 20.520 

XIV. Kapita" zak"adowy 981 981 227 230 

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

XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj	 zwyk"� (w z"/ EUR) 1,02 1,79 0,24 0,42 

XVII. Warto�� ksi	gowa na jedn� akcj	 (w z"/EUR) 19,72 17,83 4,56 4,20 

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

jako �rednia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w miesi�cach okresu za I pó"rocze 2013r. i 2012r. 

wynosz�cych odpowiednio 4,2140 i 4,2246. 

Warto�ci bilansowe zosta"y przeliczone po kursach obowi�zuj�cych 30 czerwca 2013r. i 30 czerwca 2012r., które 

wynosi"y odpowiednio 4,3292 i 4,2613. 
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PRZYCHODY I KOSZTY 
Nota 1   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y 
w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
  a) wyroby gotowe 46.183 42.973 
 - w tym do UE i pozosta"ych krajów 33.092 30.311 
  b) towary i materia"y 10.337 7.366 
 - w tym do UE i pozosta"ych krajów 6.081 3.886 
Przychody netto ze sprzeda�y, razem 56.520 50.339 

Nota 2 

KOSZTY WED�UG RODZAJU 
w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
a) amortyzacja 1.709 1.754 
b) zu�ycie materia"ów i energii 23.282 21.789 
c) us"ugi obce 4.948 3.890 
d) podatki i op"aty 713 726 
e) wynagrodzenia 8.759 7.939 
f) ubezpieczenia spo"eczne i inne �wiadczenia 2.468 2.227 
g) pozosta"e koszty rodzajowe 638 794 
Koszty wed"ug rodzaju, razem 42.517 39.119 
Zmiana stanu produkcji w toku, produktów gotowych i rozlicze

mi	dzyokresowych 570 661 
Koszt wytworzenia produktów na w"asne potrzeby jednostki (395) (306) 
Koszty sprzeda�y (3.483) (2.882) 
Koszty ogólnego zarz�du (4.324) (4.455) 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34.885 32.137 

Nota 3   

POZOSTA�E PRZYCHODY OPERACYJNE 
w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych - 119 
b) rozwi�zane rezerwy i odpisy aktualizuj�ce  9 - 
c) pozosta"e, w tym: 125 129 
  - dotacje publiczne 119 108 
  - darowizny otrzymane 6 14 
  - odszkodowania - 2 
  - inne - 5 
Inne przychody operacyjne, razem 134 248 

Nota 4 

POZOSTA�E KOSZTY OPERACYJNE 
w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
a) utworzone rezerwy i odpisy aktualizuj�ce 150 119 
  - odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci - 119 
  - aktualizacja warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnych 150 - 
b) pozosta"e, w tym: 455 214 
  - koszty usuwania braków i z"omowania 274 154 
  - przekazane darowizny 181 49 
  - likwidacja �rodków trwa"ych - 11 
Inne koszty operacyjne, razem 605 333 
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Nota 5 

PRZYCHODY FINANSOWE 
w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
a) dywidendy i udzia"y w zyskach - 5.000 
  - w tym od jednostek powi�zanych - 5.000 
b) odsetki 3 17 
   - po�yczki - 17 
   - lokaty 3 - 
c) dodatnie ró�nice kursowe 695 - 
  - zrealizowane 315 - 
  - niezrealizowane 380 - 
  - ró�nice kursowe od zabezpiecze
 kursowych - - 
Przychody finansowe, razem 698 5.017 

Nota 6 

KOSZTY FINANSOWE 
w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
a) odsetki 293 579 
  - odsetki od kredytów i po�yczek 227 493 
  - pozosta"e odsetki 66 86 
b) ujemne ró�nice kursowe, w tym: - 297 
  - zrealizowane - 425 
  - niezrealizowane - (18) 
  - ró�nice kursowe od zabezpiecze
 kursowych - (110) 
Koszty finansowe, razem 293 876 

PODATEK DOCHODOWY 
Nota 7a   

PODATEK DOCHODOWY 
w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
1. Podatek bie��cy 1.283 921 

   - bie��ce obci��enie z tytu"u podatku dochodowego 1.283 921 

2. Podatek odroczony (4) 57 

   - Powstanie / odwrócenie ró�nic przej�ciowych (4) 57 

Obci��enie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 1.279 978 

Nota7c 

WYLICZENIE EFEKTYWNEJ STAWKI 
PODATKU 

w tys. z" 

I pó". 2013 I pó". 2012 
Zysk brutto 6.278 9.755 
Teoretyczny podatek od zysku brutto 1.193 19% 1.853 19% 

    

Przychody /Koszty niepodatkowe  86 1% (875) (9%) 
Wykorzystanie strat podatkowych z lat 
poprzednich 

    

Obci��enie podatkowe wykazane w rachunku 
zysków i strat 

1.279 20% 978 10%



22 

ZYSK PRZYPADAJ�CY NA JEDN� AKCJ�

Nota 8   

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

I pó". 2013 I pó". 2012 
Zysk netto  4.999 8.777
 Liczba akcji serii A 2.101.750 2.101.750
 Liczba akcji serii B 952.400 952.400
 Liczba akcji serii C 850.000 850.000
 Liczba akcji serii D 560.000 560.000
 Liczba akcji serii E 440.000 440.000
Razem liczba akcji 4.904.150 4.904.150

�rednia wa�ona liczba akcji w roku 4.904.150 4.904.150
Zysk netto na 1 akcj	 w z" 1,02 1,79
Rozwodniony zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj	 1,02 1,79

RZECZOWE AKTYWA TRWA�E 
Nota 9a 
RZECZOWE AKTYWA TRWA�E (WG GRUP RODZAJOWYCH) I pó"rocze 2013 

w tys. z" 

  

- grunty 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 

in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

- urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny 

- �rodki 
transportu 

- inne 
�rodki 
trwa"e 

�rodki 
trwa"e, 
razem 

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

341 25.573 41.954 2.132 8.727 78.727 

   a)  zwi	kszenia  10 467 210 195 882 

   b)  zmniejszenia   2   2 
1.2.  warto�� brutto �rodków 

trwa"ych na koniec 
okresu 

341 25.583 42.419 2.342 8.922 79.607 

2.1.  umorzenie na pocz�tek 
okresu 

 3.818 25.862 1.153 4.897 35.730 

   a)  zwi	kszenia  305 878 129 309 1.621 

   b)  zmniejszenia   2   2 
2.2.  umorzenie na koniec 

okresu 
 4.123 26.738 1.282 5.206 37.349 

3.1. Warto�� netto na 
pocz�tek okresu 

341 21.775 16.092 979 3.830 42.997 

3.2. Warto�
 netto na 
koniec okresu  

341 21.460 15.681 1.060 3.716 42.258 
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Nota 9b 
RZECZOWE AKTYWA TRWA�E (WG GRUP RODZAJOWYCH) I pó"rocze 2012 

w tys. z" 

  

- grunty 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 

in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

- urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny 

- �rodki 
transportu 

- inne 
�rodki 
trwa"e 

�rodki 
trwa"e, 
razem 

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

341 25.349 41.709 2.088 8.562 78.049 

   a)  zwi	kszenia  22 147 4 112 285 

   b)  zmniejszenia   255 55  310 
1.2.  warto�� brutto �rodków 

trwa"ych na koniec 
okresu 

341 25.371 41.601 2.037 8.674 78.024 

2.1.  umorzenie na pocz�tek 
okresu 

 3.212 24.500 965 4.263 32.940 

   a)  zwi	kszenia  302 869 126 334 1.631 

   b)  zmniejszenia   216 26  242 
2.2.  umorzenie na koniec 

okresu 
 3.514 25.153 1.065 4.597 34.329 

3.1. Warto�� netto na 
pocz�tek okresu 

341 22.137 17.209 1.123 4.299 45.109 

3.2. Warto�
 netto na 
koniec okresu  

341 21.856 16.447 973 4.078 43.695 

Nota 9c   

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

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) w"asne 41.362 42.026 42.518 
b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, 

w tym umowy leasingu, w tym: 
896 971 1.177 

   - umowy leasingu 896 971 1.177 
�rodki trwa"e bilansowe, razem 42.258 42.997 43.695 

Nota 9d   

RZECZOWE AKTYWA TRWA�E W BUDOWIE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) zakup nowych �rodków trwa"ych 681 645 216 
b) modernizacje istniej�cych �rodków trwa"ych - - - 
c) inne - - - 
�rodki trwa"e w budowie, razem 681 645 216 

Nota 9e   

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

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) �rodki trwa"e 5.245 4.856 4.514 
�rodki trwa"e u�ywane, w ca"o�ci zamortyzowane, razem 5.245 4.856 4.514 
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Nota 9f   

POCZYNIONE ZOBOWI	ZANIA DO DOKONANIA ZAKUPU 
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA�YCH 

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

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

WARTO�CI NIEMATERIALNE 
Nota 10a 
ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - I pó"rocze 2013 

w tys. z" 

  

  

Grupy 

Warto�ci 
niematerialne i 
prawne, razem 

  

Patenty i 
licencje i 
podobne 

warto�ci, w 
tym: 

Warto��
firmy 

Koszty 
rozwoju 

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

1.707  5.955 7.662 

  a)  zwi	kszenia 69  371 440 
1.2.  warto�� brutto warto�ci niematerialnych na 

koniec okresu 
1.776  6.326 8.102 

2.1.  umorzenie na pocz�tek okresu 1.143  1.116 2.259 

  a)  zwi	kszenia 88   88 

2.2.  umorzenie na koniec okresu 1.231  1.116 2.347 

3.1.  warto�� netto na pocz�tek okresu 564  4.839 5.403 

3.2.  warto�
 netto na koniec okresu 545  5.210 5.755 

Nota 10b 
ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) � I pó"rocze 2012 

w tys. z" 

  

  

Grupy 

Warto�ci 
niematerialne i 
prawne, razem 

  

Patenty i 
licencje i 
podobne 

warto�ci, w 
tym: 

Warto��
firmy 

Koszty 
bada
 i 
rozwoju 

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

1.599  3.849 5.448 

  a)  zwi	kszenia 81  457 538 
1.2.  warto�� brutto warto�ci niematerialnych na 

koniec okresu 
1.680  4.306 5.986 

2.1.  umorzenie na pocz�tek okresu 948  1.074 2.022 

  a)  zwi	kszenia 102  21 123 

2.2.  umorzenie na koniec okresu 1.050  1.095 2.145 

3.1.  warto�� netto na pocz�tek okresu 651  2.775 3.426 

3.2.  warto�
 netto na koniec okresu 630  3.211 3.841 
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Nota 10c   

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

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) warto�ci niematerialne 1.828 1.646 1.345 
Warto�ci niematerialne u�ywane, w ca"o�ci zamortyzowane, 
razem 

1.828 1.646 1.345 

NIERUCHOMO�CI INWESTYCYJNE 
Nota 11 

NIERUCHOMO�CI INWESTYCYJNE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) nieruchomo�ci inwestycyjne � ul. �l�ska 19, 21, 24; K"odzko 4.005 4.155 4.155 
Nieruchomo�ci inwestycyjne, razem 4.005 4.155 4.155 

D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
Nota 12 

D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  
(udzia"y i akcje) 

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) w jednostkach powi�zanych 48.419 48.419 48.419 
   - udzia"y lub akcje 48.419 48.419 48.419 

- �rubena Unia S.A. 23.116 23.116 23.116 
- MCS sp. z o.o. 5.505 5.505 5.505 
- Armak sp. z o.o. 19.662 19.662 19.662 
- Terrell Trading sp. z o.o. 14 14 14 
- Varimex Valves sp. z o.o. 122 122 122 

b) w pozosta"ych jednostkach 4 4 4 
   - udzia"y lub akcje 4 4 4 
D"ugoterminowe aktywa finansowe, razem 48.423 48.423 48.423 

 ZAPASY 
Nota 13a   

ZAPASY 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
  - materia"y 2.633 2.895 2.337 
  - pó"produkty i produkty w toku 4.338 4.422 5.120 
  - produkty gotowe 4.896 5.382 4.519 
  - towary 1.740 2.456 1.424 
Zapasy, razem 13.607 15.155 13.400 

Nota 13b   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ	CYCH 
WARTO�� ZAPASÓW

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

Stan na pocz�tek okresu 552 852 852
a) zwi	kszenia - 74 -
b) zmniejszenia - 374 -
Stan odpisów aktualizuj�cych warto�
 zapasów na koniec okresu 552 552 852

  



26 

Nota 13c   

ZAPASY WIEKOWANIE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) zapasy niewykazuj�ce ruchu:    
   - od 1 roku do 2 lat 157 771 653 
   - od 2 lat do 3 lat 386 276 82 
   - powy�ej 3 lat 877 497 117 
Zapasy niewykazuj�ce ruchu powy�ej roku, razem 1.420 1.544 852 

Warto�� zapasów obj	tych odpisami aktualizuj�cymi w cenach ich nabycia wynosi na dzie
 30 czerwca 2013 roku  

552 tys. z". 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
Nota 14 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) w jednostkach powi�zanych 15 15 330 
   - udzielone po�yczki 15 15 330 
Inwestycje krótkoterminowe, razem 15 15 330 

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

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) nale�no�ci od jednostek powi�zanych 1.603 1.869 6.901 

   - z tytu"u dostaw i us"ug, o okresie sp"aty: 1.603 1.869 1.901 

   - pozosta"e* - - 5.000 

b) nale�no�ci od pozosta"ych jednostek 21.371 16.101 21.063 

   - z tytu"u dostaw i us"ug, o okresie sp"aty: 18.650 14.259 18.792 

      - do 12 miesi	cy 18.650 14.259 18.792 

   - z tytu"u podatku dochodowego - - - 

   - inne 2.721 1.842 2.271 

c) pozosta"e aktywa - - 611 

Nale�no�ci krótkoterminowe netto, razem 22.974 17.970 28.575 
d) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 355 364 286 

   - z tytu"u dostaw i us"ug 280 289 143 
   - z tytu"u podatków, dotacji, ce", ubezpiecze
 spo"ecznych i 
zdrowotnych oraz innych �wiadcze


45 45 113 

   - z tytu"u innych nale�no�ci 30 30 30 

Nale�no�ci krótkoterminowe brutto, razem 23.329 18.334 28.861 
* Nale�no�ci z tytu"u dywidendy od spó"ki �rubena Unia S.A. 

Nota 15b   

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

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

Stan na pocz�tek okresu 364 167 167 
a) zwi	kszenia (z tytu"u) - 263 119 
   - utworzenie odpisu na nale�no�ci - 263 119 
b) zmniejszenia (z tytu"u) 9 66 - 
   - rozwi�zanie 9 - - 
   - wykorzystanie - 66 - 
   - odsetki - - - 
Stan odpisów aktualizuj�cych warto�
 nale�no�ci 
krótkoterminowych na koniec okresu 

355 364 286 
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Nota 15c   

NALE�NO�CI HANDLOWE KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE 

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) nale�no�ci przeterminowane:    
   - do 90 dni 3.477 3.581 3.539 
   - od 90 do 180 dni 62 34 448 
   - od 180 do 365 dni 135 238 342 
   - powy�ej 365 dni 279 126 15 
Nale�no�ci handlowe krótkoterminowe przeterminowane, razem 3.953 3.979 4.344 

�RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY 
Nota 16 

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

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
 - rachunki bankowe bie��ce 5.739 4.368 642 
 - lokaty krótkoterminowe  - - 
 - �rodki pieni	�ne w kasie 18 51 18 
     - inne  92 - 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty, razem 5.757 4.511 660 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 
Nota 17 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MI�DZYOKRESOWE 

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

 - rozliczenie w czasie pozosta"ych kosztów 146 132 104 
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 146 132 104 
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KAPITA� W�ASNY 
Nota 18a 
KAPITA� AKCYJNY 

w z" 
  30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Liczba akcji 

Warto��
serii/ emisji 
wg warto�ci 
nominalnej 

Liczba akcji 

Warto��
serii/ emisji 
wg warto�ci 
nominalnej 

Liczba akcji 

Warto��
serii/ emisji 
wg warto�ci 
nominalnej 

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

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

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

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

Liczba akcji, razem 4.904.150 X 4.904.150 X 4.904.150 X 

Kapita" zak"adowy, 
razem 

X 980.830 X 980.830 X 980.830

Warto�� nominalna 
jednej akcji (w z") 

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

Nota 18b 

KAPITA� AKCYJNY 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) stan na pocz�tek okresu 981 981 981 
  b) zwi	kszenia - - - 
c) stan na koniec okresu 981 981 981 

Od daty zarejestrowania kapita"u akcyjnego w roku 1990 do grudnia 1996 Spó"ka funkcjonowa"a w warunkach 

hiperinflacji. MSR 29 (Sprawozdawczo�� finansowa w warunkach hiperinflacji) wymaga przekszta"cenia ka�dego 

sk"adnika kapita"u akcjonariuszy (z wyj�tkiem niepodzielonych zysków i nadwy�ki z przeszacowania) przez ogóln�

indeksacj	 cen w okresie hiperinflacji. Takie retrospektywne zastosowanie skutkowa"oby wzrostem kapita"u akcyjnego 

o 714 tys. z" oraz spadkiem niepodzielonego zysku w tym okresie w ekwiwalentnej kwocie. 

Spó"ka nie uj	"a w bilansie w kapitale akcyjnym oraz wyniku lat ubieg"ych zmian z tytu"u hiperinflacji. 

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

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzie� 30 czerwca 2013 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia" w kapitale 

zak"adowym 
Liczba g"osów 

Udzia" w ogólnej 

liczbie g"osów 

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

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

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

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

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

ING OFE 287.139 5,86% 287.139 5,86% 
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Nota 18d 

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

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

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

Nota 18e 

KAPITA� Z AKTUALIZACJI WYCENY 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) stan na pocz�tek okresu 2.095 258 258 

b) zwi	kszenia - 1.837 2.289 
   - wycena instrumentów zabezpieczaj�cych z uwzgl	dnieniem efektu 
podatkowego - 193 687 

   - wycena kredytów w EUR - 1.644 1.602 
c) zmniejszenia: 1.070 - 721 
   - wycena instrumentów zabezpieczaj�cych z uwzgl	dnieniem efektu 
podatkowego 158 - - 
   - wycena kredytów w EUR 912 - 721 
d) stan na koniec okresu 1.025 2.095 1.826 

Nota 18f 

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

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) stan na pocz�tek okresu - - - 
b) zwi	kszenia - - - 
c) zmniejszenia - - - 
   - rezerwa na system motywacyjny zarz�du - opcje na akcje - - - 
d) stan na koniec okresu - - - 

Nota 18g 

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

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
Kapita" w"asny 96.731 92.802 87.441 
 Liczba akcji serii A 2.101.750 2.101.750 2.101.750 
 Liczba akcji serii B 952.400 952.400 952.400 
 Liczba akcji serii C 850.000 850.000 850.000 
 Liczba akcji serii D 560.000 560.000 560.000 
 Liczba akcji serii E 440.000 440.000 440.000 
Razem liczba akcji 4.904.150 4.904.150 4.904.150 
Warto�
 ksi�gowa na 1 akcj� w z" 19,72 18,92 17,83 
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PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
Nota 19 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
w tys. z" 

Bilans Rachunek zysków i strat 
I pó". 2013 I pó". 2012 I pó". 2013 I pó". 2012

Aktywa (rezerwa) z tytu"u podatku odroczonego
 - rzeczowe aktywa trwa"e i warto�ci niematerialne (3.392) (3.413) 39 (57)

 - nieruchomo�ci inwestycyjne (420) (448) 28 -

 - zapasy 105 162 - -

 - nale�no�ci handlowe i pozosta"e 1 58 (95) 22

 - �wiadczenia pracownicze 163 152 - -

 - kredyty i po�yczki - - - -

 - zobowi�zanie handlowe 11 (3) 14 4

 - zobowi�zania z tytu"u ubezpiecze
 spo"ecznych 97 48 4 7

 - zobowi�zania z tytu"u wynagrodze
 5 7 (2) -

 - zobowi�zania leasingowe 73 104 (13) (62)

    - �rodki pieni	�ne (11) (5) 6 (4)

    - rozliczenia mi	dzyokresowe 249 418 23 33

    - pozosta"e aktywa - - - -

    - rezerwa forward odniesiona w wynik - - - -

Aktywa (rezerwa) z tytu"u podatku odroczonego 704/(3.823) 949/(3.869) 114/(110) 66/(123)

Saldo (3.119) (2.920) 4 (57)

Wp"yw podatku odroczonego na wynik - - 4 (57)
Podatek odroczony z wyceny instrumentów 
finansowych (odnoszony na kapita" w"asny). 

37 (116)

 Podatek odroczony od PWUG (198) (198)

 Podatek odroczony od wyceny nieruchomo�ci 
inwestycyjnej 

(64) (64)

Podatek odroczony od wyceny kredytów walutowych (15) (50)

Rezerwa z tytu"u podatku odroczonego (3.359) (3.348) 4 (57)
Rezerwa z tytu"u podatku odroczonego wykazana w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

(3.359) (3.348) 4 (57)

REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE 
Nota 20a 

ZMIANA STANU D�UGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
�WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) stan na pocz�tek okresu 770 676 676 
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 770 676 676 
b) zwi	kszenia  - 94 - 
   - utworzenie rezerwy - 94 - 
c) rozwi�zanie  - - - 
   - przeniesienie na rezerw	 krótkoterminow� - - - 
   - wykorzystanie - - - 
d) stan na koniec okresu 770 770 676 
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 770 770 676 
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Nota 20b 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
�WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) stan na pocz�tek okresu 86 127 127 
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 86 127 127 
b) zwi	kszenia  - 118 - 
   - przeniesienie z rezerwy d"ugoterminowej - - - 
   - utworzenie rezerwy - 118 - 
c) zmniejszenia - 159 - 
   - wykorzystanie - 159 - 
   - rozwi�zanie - - - 
d) stan na koniec okresu 86 86 127 
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 86 86 127

Nota 20c 

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

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) odprawy emerytalne 10 28 28 

b) nagrody jubileuszowe 35 131 22 

Razem 45 159 60 

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

Aktuariusz dokonuj�c wyceny przyj�" poni�sze za"o�enia: 

• Stopa dyskontowa s"u��ca do dyskontowania warto�ci przysz"ych �wiadcze
 ustalona zosta"a na poziomie 

4,25%. Warto�� ta stanowi aktualn� przeci	tn� roczn� stop	 zwrotu z d"ugoterminowych (20 letnich) obligacji 

emitowanych przez Skarb Pa
stwa. 

• Zgodnie z aktualnie obowi�zuj�c� tre�ci� ustawy, pocz�wszy od stycznia 2013 r. wiek uprawniaj�cy do 

przej�cia na emerytur	 wzrasta �rednio o 3 miesi�ce rocznie a� do osi�gni	cia warto�ci 67 lat zarówno dla 

m	�czyzn jak i dla kobiet. 

• Prawdopodobie
stwo odej�cia z pracy w ci�gu roku z przyczyn innych ni� �mier� lub renta i emerytura ustalone 

zosta"o na poziomie 10,3% w okresie d"u�szym ni� 2 lata przed rokiem nabycia uprawnie
 emerytalnych. W 

okresie 2 lat przed nabyciem uprawnie
 0%. 

• Nominalna roczna stopa procentowa wzrostu podstawy wymiaru �wiadcze
 (wynagrodze
) w Spó"ce ustalona 

zosta"a na poziomie 2,5%. 

• Roczna stopa inflacji ustalona zosta"a na poziomie 2,5 %. 

• Prawdopodobie
stwo odej�cia z pracy z tytu"u przej�cia na rent	 inwalidzk� 0,32%. 

Wyliczenie rezerwy wynika z kalkulacji aktuarialnej sporz�dzonej na dzie
 31 grudnia 2012. 
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ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE 
Nota 21a 

ZOBOWI	ZANIA D�UGOTERMINOWE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) wobec pozosta"ych jednostek 10.290 13.639 18.208 
   - kredyty i po�yczki 10.079 13.425 18.059 
   - umowy leasingu finansowego 211 214 149 
Zobowi�zania d"ugoterminowe, razem 10.290 13.639 18.208 

Nota 21b 

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

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

  a) powy�ej 1 roku do 3 lat 7.093 9.671 13.135 
  b) powy�ej 3 do 5 lat 3.197 3.968 4.058 
  c) powy�ej 5 lat - - 1.015 
Zobowi�zania d"ugoterminowe, razem 10.290 13.639 18.208 

ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
Nota 22a 

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 
a) wobec jednostek powi�zanych 452 527 140 
  - z tytu"u dostaw i us"ug, o okresie wymagalno�ci: 452 527 140 
      - do 12 miesi	cy 452 527 140 
b) wobec pozosta"ych jednostek 27.429 23.675 31.261 
  - kredyty i po�yczki, w tym: 8.254 10.561 12.411 
  - inne zobowi�zania finansowe 367 240 422 
  - z tytu"u dostaw i us"ug, o okresie wymagalno�ci: 10.405 9.225 8.882 
      - do 12 miesi	cy 10.405 9.225 8.882 
  - z tytu"u podatków, ce", ubezpiecze
 i innych �wiadcze
 3.085 1.244 2.645 
  - z tytu"u podatku dochodowego 813 1.551 702 
  - z tytu"u wynagrodze
 1.342 827 1.264 
  - inne  150 27 4.935 
c) rezerwy na zobowi�zania 86 86 127 
d) rozliczenia mi	dzyokresowe 4.504 4.293 2.198 
Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 32.471 28.581 33.726 

Nota 22b   

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE 

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) zobowi�zania przeterminowane:    
   - do 90 dni 520 373 152 
   - od 90 do 180 dni 14 - 3 
   - od 180 do 365 dni - - 9 
   - powy�ej 365 dni 29 38 25 
Zobowi�zania krótkoterminowe przeterminowane, razem 563 411 189 
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Nota 22c    

KREDYTY 

Nazwa jednostki 
Kwota kredytu/po�yczki 

wg umowy 

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

dzie
 30.06.2013 
Termin sp"aty 

ING - obrotowy 3.000 tys. PLN 0 tys. PLN 15.02.2014

ING � dewizowy EUR 1.500 tys. EUR 544 tys. EUR 15.02.2014 

Zabezpieczeniem kredytów w ING Banku jest: 
1. zastaw rejestrowy na maszynach 
2. cesja wierzytelno�ci z monitoringiem 
3. zastaw rejestrowy na zapasach 

DZ Bank Polska S.A. � dewizowy EUR 2.600 tys. EUR 1.517 tys. EUR 02.03.2015 

DZ Bank Polska S.A. � inwestycyjny EUR 2.976 tys. EUR 2.143 tys. EUR 31.12.2017 

Zabezpieczeniem kredytów w DZ Banku jest: 
1. hipoteka "�czna kaucyjna i umowna � nieruchomo�ci w �cinawce �redniej i w �orach wraz z cesj� praw z 
polisy 
2. przelew wierzytelno�ci z kontraktów handlowych 
3. zastaw rejestrowy na maszynach 
4. weksle in blanco 
Po�yczka FO� 531 tys. PLN 133 tys. PLN 16.11.2014 

Zabezpieczeniem po�yczki FO� jest:  
1. zastaw rejestrowy na maszynach z cesj� praw z polisy 
2. weksle in blanco 

Nota 22d 

ZOBOWI	ZANIA WARUNKOWE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) zobowi�zania warunkowe wobec jednostek zale�nych 4.862 5.666 6.107 

   - por	czenie sp"aty kredytu  4.862 5.666 6.107 

Zobowi�zania warunkowe, razem 4.862 5.666 6.107 

Zetkama S.A. udzieli"a por	czenia sp"aty kredytów spó"ce zale�nej MCS sp. z o.o. � kwota 4.862 tys. z". 

ZOBOWI�ZANIA Z TYTU�U LEASINGU FINANSOWEGO 
Nota 23 

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

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

do roku 171 240 422 

1 do 5 lat 211 214 149 

powy�ej 5 lat - - - 

Razem 382 454 571 

Nota 24 

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

w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

do roku 10 14 38 

1 do 5 lat 10 8 3 

powy�ej 5 lat - - - 

Razem 20 22 41 
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INSTRUMENTY FINANSOWE 
Nota 25 

Spó"ka w ramach swojej dzia"alno�ci nara�ona jest na ryzyka stopy procentowej, ryzyko p"ynno�ci, ryzyko kredytowe 

oraz ryzyko kursowe. 

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

oraz umów leasingowych. Spó"ka nie zabezpiecza si	 przed tym ryzykiem. Zmiana oprocentowania kredytów i umów 

leasingowych o 1% w skali roku spowodowa"aby zmian	 wyniku finansowego przed opodatkowaniem o 187 tys. z". 

W ocenie zarz�du ryzyko zmiany stopy procentowych jest na akceptowalnym poziomie w stosunku do rentowno�ci 

prowadzonej dzia"alno�ci. 

Ryzyko p"ynno�ci jest na niskim poziomie ze wzgl	du na bezpieczn� struktur	 kapita"ów finansuj�cych dzia"alno��

Spó"ki. W strukturze finansowania kapita" obcy stanowi 33%, w tym kredyty bankowe 13%. Poziom zad"u�enia w 

latach 2011-2013 stale spada". 

Ryzyko kredytowe jest na niskim poziomie ze wzgl	du na stosowanie dzia"a
  maj�cych na celu zminimalizowanie 

kwoty trudnych nale�no�ci. Dzia"ania te, to m.in.: akredytywa, przedp"ata dla nowych klientów, limity nale�no�ci, 

korzystanie z us"ug wywiadowni gospodarczych. 

Ryzyko walutowe zwi�zane jest ze sprzeda�� na rynki zagraniczne oraz zakupami materia"ów i towarów z tych�e 

rynków. Bior�c pod uwag	, i� wp"ywy w walutach obcych (szczególnie w EUR) przekraczaj� wyp"ywy, Spó"ka 

podejmuje dzia"ania operacyjne zmierzaj�ce do zmniejszenia ekspozycji netto do minimalnych osi�galnych poziomów. 

Zarówno zakupy surowców, towarów jak i nak"ady inwestycyjne analizowane s� pod k�tem mo�liwo�ci redukcji ryzyka 

walutowego w Spó"ce. 

Ponadto Spó"ka realizuje strategi	 zabezpieczania ryzyka walutowego przy wykorzystaniu dost	pnych instrumentów 

finansowych. G"ównym celem strategii jest ograniczenie zmienno�ci przep"ywów pieni	�nych w walucie EUR 

zwi�zanych z wysoce prawdopodobnymi planowanymi transakcjami sprzeda�y wyrobów Spó"ki.  

Na dzie
 30 czerwca 2013r. Spó"ka posiada"a instrumenty zabezpieczaj�ce ryzyko walutowe typu forward o warto�ci 

2.580 tys. EUR. 

INSTRUMENTY FINANSOWE 

w tys. z" 
30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

Aktywa 
Zobowi�-

zania 
Aktywa 

Zobowi�-
zania 

Aktywa 
Zobowi�-

zania 
 do roku - 196 - - 611 - 

 1 do 3 lat - - - - - - 

 powy�ej 3 lat - - - - - - 

Razem - 196 - - 611 - 
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ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 
Nota 26 

ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE BIERNE 
w tys. z" 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) przychody przysz"ych okresów 3.192 3.102 1.268 

- dofinansowanie do aktywów trwa"ych 3.119 3.075 1.268 

- dofinansowanie do szkole
 73 27 - 

b) rezerwa na koszty 1.312 1.191 930 

 - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 35 31 23 

 - rezerwa na reklamacje 166 89 89 

 - rezerwa na koszty osobowe 881 756 687 

 - rezerwa na prowizje handlowe 201 315 131 

 - rezerwa na pozosta"e wydatki 29 - - 

Razem 4.504 4.293 2.198 

PRZENIESIENIA MI�DZY POZIOMAMI W HIERARCHII WARTO�CI GODZIWEJ WYKORZYSTYWANEJ 

PRZY WYCENIE WARTO�CI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Nota 27a   

PODZIA� AKTYWÓW FINANSOWYCH  

NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH   

Kategorie instrumentów 
finansowych  

Poza MSR39 Razem 
Po�yczki i 
nale�no�ci 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
warto�ci 
godziwej 

przez 
rachunek 

zysków i strat 
- wyznaczone 

przy 
pocz�tkowym 

uj	ciu do 
wyceny w 
warto�ci 
godziwej 

Stan na 30.06.2013   

Aktywa trwa�e:       
Pozosta"e d"ugoterminowe aktywa finansowe  4  4 
Aktywa obrotowe:     
Nale�no�ci z tytu"u dostaw i us"ug oraz pozosta"e 
nale�no�ci 20.253  2.721 22.974 
Po�yczki 15   15 
Pochodne instrumenty finansowe     
Pozosta"e krótkoterminowe aktywa finansowe     
�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 5.757   5.757 
Kategoria aktywów finansowych razem 26.025 4 2.721 28.750 
Stan na 31.12.2012     

Aktywa trwa�e:       
Pozosta"e d"ugoterminowe aktywa finansowe  4  4 
Aktywa obrotowe:     
Nale�no�ci z tytu"u dostaw i us"ug oraz pozosta"e 
nale�no�ci 16.128  1.842 17.970 
Po�yczki 15   15 
Pochodne instrumenty finansowe     
Pozosta"e krótkoterminowe aktywa finansowe     
�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 4.511   4.511 
Kategoria aktywów finansowych razem 20.654 4 1.842 22.500 
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Nota 27b   

PODZIA� ZOBOWI	ZA� FINANSOWYCH  

NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH   

Kategorie 
instrumentów 
finansowych  

Poza MSR39 Razem 
Zobowi�zania 

finansowe 
wyceniane wed"ug 
zamortyzowanego 

kosztu 
Stan na 30.06.2013   

Zobowi�zania d�ugoterminowe:      
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 10.079  10.079 
Leasing finansowy 211  211 
Pozosta"e zobowi�zania    
Zobowi�zania krótkoterminowe:    
Zobowi�zania z tytu"u dostaw i us"ug oraz 
pozosta"e zobowi�zania 

10.807 2.190 12.997 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 8.254  8.254 
Leasing finansowy 171  171 
Pochodne instrumenty finansowe    
Kategoria zobowi�za� finansowych razem 29.522 2.190 31.712 
Stan na 31.12.2012    

Zobowi�zania d�ugoterminowe:       
Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 13.425  13.425 
Leasing finansowy 214  214 
Pozosta"e zobowi�zania    
Zobowi�zania krótkoterminowe:    
Zobowi�zania z tytu"u dostaw i us"ug oraz 
pozosta"e zobowi�zania 

9.752 294 10.046 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 10.561  10.561 
Leasing finansowy 240  240 
Pochodne instrumenty finansowe    
Kategoria zobowi�za� finansowych razem 34.192 294 34.486 

Nota 28 

ZMIANY KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH NA SKUTEK ZMIANY CELU LUB SPOSOBU 
WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW 

Nie wyst�pi"y 

RODZAJ ORAZ KWOTA POZYCJI WP�YWAJ�CYCH NA AKTYWA, ZOBOWI�ZANIA, KAPITA� W�ASNY, 
DOCHODY NETTO LUB PRZEP�WYWY PIENI�ZNE, KTÓRE S� NIETYPOWE ZE WZGL�DU NA ICH 
RODZAJ, WIELKO�� LUB CZ�STOTLIWO�� WYST�POWANIA 
Nota 29 

RODZAJ ORAZ KWOTA POZYCJI  w tys. z" Opis 

Zobowi�zania krótkoterminowe 3.013 Emisja d"u�nych papierów warto�ciowych 

RODZAJ ORAZ KWOTA ZMIAN WARTO�CI SZACUNKOWYCH, KTÓRE BY�Y PREZNETOWANE W 
OKRESACH WCZE�NIEJSZYCH 
Nota 30 

RODZAJ ORAZ KWOTA ZMIAN  
Kwota 
zmiany  
w tys. z" 

Opis 

Nieruchomo�ci inwestycyjne -150 
Obni�enie warto�ci nieruchomo�ci 
inwestycyjnej. 
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Nota 31 

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

W I pó"roczu 2013 Spó"ka wyemitowa"a obligacje, które obj	"a w ca"o�ci spó"ka zale�na Armak sp. z o.o. Kwota emisji 

to 3 mln z". 

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

Nie wyst�pi"y 

INFORMACJA O ROZRACHUNKACH Z JEDNOSTKAMI POWI�ZANYMI 
Nota 33 

ROZRACHUNKI Z JEDNOSTAKMI POWI	ZANYMI 
w tys. z" 

31-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

a) �rubena Unia S.A.   

 - nale�no�ci - - 5.001 

 - zobowi�zania 63 49 59 

 - sprzeda� 2 4 2 

 - zakupy 211 464 228 

b) MCS sp. z o.o.   

 - nale�no�ci 484 1.167 1.009 

 - zobowi�zania 6 13 18 

 - po�yczka - 315 

 - sprzeda� 1.124 1.573 544 

 - zakupy 44 91 41 

c) Armak sp. z o.o.   

 - nale�no�ci 305 126 141 

 - zobowi�zania 383 442 51 

 - sprzeda� 971 1.249 302 

 - zakupy 1.617 1.335 54 

d) Terrell Trading sp. z o.o.   

 - nale�no�ci 1 1 - 

 - zobowi�zania - - - 

 - po�yczka 15 15 15 

 - sprzeda� - 1 - 

 - zakupy - - - 

e) Varimex-Valves sp. z o.o.   

 - nale�no�ci 813 575 750 

 - zobowi�zania - 23 12 

 - sprzeda� 2.151 3.399 1.910 

 - zakupy 34 54 30 

Transakcje z podmiotami powi�zanymi maj� charakter rynkowy. 

Nota 34 

ZMIANY W OKRESACH WCZE�NIEJ PREZENTOWANYCH  

Nie wyst�pi"y korekty okresów wcze�niej prezentowanych. 
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Nota 35 

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

w tys. z�

Zmiana stanu 

odpisów 

aktualizuj�cych 

warto�� zapasów 

Zmiana stanu 

odpisów 

aktualizuj�cych 

warto�� nale�no�ci 

krótkoterminowych 

Rezerwa na 

odroczony podatek 

dochodowy 

Rezerwa na przysz"e 

zobowi�zania 

Stan na 31.12.2012 552 364 3.614 856 

 Zwi	kszenia - - - - 

 Wykorzystanie - 9 - - 

 Rozwi�zanie - - 255 - 

Stan na 30.06.2013 552 355 3.359 856 

Nota 36 

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

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

Nota 37 

ROZSTRZYGNI�CIA SPRAW S�DOWYCH 

W I pó"roczu 2013 roku nie nast�pi"y rozstrzygni	cia spraw s�dowych. 

Na 30 czerwca 2013 Spó"ka by"a stron� nast	puj�cych istotnych post	powa
 s�dowych: 

� Rurator sp. z o.o. � kwota sporna 60 tys. z", 

� PUH Cewar Wi	ch & Wi	ch spó"ka jawna � kwota sporna 60 tys. z", 

� Sprawa z powództwa by"ego pracownika przeciwko Spó"ce o odszkodowanie z tytu"u nieuzasadnionego 

wypowiedzenia umowy o prac	 � kwota sporu 25 tys. z", 

� Sprawa o uchylenie uchwa"y Rady Miasta K"odzko w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dotycz�cego nieruchomo�ci spó"ki po"o�onych w K"odzku (dawna siedziba Spó"ki), 

� SAS GMR z siedzib� we Francji � zg"oszenie wierzytelno�ci w post	powaniu upad"o�ciowym � kwota 40 tys. Euro, 

� Arkivator AB z siedzib� w Szwecji - zg"oszenie wierzytelno�ci w post	powaniu uk"adowym � kwota 11 tys. Euro. 
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Nota 38 

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

Przeci�tne zatrudnienie w I pó"roczu 2013 r. Ogó"em Kobiety M��czyni 

1. Pracownicy ogó"em, w tym: 356 35 321 

Pracownicy umys"owi 97 23 74 

Pracownicy fizyczni 259 12 247 

2. Osoby przebywaj�ce na urlopach, w tym: 1 1 0 

Wychowawczych 1 1 0 

Przeci�tne zatrudnienie w I pó"roczu 2012 r. Ogó"em Kobiety M��czyni 

1. Pracownicy ogó"em, w tym: 353 32 321 

Pracownicy umys"owi 94 22 72 

Pracownicy fizyczni 259 10 249 

2. Osoby przebywaj�ce na urlopach, w tym: 2 2 0 

Wychowawczych 2 2 0 

Nota 39 

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

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

w tys. z�

Wyszczególnienie 
I pó"rocze 

2013 rok 

I pó"rocze 

2012 rok 

1. Osoby zarz�dzaj�ce 1.147 1.099 

Leszek Jurasz  721 692 

Jerzy Ko�uch 426 407 

2. Osoby nadzoruj�ce 148 148 

Micha" Zawisza 44 44 

Jan Jurczyk 29 29 

Zygmunt Mro�ek 25 25 

Tomasz Jurczyk 25 25 

Tomasz Stamirowski 25 25 

  



40 

Nota 40 

PRAWO WIECZYSTEGO U�YTKOWANIA GRUNTÓW 

Spó"ka posiada grunty w u�ytkowaniu wieczystym nabyte w drodze decyzji administracyjnych w latach 90-tych, które 

zosta"y ujawnione w bilansie na dzie
 30 czerwca 2008 roku w warto�ci godziwej. Wykazane zosta"y w rzeczowych 

aktywach trwa"ych w pozycji grunty oraz nieruchomo�ciach inwestycyjnych. Dla zachowania porównywalno�ci 

danych, prawo wieczystego u�ytkowania gruntów ujawniono przez bilans otwarcia koryguj�c sprawozdania na 31 

grudnia 2007 roku. 

Do dnia 01 stycznia 2008 r. prawa wieczystego u�ytkowania gruntów by"y ujmowane w ewidencji pozabilansowej i 

opisywane w informacji dodatkowej. 

ZESTAWIENIE WARTO�CI PRAW U�YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW Wycena w 
tys. z" 

Dzia"ka Nr Lokalizacja 

713/6 AM-3 �cinawka �rednia, ul. 3 Maja 12 185

713/8 AM-3 �cinawka �rednia, ul. 3 Maja 12 8

713/10 AM-3 �cinawka �rednia, ul. 3 Maja 12 148

Rzeczowe aktywa trwa"e � grunty wg wyceny z dnia 17.01.2003 r. 341

33 AM-2 K"odzko, ul. �l�ska 24 471

7/1 AM-5 K"odzko, ul. �l�ska 21 231

3 AM-5 K"odzko, ul. �l�ska 19 56

8/5 AM-5 K"odzko, ul. �l�ska 21 51

8/3 AM-5 K"odzko, ul. �l�ska 8

8/7 AM-5 K"odzko, ul. �l�ska 1

7/3 AM-5 K"odzko, ul. �l�ska 2

8/4 AM-5 K"odzko, ul. �l�ska 6

Nieruchomo�ci inwestycyjne wg wyceny z dnia 30.01.2009 r. 826

Razem prawo wieczystego u�ytkowania gruntów 1 167

Nota 41 
INFORMACJA DO RACHUNKU PRZEP�YWÓW �RODKÓW PIENI��NYCH 

Zap"acone odsetki od kredytów s� ujmowane w dzia"alno�ci operacyjnej rachunku przep"ywów �rodków 
pieni	�nych. 

ODSETKI Ogó"em 

Uj	te w cz	�ci 
operacyjnej rachunku 
przep"ywów �rodków 

pieni	�nych 

- odsetki od kredytów i po�yczek 226 228 

- odsetki od zobowi�za
 bud�etowych - - 

 - odsetki od zobowi�za
 leasingowych 11 - 

- odsetki otrzymane od lokat (3) - 

- odsetki od obligacji 13 - 

- inne 42 - 

RAZEM 289 228 
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INFORMACJE O SEGMENTACH BRAN�OWYCH 
w tys. z" 

Nota 42        

INFORMACJE O 

SEGEMNTACH 

BRAN�OWYCH 

Armatura Odlewy Pozosta"a dzia"alno�� Warto�� ogó"em 

01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012 

30-06-2013 30-06-2012 30-06-2013 30-06-2012 30-06-2013 30-06-2012 30-06-2013 30-06-2012 

PRZYCHODY 23.058 20.519 23.125 22.454 10.337 7.366 56.520 50.339

   Sprzeda� na zewn�trz 33.976 29.663 12.207 13.310 10.337 7.366 56.520 50.339

   Sprzeda� mi	dzy segmentami (10.918) (9.144) 10.918 9.144

KOSZTY 16.444 12.214 18.441 19.923 7.484 5.166 42.369 37.303

WYNIK BRUTTO NA 

SPRZEDA�Y 
6.614 8.305 4.684 2.531 2.853 2.200 14.151 13.036

WYNIK NA DZIA�ALNO�CI 

OPERACYJNEJ 
5.873 5.614

WYNIK NETTO 4.999 8.777

Nak"ady na �rodki trwa"e  

i warto�ci niematerialne 
785 635 573 273 1.358 908

Amortyzacja 922 947 787 807 1.709 1.754
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Armatura Odlewy Pozosta"a dzia"alno�� Warto�� ogó"em 

 01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012 

 30-06-2013 31-12-2012 30-06-2013 31-12-2012 30-06-2013 31-12-2012 30-06-2013 31-12-2012 

AKTYWA SEGMENTU 47.312 46.251 32.021 30.554 9.947 9.520 89.280 86.325

   Rzeczowe aktywa trwa"e 27.226 27.908 15.713 15.734 42.939 43.642

   Warto�ci niematerialne 1.648 1.292 4.107 4.111 5.755 5.403

   Nieruchomo�ci inwestycyjne 4.005 4.155 4.005 4.155

   Zapasy 9.065 9.554 2.802 3.145 1.740 2.456 13.607 15.155

   Nale�no�ci 9.373 7.497 9.399 7.564 4.202 2.909 22.974 17.970

AKTYWA NIE PRZYPISANE 

DO SEGMENTÓW 
54.341 53.081

AKTYWA RAZEM 143.621 139.406

  

PASYWA SEGMENTU 18.894 23.122 15.361 11.083 3.916 3.636 38.171 37.841

Zobowi�zania d"ugoterminowe 10.290 13.639 10.290 13.639

Zobowi�zania 

krótkoterminowe 
8.604 9.483 15.361 11.083 3.916 3.636 27.881 24.202

PASYWA NIE PRZYPISANE 

DO SEGMENTU 
105.450 101.406

PASYWA RAZEM 143.621 139.406
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Segmenty bran�owe. 

Oferta produktowa Spó"ki obejmuje armatur	 przemys"ow� i odlewy. Podzia" ten stanowi kryterium wydzielenia 

segmentów bran�owych. Wydzielone segmenty to: 

A) Armatura przemys"owa 

B) Odlewy 

C) Pozosta"a dzia"alno��

Pozosta"a dzia"alno�� to przede wszystkim sprzeda� towarów i materia"ów. 

Do sierpnia 2007 r. produkcja armatury by"a realizowana w K"odzku. Po przeprowadzce ca"a produkcja wykonywana 

jest w �cinawce �redniej. Zak"ad produkuje armatur	 przemys"ow� w oparciu o odlewy �eliwne produkowane w 

odlewni w"asnej oraz w odlewniach obcych. Wytwarzana przez Spó"k	 armatura sk"ada si	 z typowych elementów, do 

których zaliczy� mo�na korpus, pokryw	, grzyb, trzpie
, uszczelnienia i elementy z"�czne. 

Odlewnia wytwarza odlewy z �eliwa szarego i �eliwa sferoidalnego w oparciu o nowoczesne technologie. Produkowane 

odlewy stanowi� baz	 dla produkcji armatury przemys"owej Zetkamy oraz s� sprzedawane jako produkty finalne 

producentom w kraju i zagranic�. 

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

opieraj�cego si	 na lokalizacji geograficznej klientów. Dla potrzeb zarz�dzania spó"k� wydzielono nast	puj�ce obszary: 

A) Polska 

B) Unia Europejska 

C) Pozosta"e kraje 

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

w tys. z"otych

RYNEK ZBYTU 
I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012 Zmiana 

2013/2012 tys. z" [%] tys. z" [%] 

POLSKA 17.346 31% 16.142 32% 7% 

UNIA EUROPEJSKA 25.849 46% 25.178 50% 3% 

POZOSTA�E KRAJE 13.325 23% 9.019 18% 48% 

SPRZEDA� RAZEM 56.520 100% 50.339 100% 12% 

Przychody i koszty segmentu bran�owego. 

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

Aktywa i pasywa segmentu bran�owego. 

Do aktywów segmentu zalicza si	: 

� Rzeczowe aktywa trwa"e � zgodnie z ich lokalizacj�, 

� Warto�ci niematerialne - zgodnie z ich lokalizacj�, 

� Zapasy � zgodnie z lokalizacj� magazynów, 

� Nale�no�ci � proporcjonalnie do sprzeda�y segmentów. 
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Do pasywów segmentu zalicza si	: 

� Zobowi�zania d"ugoterminowe: leasingowe zgodnie z miejscem u�ytkowania przedmiotu leasingu, kredyt bankowy 

zgodnie z przeznaczeniem, 

� Zobowi�zania krótkoterminowe: leasingowe zgodnie z miejscem u�ytkowania przedmiotu leasingu, kredyt bankowy 

i zobowi�zania handlowe - proporcjonalnie do kosztów segmentów. 

Transfery pomi�dzy segmentami 

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

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi	 i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi	gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r.
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SPRAWOZDANIE ZARZ	DU Z DZIA�ALNO�CI 



GRUPA KAPITA�OWA ZETKAMA S.A. 

�RÓDROCZNE SKRÓCONE  
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU
  

�CINAWKA �REDNIA, 22.08.2013





GRUPA KAPITA�OWA ZETKAMA Kwoty wyra�one s� w tysi�cach z!otych polskich, o ile nie wskazano inaczej
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Aktywa trwa!e   

Warto�� firmy    

Warto�ci niematerialne 6.163 4.286 5.970 

Rzeczowe aktywa trwa"e 113.529 113.220 114.195 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 5.440 5.590 5.590 

Inwestycje w jednostkach zale�nych 14 14 14 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 698 719 695 

Nale�no�ci i po�yczki    

Pochodne instrumenty finansowe    

Pozosta"e d"ugoterminowe aktywa finansowe 5 5 5 

D"ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

Aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa trwa"e 125.849 123.834 126.469 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 36.482 34.254 36.122 

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 

56.323 56.370 43.502 

Nale�no�ci z tytu"u bie��cego podatku dochodowego          

Po�yczki 15 15 15 

Pochodne instrumenty finansowe 611 

Pozosta"e krótkoterminowe aktywa finansowe 172    

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 1.234 810 454 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 16.243 12.660 19.684 

Aktywa trwa"e zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzeda�y 

      

Aktywa obrotowe 110.297 104.892 99.777 

Aktywa razem 236.146 228.726 226.246 

�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Kapita! w!asny   

Kapita� w�asny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej: 

Kapita" podstawowy 981 981 981 

Akcje w"asne (-)    

Kapita" ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 

31.843 31.843 31.843 

Pozosta"e kapita"y 337 1.700 2.242 

Zyski zatrzymane: 108.771 83.270 92.626 

- zysk (strata) z lat ubieg"ych 92.626 69.963 69.963 

- zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 

16.145 13.307 22.663 

141.932 117.794 127.692 

Udzia"y niedaj�ce kontroli 1.921 1.694 1.842 

Kapita" w"asny 143.853 119.488 129.534 
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Zobowi�zania 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Zobowi�zania d!ugoterminowe 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 15.530 26.393 19.413 

Leasing finansowy 342 827 618 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta"e zobowi�zania 

Rezerwa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 8.194 8.331 8.908 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu"u 
�wiadcze	 pracowniczych 

2.422 2.665 2.419 

Pozosta"e rezerwy d"ugoterminowe 

D"ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

Zobowi�zania d"ugoterminowe 26.488 38.216 31.358 

Zobowi�zania krótkoterminowe 

Zobowi�zania z tytu"u dostaw i us"ug oraz pozosta"e 
zobowi�zania 

29.320 33.638 24.954 

Zobowi�zania z tytu"u bie��cego podatku dochodowego 1.359 2.383 3.050 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 18.858 22.831 22.937 

Leasing finansowy 775 1.047 857 

Pochodne instrumenty finansowe 201      

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu"u 
�wiadcze	 pracowniczych 

5.815 4.674 5.247 

Pozosta"e rezerwy krótkoterminowe 1.927 1.927 1.927 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 7.550 4.522 6.382 

Zobowi�zania zwi�zane z aktywami trwa"ymi 
przeznaczonymi do sprzeda�y 

     

Zobowi�zania krótkoterminowe 65.805 71.022 65.354 

Zobowi�zania razem 92.293 109.238 96.712 

Pasywa razem 236.146 228.726 226.246 

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 
Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r. 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 

od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Dzia!alno�� kontynuowana   

Przychody ze sprzeda�y 151.167 144.480 277.169 

Przychody ze sprzeda�y produktów 136.853 133.006 251.281 

Przychody ze sprzeda�y us"ug  2.148 1.754 3.681 

Przychody ze sprzeda�y towarów i materia"ów 12.166 9.720 22.207 

Koszt w!asny sprzeda�y 115.914 109.018 213.877 

Koszt sprzedanych produktów 106.725 100.643 195.932 

Koszt sprzedanych us"ug 1.270 1.176 2.508 

Koszt sprzedanych towarów i materia"ów 7.919 7.199 15.437 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 35.253 35.462 63.292 

Koszty sprzeda�y 7.246 6.821 14.285 

Koszty ogólnego zarz�du 10.226 10.765 19.955 

Pozosta"e przychody operacyjne 937 514 2.224 

Pozosta"e koszty operacyjne 1.010 947 2.240 

Zyski z tytu"u okazyjnego nabycia -         

Zysk (strata) z dzia!alno�ci operacyjnej 17.708 17.443 29.036 

Przychody finansowe 1.837 350 1.027 

Koszty finansowe 649 1.618 2.465 

Udzia" w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metod� praw w"asno�ci (+/-) 

3 3 (19)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18.899 16.178 27.579 

Podatek dochodowy 2.675 2.799 4.696 

Zysk (strata) netto z dzia!alno�ci kontynuowanej 16.224 13.379 22.883 

Dzia!alno�� zaniechana 

Zysk (strata) netto z dzia"alno�ci zaniechanej 

Zysk (strata) netto 16.224 13.379 22.883 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy: 

- akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 16.145 13.307 22.663 

- akcjonariuszom niekontroluj�cym 79 72 220 

Podpisy wszystkich Cz"onków Zarz�du 
Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G"ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r. 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDN� AKCJ� ZWYK�� (PLN) 

od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

z dzia�alno�ci kontynuowanej 16.145 13.307 22.663

- podstawowy 3,29 2,71 4,62

- rozwodniony 3,29 2,71 4,62

z dzia�alno�ci kontynuowanej i zaniechanej 16.145 13.307 22.663

- podstawowy 3,29 2,71 4,62

- rozwodniony 3,29 2,71 4,62

�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA�KOWITYCH DOCHODÓW 

od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Zysk (strata) netto 16.224 13.379 22.883

Inne ca!kowite dochody 

Inne ca!kowite dochody, które zostan�
przeklasyfikowane na zyski lub straty po spe!nieniu
okre�lonych wyników 

(1.905) 2.637 3.179

Przeszacowanie �rodków trwa"ych 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y: 

- dochody (straty) uj�te w okresie w innych dochodach
ca"kowitych 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep"ywy �rodków 
pieni��nych: 

- dochody (straty) uj�te w okresie w innych dochodach
ca"kowitych 

(2.264) 3.224 3.864

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 

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

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek dzia"aj�cych za 
granic�
Ró�nice kursowe przeniesione do wyniku finansowego �
sprzeda� jednostek zagranicznych 
Udzia" w innych dochodach ca"kowitych jednostek 
wycenianych metod� praw w"asno�ci 

    

Podatek dochodowy odnosz�cy si� do sk"adników 
innych dochodów ca"kowitych 

359 (587) (685)

Inne ca!kowite dochody, które nie zostan�
przeklasyfikowane na zyski lub straty 

- - -

Inne ca�kowite dochody po opodatkowaniu (1.905) 2.637 3.179

Ca�kowite dochody 14.319 16.016 26.062

Ca�kowite dochody przypadaj�ce: 

- akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 14.240 15.944 25.842

- akcjonariuszom niekontroluj�cym 79 72 220

Podpisy wszystkich Cz!onków Zarz�du 
Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G!ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r. 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W!ASNYM 

Kapita! przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 

Udzia!y 
mniejszo�ci 

Kapita! 
w!asny 
razem 

Kapita! 
podstawowy 

Akcje w!asne 
(-) 

Kapita! ze 
sprzeda�y 

akcji pow. ich 
wart. nom 

Pozosta!e 
kapita!y 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzie� 01.01.2013 roku 981    31.843 2.242 92.626 127.692 1.842 129.534 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci      
Korekta b!�du podstawowego      
Saldo po zmianach 981    31.843 2.242 92.626 127.692 1.842 129.534 

Zmiany w kapitale w!asnym w okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku 

Emisja akcji 

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

Wycena opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Zmiana struktury grupy kapita!owej - transakcje z mniejszo�ci�

Dywidendy     
Przekazanie wyniku finansowego na kapita!      
Razem transakcje z w!a�cicielami 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku         16.145 16.145 79 16.224 
Inne ca!kowite dochody: 

Inne ca!kowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku       (2.264)   (2.264)   (2.264)
Podatek dochodowy odnosz�cy si� do sk!adników innych 
dochodów ca!kowitych      359   359   359 
Razem ca!kowite dochody (1.905) 16.145 14.240 79 14.319 
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda�
przeszacowanych �rodków trwa!ych)          
Saldo na dzie� 30.06.2013 roku

981 31.843 337 108.771 141.932 1.921 143.853 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W!ASNYM (CD.) 

Kapita! przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 

Udzia!y 
mniejszo�ci 

Kapita! 
w!asny 
razem 

Kapita! 
podstawowy 

Akcje w!asne 
(-) 

Kapita! ze 
sprzeda�y 
akcji pow. 

ich 
wart. nom. 

Pozosta!e 
kapita!y 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzie� 01.01.2012 roku 981 31.843 (937) 74.703 106.590 1.622 108.212 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b!�du podstawowego 164 164 164 

Saldo po zmianach 981 31.843 (937) 74.867 106.754 1.622 108.376 

Zmiany w kapitale w!asnym w okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Emisja akcji 

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

Wycena opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Zmiana struktury grupy kapita!owej - transakcje z mniejszo�ci�

Dywidendy (4.904) (4.904) (4.904)

Przekazanie wyniku finansowego na kapita! 

Razem transakcje z w!a�cicielami (4.904) (4.904)    (4.904)

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 13.307 13.307 72 13.379 

Inne ca!kowite dochody: 

Inne ca!kowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku  3.224 3.224 3.224 
Podatek dochodowy odnosz�cy si� do sk!adników innych 
dochodów ca!kowitych 

(587) (587) (587)

Razem ca!kowite dochody 2.637 13.307 15.944 72 16.016 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda�
przeszacowanych �rodków trwa!ych) 

Saldo na dzie� 30.06.2012 roku 981    31.843 1.700 83.270 117.794 1.694 119.488
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W!ASNYM (CD.) 

Kapita! przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 

Udzia!y 
mniejszo�ci 

Kapita! 
w!asny 
razem 

Kapita! 
podstawowy 

Akcje w!asne 
(-) 

Kapita! ze 
sprzeda�y 

akcji pow. ich 
wart. nom 

Pozosta!e 
kapita!y 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzie� 01.01.2012 roku 981 31.843 (937) 74.703 106.590 1.622 108.212 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci 

Korekta b!�du podstawowego 164 164 164 

Saldo po zmianach 981 31.843 (937) 74.867 106.754 1.622 108.376 

Zmiany w kapitale w!asnym w okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Emisja akcji 

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

Wycena opcji (program p!atno�ci akcjami) 

Zmiana struktury grupy kapita!owej - transakcje z mniejszo�ci�  

Dywidendy (4.904) (4.904) (4.904)

Przekazanie wyniku finansowego na kapita! 

Razem transakcje z w!a�cicielami (4.904) (4.904)    (4.904)

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 22.663 22.663 220 22.883 

Inne ca!kowite dochody: 

Inne ca!kowite dochody za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku  3.864 3.864 3.864 
Podatek dochodowy odnosz�cy si� do sk!adników innych 
dochodów ca!kowitych 

(685) (685) (685)

Razem ca!kowite dochody 3.179 22.663 25.842 220 26.062 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda� przeszac. �r. trw.)  

Saldo na dzie� 31.12.2012 roku 981    31.843 2.242 92.626 127.692 1.842 129.534 

Podpisy wszystkich Cz!onków Zarz�du 
Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G!ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r. 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP!YWÓW PIENI�	NYCH 

od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Przep!ywy �rodków pieni��nych z dzia!alno�ci 
operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18.899 16.178 27.579

Korekty: 

Amortyzacja i odpisy aktualizuj�ce rzeczowe aktywa 
trwa!e 

4.615 4.222 8.643 

Amortyzacja i odpisy aktualizuj�ce warto�ci 
niematerialne 

310 170 344 

Zmiana warto�ci godziwej aktywów trwa!ych 150 

Zmiana warto�ci godziwej aktywów (zobowi�za	) finans.
wycenianych przez rachunek zysków i strat 

-   

Instrumenty zabezpieczaj�ce przep!ywy �rodków 
pieni��nych przeniesione z kapita!u 

81 (111) (1.885)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu!u utraty warto�ci aktywów 
finansowych 

-      

Zysk (strata) ze sprzeda�y niefinansowych aktywów 
trwa!ych 

20 304 18 

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

(13) (42) (42)

Zyski (straty) z tytu!u ró�nic kursowych (318) (98) (64)

Koszty odsetek 554 958 1.714 

Przychody z odsetek i dywidend -   4.947 (53)

Koszt p!atno�ci w formie akcji (programy motywacyjne) -         

Udzia! w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (3) (3) 19 

Inne korekty 310 (107) (526)

Korekty razem 5.706 10.240 8.168

Zmiana stanu zapasów (360) (227) (2.095)

Zmiana stanu nale�no�ci (11.009) (17.149) (4.282)

Zmiana stanu zobowi�za	 1.403 (3.540) 1.131 

Zmiana stanu rezerw i rozlicze	 mi�dzyokresowych 106 174 122 

Zmiana stanu rezerw na program motywacyjny -      

Zmiany w kapitale obrotowym (9.860) (20.742) (5.124)

Wp!ywy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

(454) 1.042 1.885 

Zap!acone odsetki z dzia!alno�ci operacyjnej (492) (895) (1.705)

Zap!acony podatek dochodowy (3.509) (1.771) (4.820)

�rodki pieni��ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 10.290 4.052 25.983 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP!YWÓW PIENI�	NYCH (CD.) 
od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Przep!ywy �rodków pieni��nych z dzia!alno�ci 
inwestycyjnej 

Wydatki na nabycie warto�ci niematerialnych (535) (706) (2.345)

Wp!ywy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych       

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwa!ych (3.890) (3.087) (8.351)

Wp!ywy ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwa!ych 59 66 103 

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 (15) (15)

Wp!ywy z tytu!u zabezpiecze	 kursowych (172)    

Wp!ywy ze sprzeda�y pozosta!ych aktywów finansowych 2.946 2.946 

Wp!ywy z otrzymanych dotacji rz�dowych 209 108 2.492 

Otrzymane odsetki 3 74 53 

Otrzymane dywidendy          

�rodki pieni��ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (4.154) (786) (5.117)

Przep!ywy �rodków pieni��nych z dzia!alno�ci 
finansowej 

Wp!ywy netto z tytu!u emisji akcji 

Nabycie akcji w!asnych 

Wp!ywy z tytu!u emisji d!u�nych papierów warto�ciowych

Inne wydatki inwestycyjne 

Wp!ywy z tytu!u zaci�gni�cia kredytów i po�yczek 1.284 3.421 1.433 

Sp!aty kredytów i po�yczek (10.419) (6.302) (9.377)

Sp!ata zobowi�za	 z tytu!u leasingu finansowego (442) (428) (1.037)

Odsetki zap!acone 

Dywidendy wyp!acone (4.904)

�rodki pieni��ne netto z dzia�alno�ci finansowej (9.577) (3.309) (13.885)

Zmiana netto stanu �rodków pieni��nych i ich
ekwiwalentów 

(3.441) (43) 6.981 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek 
okresu 

19.684 12.703 12.703 

Zmiana stanu z tytu!u ró�nic kursowych    

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 16.243 12.660 19.684

Podpisy wszystkich Cz!onków Zarz�du 
Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G!ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013r. 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJA�NIENIA DO �RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

1.1. Dane identyfikuj�ce Spó�k� dominuj�c�

Jednostk� dominuj�c� Grupy Kapita!owej Zetkama [dalej zwan� �Grup� Kapita!ow��, �Grup��] jest Zetkama S.A. 
[dalej zwana �Spó!k� dominuj�c��].  
Spó!ka dominuj�ca zosta!a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 1 grudnia 1990r. Spó!ka dominuj�ca jest 
wpisana do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego w S�dzie Rejonowym dla miasta Wroc!awia 
Fabrycznej - IX Wydzia! Gospodarczy pod numerem KRS 000084847. Spó!ce dominuj�cej nadano numer 
statystyczny REGON 890501767. 

Siedziba Spó!ki dominuj�cej mie�ci si� przy ul. 3 Maja 12 w �cinawce �redniej, kod pocztowy 57-410. Siedziba 
Spó!ki dominuj�cej jest jednocze�nie podstawowym miejscem prowadzenia dzia!alno�ci przez Grup� Kapita!ow�.  

Podstawowym przedmiotem dzia!alno�ci Spó!ki dominuj�cej oraz jej spó!ek zale�nych jest:  
� produkcja armatury przemys!owej, 
� produkcja odlewów �eliwnych, 
� produkcja elementów z!�cznych, 
� produkcja podzespo!ów dla motoryzacji. 

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

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrachunkowy od 1 stycznia 
2013r. do 30 czerwca 2013r. Porównawcze dane finansowe obejmuj� okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 
2012r. 

1.3. Sk�ad Zarz�du i Rady Nadzorczej Zetkama S.A. 

W sk!ad Zarz�du Spó!ki na dzie	 30 czerwca 2013 roku wchodzi!y nast�puj�ce osoby: 
Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 
Jerzy Ko�uch � Wiceprezes Zarz�du 

W sk!ad Rady Nadzorczej Spó!ki na dzie	 30 czerwca 2013 roku wchodzi!y nast�puj�ce osoby: 
Micha! Zawisza � Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Jan Jurczyk � Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
Zygmunt Mro�ek � Sekretarz Rady Nadzorczej 
Tomasz Stamirowski � Cz!onek Rady Nadzorczej 
Tomasz Jurczyk � Cz!onek Rady Nadzorczej 

1.4. Struktura w�asno�ciowa Grupy Kapita�owej. 

Struktura w!asno�ciowa Grupy Zetkama na dzie	 30 czerwca 2013 roku przedstawia si� nast�puj�co: 

1.4.1. SPÓ!KI ZALE	NE 

�ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zosta!a obj�ta Spó!ka dominuj�ca oraz 
nast�puj�ce spó!ki zale�ne: 

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

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012 

�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 

94,17% 94,17% 94,17% 
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Spó!ka Terrell Trading Sp. z o.o. nie podlega!a konsolidacji ze wzgl�du na ma!� istotno��. 

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

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012 

Terrell Trading Sp. z o. o. ul. 3 maja 12 
57-410 �cinawka �rednia 

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

Podstawowe dane finansowe spó!ki Terrell Trading Sp. z o.o.: 

  Aktywa Zobowi�zania Kapita! w!asny 
Wynik 

finansowy netto
Przychody ze 

sprzeda�y 

 na dzie� 31.12.2012 roku  

Terrell Trading Sp. z o.o. 8 16 (8) (9) -

1.4.1.1. �rubena Unia S.A. 

W I pó!roczu 2008 roku Zetkama S.A. naby!a 2.933.000 akcji �rubena Unia S.A., co stanowi!o 87,58% akcji i 
g!osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

W I pó!roczu 2011 roku w wyniku umorzenia 400.000 akcji w!asnych przez �rubena Unia S.A. i zakupu 10.000 
akcji �rubena Unia S.A. od pozosta!ych akcjonariuszy przez spó!k� dominuj�c�, udzia! Zetkama S.A. w kapitale 
�rubena Unia S.A. wzrós! do 99,80% akcji i g!osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Na podstawie Uchwa!y nr 16/06/2011 podj�tej w dniu 10 czerwca 2011r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
�rubena Unia S.A. z siedzib� w �ywcu postanowi!o o przymusowym wykupie, przez Akcjonariusza Zetkama S.A. 
z siedzib� w �cinawce �redniej, 6.000 akcji zwyk!ych imiennych serii B Spó!ki �rubena Unia S.A., nale��cych do 
akcjonariuszy mniejszo�ciowych. Uchwa!a powy�sza zosta!a og!oszona w Monitorze S�dowym i Gospodarczym 
nr 122 poz. 8266 z dnia 27 czerwca 2011 r. W wyniku wykupu akcji, który nast�pi! w dniu 4 sierpnia 2011 roku., 
spó!ka dominuj�ca Zetkama S.A. osi�gn�!a pakiet 100% udzia!ów w kapitale zak!adowym �rubena Unia S.A. 

Informacje ogólne o �rubena Unia S.A.: 

Firma i forma prawna   �rubena Unia Spó!ka akcyjna 

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

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

1.4.1.2. MCS Sp. z o.o. 

MCS Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� zosta!a zawi�zana dnia 26 marca 2009 roku. Jedynym 
za!o�ycielem by!a Zetkama S.A. Na dzie	 26 marca 2009 roku kapita! za!o�ycielski Spó!ki wynosi! 5.000 z! i dzieli! 
si� na 50 równych i niepodzielnych udzia!ów o warto�ci nominalnej 100 z! ka�dy. 
Dnia 20 maja 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podj�!o Uchwa!� o podwy�szeniu kapita!u 
Spó!ki o kwot� 5.500.000 z! poprzez utworzenie 55.000 nowych, równych i niepodzielnych udzia!ów o warto�ci 
nominalnej po 100 z! ka�dy,  które zosta!y obj�te przez Zetkama S.A.

Informacje ogólne o MCS Sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   MCS Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres    44-240 �ory, Stra�acka 43 
Przedmiot dzia!alno�ci produkcja elementów metalowych wytwarzanych metod� obróbki 

skrawaniem oraz rur gi�tych i dziurowanych 

1.4.1.3. Armak Sp. z o.o. 

W dniu 29 grudnia 2011r. Zetkama S.A. naby!a od Skarbu Pa	stwa Rzeczypospolitej Polskiej 33.900 (trzydzie�ci 
trzy tysi�ce dziewi��set) udzia!ów o warto�ci nominalnej 500 z! (pi��set z!otych) ka�dy w kapitale zak!adowym 
spó!ki � �l�skie Zak!ady Armatury Przemys!owej Armak spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w 
Sosnowcu. Armak Sp. z o.o.  to spó!ka o wieloletniej tradycji i do�wiadczeniu w zakresie produkcji armatury 
przemys!owej. Specjalizuje si� w produkcji zaworów bezpiecze	stwa, zaworów zaporowych 
elektromagnetycznych, p!ynowskazów, zasuw z obiegiem i bez oraz zaworów zwrotnych. Armatura produkowana
jest z �eliwa, stali, stali kwasoodpornej oraz mosi�dzu. Znajduje ona zastosowanie w bran�y energetycznej, 
ciep!owniczej, spo�ywczej, hutniczej, przemy�le wydobywczym, okr�towym, kolejnictwie. 

Informacje ogólne o Armak Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna   Armak Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. 
Siedziba i adres    41-200 Sosnowiec, Swobodna 9 
Przedmiot dzia!alno�ci   produkcja kurków i zaworów 
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1.4.1.4. Terrell Trading Sp. z o.o. 

Zetkama S.A. naby!a 100 udzia!ów o warto�ci nominalnej 50 z! ka�dy w kapitale zak!adowym spó!ki � Terrell 
Trading sp. z o.o.  

Informacje ogólne o Terrell Trading Sp. z o.o.: 
Firma i forma prawna   Terrell Trading Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres    57-410 �cinawka �rednia, ul. 3 Maja 12 
Przedmiot dzia!alno�ci spó!ka nie prowadzi!a dzia!alno�ci 

1.4.2. SPÓ!KI STOWARZYSZONE 

W �ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporz�dzonym na dzie	 30.06.2013 
udzia!y w Varimex Valves Sp. z o.o. spó!ce stowarzyszonej zosta!y wycenione metod� praw w!asno�ci. 

1.4.2.1. Varimex Valves Sp. z o. o. 

Grupa Zetkama posiada 50 udzia!ów firmy Varimex-Valves Sp. z o.o., co stanowi 36,8% kapita!u udzia!owego 
spó!ki. 
Firma Varimex-Valves Sp. z o.o., zosta!a za!o�ona w kwietniu 1992 roku i jest wspólnym przedsi�wzi�ciem 
krajowych producentów armatury przemys!owej, którzy s� jej g!ównymi udzia!owcami. Na podstawie umowy 
zawartej z Zetkam� S.A., Varimex-Valves Sp. z o.o. prowadzi sprzeda� produktów Spó!ki na rynkach 
zagranicznych. Przychody spó!ki za I pó!rocze 2013 wynios!y 4.189 tys. z!. 

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

Firma i forma prawna   Varimex Valves Spó!ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
Siedziba i adres    03-284 Warszawa, ul. Porannej Bryzy 33 
Przedmiot dzia!alno�ci dzia!alno�� handlowa w zakresie armatury przemys!owej, �rub 

 i zestawów �rubowych, surowców i materia!ów odlewniczych, 
nap�dów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych 

2. Podstawa sporz�dzenia oraz zasady rachunkowo�ci 

2.1. Podstawa sporz�dzenia 

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita!owej obejmuje okres 6 miesi�cy 
zako	czony 30.06.2013 roku oraz zosta!o sporz�dzone zgodnie z MSR 34 �ródroczna sprawozdawczo��
finansowa.  
Dla pe!niejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz maj�tkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za 
okresy porównywalne skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie	 30.06.2012r. oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z ca!kowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w!asnym, skonsolidowany 
rachunek przep!ywów pieni��nych za 2012 rok, pomimo braku takich wymogów w MSR 34. 

ZETKAMA S.A. 
JEDNOSTKA DOMINUJ
CA 

�RUBENA UNIA S.A. 
UDZIA" 100,00% 

MCS SP. Z O.O. 
UDZIA" 100,00% 

TERRELL TRADING 
SP. Z O.O. 

UDZIA" 100,00% 

ARMAK SP. Z O.O. 
UDZIA" 94,17% 

VARIMEX - VALVES 
SP. Z O.O. 

UDZIA" 36,80% 

29,10% 

8,21% 
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Zaprezentowane dane finansowe na dzie	 30.06.2013r. i 30.06.2012r. poddane zosta!y przegl�dowi przez 
bieg!ego rewidenta, a na dzie	 31.12.2012r. zosta!y przez audytora zbadane. 

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane s� w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporz�dzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze 
�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nale�y czyta� !�cznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapita!owej za rok 2012. 

Walut� sprawozdawcz� niniejszego �ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
z!oty polski, a wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach z!otych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta!o sporz�dzone przy za!o�eniu 
kontynuowania dzia!alno�ci gospodarczej przez spó!ki Grupy w daj�cej si� przewidzie� przysz!o�ci. Na dzie	
zatwierdzenia niniejszego �ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji 
nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania dzia!alno�ci przez spó!ki wchodz�ce w sk!ad 
Grupy. 

2.2. Zasady rachunkowo�ci 

Niniejsze �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta!o sporz�dzone zgodnie z 
zasadami rachunkowo�ci, które zosta!y zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy za rok zako	czony 31 grudnia 2012 roku. 

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

Zasady (polityka) rachunkowo�ci zastosowane do sporz�dzenia niniejszego �ródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I pó!rocze 2013 roku s� spójne z tymi, które zastosowano przy 
sporz�dzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok, z wyj�tkiem zmian opisanych poni�ej. 
Zastosowano takie same zasady dla okresu bie��cego i porównywalnego. Szczegó!owy opis zasad 
rachunkowo�ci przyj�tych przez Spó!k� zosta! przedstawiony w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok, 
opublikowanym w dniu 20 marca 2013 roku. 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013 
Nast�puj�ce zmiany do istniej�cych standardów opublikowanych przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 

Rachunkowo�ci oraz zatwierdzone przez UE wchodz� w �ycie w roku 2013: 
� MSSF 13 �Ustalenie warto�ci godziwej�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 
� Zmiany do MSSF 1 �Zastosowanie MSSF po raz pierwszy� � Silna hiperinflacja i usuni�cie sztywnych 

terminów dla stosuj�cych MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku 
(obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub po tej 
dacie), 

� Zmiany do MSSF 1 �Zastosowanie MSSF po raz pierwszy� � Po�yczki rz�dowe, zatwierdzone w UE w dniu 4 
marca 2013 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 
roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 7 �Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji� � Kompensowanie aktywów finansowych i 
zobowi�za	 finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 1 �Prezentacja sprawozda	 finansowych� - Prezentacja sk!adników innych ca!kowitych 
dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 12 �Podatek dochodowy� � Podatek odroczony: realizacja warto�ci aktywów, zatwierdzone w 
UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 
stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 19 ��wiadczenia pracownicze� � Poprawki do rachunkowo�ci �wiadcze	 po okresie 
zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do ró�nych standardów �Poprawki do MSSF (2012)� � dokonane zmiany w ramach procedury 
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 17 maja 2012 roku (MSSF 1, MSR 1, 
MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane g!ównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie 
s!ownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku (obowi�zuj�ce w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 lub po tej dacie), 

� Interpretacja KIMSF 20 �Koszty usuwania nadk!adu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych�, 
zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia!y istotnego wp!ywu na dotychczas stosowan�
polityk� rachunkowo�ci Grupy. 
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Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grup�. 
Grupa dokona!a korekty prezentacyjnej danych porównywalnych na 30.06.2012 (nota 19). 

Standardy i interpretacje, jakie zosta!y ju� opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie wesz!y w �ycie 
Zatwierdzaj�c niniejsze �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spó!ka nie zastosowa!a 
nast�puj�cych standardów, zmian standardów i interpretacji, które zosta!y opublikowane i zatwierdzone do 
stosowania w UE, ale które nie wesz!y jeszcze w �ycie: 
� MSSF 10 �Skonsolidowane sprawozdania finansowe�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku 

(obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub po tej 
dacie), 

� MSSF 11 �Wspólne ustalenia umowne�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� MSSF 12 �Ujawnienie informacji na temat udzia!ów w innych jednostkach�, zatwierdzone w UE w dniu 11 
grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 
roku lub po tej dacie), 

� MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) �Jednostkowe sprawozdania finansowe�, zatwierdzone w UE w dniu 11 
grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 
roku lub po tej dacie), 

� MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) �Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsi�wzi�ciach�, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 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 udzia!ów w innych jednostkach� � obja�nienia na temat przepisów 
przej�ciowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 32 �Instrumenty finansowe: prezentacja� � kompensowanie aktywów finansowych i 
zobowi�za	 finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowi�zuj�cy w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 

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

MSSF w kszta!cie zatwierdzonym przez UE nie ró�ni� si� obecnie w znacz�cy sposób od regulacji przyj�tych 
przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (RMSR), z wyj�tkiem poni�szych standardów, 
zmian do standardów i interpretacji, które wed!ug stanu na dzie	 publikacji sprawozdania, tj. 27 sierpnia 2013 
roku nie zosta!y jeszcze przyj�te do stosowania w UE: 

� MSSF 9 �Instrumenty finansowe� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 
stycznia 2015 roku lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSSF 9 �Instrumenty finansowe� oraz MSSF 7 �Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji� � 
obowi�zkowa data wej�cia w �ycie i przepisy przej�ciowe, 

� Zmiany do MSSF 10 �Skonsolidowane sprawozdania finansowe�, MSSF 12 �Ujawnienie informacji na temat 
udzia!ów w innych jednostkach� oraz MSR 27 �Jednostkowe sprawozdania finansowe� � jednostki 
inwestycyjne (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku 
lub po tej dacie), 

� Zmiany do MSR 36 �Utrata warto�ci aktywów� � Ujawnianie warto�ci odzyskiwalnej aktywów niefinansowych 
(obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub po tej 
dacie), 

� Zmiany do MSR 39 �Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena� � Nowacja instrumentów pochodnych i 
dalsze stosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze	 (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

� Interpretacja KIMSF 21 �Op!aty publiczne� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 

Wed!ug szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia!yby istotnego wp!ywu 
na �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, je�eli zosta!yby zastosowane przez jednostk�
na dzie	 bilansowy. 

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

Wed!ug szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze	 portfela aktywów lub zobowi�za	
finansowych wed!ug MSR 39 �Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena� nie mia!oby istotnego wp!ywu na 
�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, je�eli zosta!yby przyj�te do stosowania na dzie	
bilansowy. 
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3. Znacz�ce zdarzenia i transakcje 

Armatura i odlewy 
� 28 maja 2013 roku Zetkama S.A. (Emitent) wyemitowa! 30 obligacji serii A, o warto�ci nominalnej 100.000 

z! ka�da tj. Obligacji o !�cznej warto�ci 3.000.000 z!, emitowanych w formie dokumentu, zgodnie z Ustaw�
o Obligacjach po cenie emisyjnej w wysoko�ci 100.000 z! za jedn� obligacj�. Z uwagi na niepubliczny 
charakter oferty Propozycja Nabycia zosta!a przekazana wy!�cznie jednemu Inwestorowi. Propozycj�
nabycia Emitent skierowa! do spó!ki zale�nej Armak sp. z o.o. z siedzib� w Sosnowcu. Celem emisji jest 
zasilenie kapita!u obrotowego Emitenta i jego bie��cej dzia!alno�ci. Oprocentowanie obligacji wynosi 
WIBOR 1M + 1% w skali roku. Wyp!ata odsetek nast�pi w dniu wykupu obligacji.  Obligacja zostanie 
wykupiona w dniu 30 czerwca 2014 roku. Emitent ma prawo wcze�niejszego wykupu  obligacji zgodnie z 
warunkami zawartymi w propozycji nabycia.  

� Przygotowanie i rozpocz�cie procesu przenoszenia zak!adu Armak do jednej lokalizacji z ulicy Mireckiego 
na ulic� Swobodn� w Sosnowcu. 

Wszystkie raporty bie��ce s� zamieszczone na stornie internetowej Spó!ki : www.zetkama.com.pl

4. Zysk na akcj�

Podstawowy zysk na akcj� liczony jest wed!ug formu!y zysk netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego podzielony przez �redni� wa�on� liczb� akcji zwyk!ych wyst�puj�cych w danym okresie. 
Kalkulacja zysku na akcj� zosta!a zaprezentowana poni�ej: 

  
od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Dzia!alno�� kontynuowana 16.224 13.379 22.883

Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
Dominuj�cego 

16.145 13.307 22.663

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk!ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

Rozwadniaj�cy wp!yw opcji zamiennych na akcje 

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk!ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

Podstawowy zysk (strata) na akcj� z dzia!. kontynuowanej (PLN) 3,29 2,71 4,62

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� z dzia!. kontynuowanej (PLN) 3,29 2,71 4,62

Dzia!alno�� zaniechana 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
Dominuj�cego 

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk!ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

Rozwadniaj�cy wp!yw opcji zamiennych na akcje 

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk!ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

Podstawowy zysk (strata) na akcj� z dzia!alno�ci zaniechanej (PLN) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� z dzia!alno�ci zaniechanej(PLN) 

Dzia!alno�� kontynuowana i zaniechana 16.224 13.379 22.883

Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
Dominuj�cego 

16.145 13.307 22.663

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk!ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

Rozwadniaj�cy wp!yw opcji zamiennych na akcje 

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk!ych 4.904.150 4.904.150 4.904.150

Podstawowy zysk (strata) na akcj� z dzia�alno�ci ogó�em (PLN) 3,29 2,71 4,62

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� z dzia�alno�ci ogó�em (PLN) 3,29 2,71 4,62

5. Sezonowo�
 dzia�alno�ci 

Dzia!alno�� Grupy nie ma charakteru sezonowego.�

6. Segmenty operacyjne 

Przy wyodr�bnianiu segmentów operacyjnych Zarz�d kieruje si� liniami produktowymi, które reprezentuj� g!ówne 
us!ugi oraz wyroby dostarczane przez Grup�.  Ka�dy z segmentów jest zarz�dzany odr�bnie w ramach danej linii 
produktowej, z uwagi na specyfik� �wiadczonych us!ug / wytwarzanych wyrobów wymagaj�cych odmiennych 
technologii, zasobów oraz podej�cia do realizacji. Zastosowanie MSSF 8 nie wp!yn�!o na zmian� podej�cia w 
zakresie wyodr�bniania segmentów w porównaniu z ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy.  
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Grupa Kapita!owa dzieli dzia!alno�� na nast�puj�ce segmenty operacyjne: 
� armatura i odlewy � produkcja armatury przemys!owej i odlewów z �eliwa szarego 
� elementy z!�czne � produkcja �rub i innych elementów !�cznych, 
� podzespo!y dla motoryzacji � produkcja cz��ci do uk!adów wydechowych i przek!adni kierowniczych. 

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikaj� z wewn�trznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarz�d Spó!ki dominuj�cej (g!ówny organ decyzyjny w Grupie Kapita!owej). Zarz�d Spó!ki 
dominuj�cej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z dzia!alno�ci operacyjnej. 
Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarz�dczych zbie�ny jest z zasadami 
rachunkowo�ci zastosowanymi przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z dzia!alno�ci operacyjnej Grupy Kapita!owej, 
zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zosta!o w tabeli zamieszczonej na
kolejnych stronach. 

Przychody ze sprzeda�y wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie ró�ni� si� od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyj�tkiem wy!�cze	 konsolidacyjnych dotycz�cych 
transakcji pomi�dzy segmentami.��

Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: 

  
Armatura i 

odlewy 
Elementy 
z!�czne 

Podzespo!y dla 
motoryzacji 

Ogó!em 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku         

Przychody od klientów zewn�trznych 66.231 62.162 26.766 155.159 
Przychody ze sprzeda�y mi�dzy segmentami (3.715) (233) (44) (3.992)

Przychody ogó!em 62.516 61.929 26.722 151.167 

Wynik operacyjny segmentu 17.635 11.580 6.282 35.497 
Aktywa segmentu sprawozdawczego 133.983 69.834 36.829 240.646 

 za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Przychody od klientów zewn�trznych 58.033 65.990 21.500 145.523 
Przychody ze sprzeda�y mi�dzy segmentami (755) (234) (54) (1.043)
Przychody ogó!em 57.278 65.756 21.446 144.480 

Wynik operacyjny segmentu 16.508 14.912 4.042 35.462 
Aktywa segmentu sprawozdawczego 129.544 74.219 31.670 235.433 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Przychody od klientów zewn�trznych 120.228 118.758 42.806 281.792 
Przychody ze sprzeda�y mi�dzy segmentami (4.017) (485) (121) (4.623)
Przychody ogó!em 116.211 118.273 42.685 277.169 
Wynik operacyjny segmentu 34.854 21.266 7.463 63.583 
Aktywa segmentu sprawozdawczego 129.143 66.131 32.965 228.239 
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Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem Grupy zaprezentowanym w skonsolidowanym 
rachunku zysków i strat: 

  
od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Wynik operacyjny segmentów 35.253 35.462 63.292 

Korekty: 

Koszty sprzeda�y (7.246) (6.821) (14.285)

Koszty ogólnego zarz�du (10.226) (10.765) (19.955)

Pozosta!e przychody operacyjne 937 514 2.224 

Pozosta!e koszty operacyjne (1.010) (947) (2.240)

Pozosta!e zyski (straty) z inwestycji 

Korekty razem (17.545) (18.019) (34.256)

Zysk (strata) z dzia!alno�ci operacyjnej 17.708 17.443 29.036 

Przychody finansowe 1.837 350 1.027 

Koszty finansowe (-) (649) (1.618) (2.465)

Inne zyski z inwestycji (+/-) 3 3 (19)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18.899 16.178 27.579 

Aktywa segmentów 

"�czne aktywa segmentów operacyjnych 240.646 235.433 228.239 

Aktywa nie alokowane do segmentów 

Wy!�czenie transakcji pomi�dzy segmentami (4.500) (6.707) (1.993)

Aktywa razem 236.146 228.726 226.246 
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7. Rzeczowe aktywa trwa�e 

Poni�sza tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizuj�ce warto�� rzeczowych aktywów trwa!ych: 

Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozosta!e 
�rodki 
trwa!e 

Rzeczowe 
aktywa trwa!e w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013roku               

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2013 roku 8.932 52.310 42.207 1.557 4.934 4.437 114.377 

Nabycie przez po!�czenie jednostek gospodarczych 

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 21 4.303 210 311 3.178 8.023 

Sprzeda� spó!ki zale�nej (-) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (154) (2)    (4.149) (4.305)

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)    

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

Odpisy aktualizuj�ce z tytu!u utraty warto�ci (-) (149)    (149)

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 1 1 

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 30.06.2013 roku 8.932 51.442 43.400 1.501 4.788 3.466 113.529 

 za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2012 roku 8.932 53.474 43.456 1.880 5.241 1.562 114.545 

Nabycie przez po!�czenie jednostek gospodarczych 

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 162 1.767 163 338 2.617 5.047 

Sprzeda� spó!ki zale�nej (-) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (4) (45) (123) (16) (2.024) (2.212)

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)    

Amortyzacja (-) (878) (2.598) (226) (458) (4.160)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu!u utraty warto�ci (-) 

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 30.06.2012 roku 8.932 52.754 42.580 1.694 5.105 2.155 113.220 
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Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Pozosta!e 
�rodki 
trwa!e 

Rzeczowe 
aktywa trwa!e w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2012 roku 8.932 53.474 43.456 1.880 5.241 1.562 114.545 

Nabycie przez po!�czenie jednostek gospodarczych 

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 609 4.279 312 708 7.121 13.029 

Sprzeda� spó!ki zale�nej (-) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (11) (224) (101) (153) (4.156) (4.645)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) (90) (90)

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 

Amortyzacja (-) (1.762) (5.260) (532) (936) (8.490)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu!u utraty warto�ci (-)    (152) (2)    (154)

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 

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

Warto�� bilansowa netto na dzie	 31.12.2012 roku 8.932 52.310 42.099 1.557 4.860 4.437 114.195 

Grupa nie poczyni!a zobowi�za	 do dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwa!ych 

8. Warto�ci niematerialne 

Poni�sza tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizuj�ce warto�� warto�ci niematerialnych: 

Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozosta!e 
warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku               

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2013 roku 239 591 146 155 4.839 5.970 

Nabycie przez po!�czenie jednostek gospodarczych    

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 69 371 440 

Sprzeda� spó!ki zale�nej (-) -   

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

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-) 

Amortyzacja (-) (23) (93) (7) (29) (152)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu!u utraty warto�ci (-) 

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 

Ró�nice kursowe netto z przeliczenia (+/-) 
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Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozosta!e 
warto�ci 

niematerialne 

Warto�ci 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Warto�� bilansowa netto na dzie	 30.06.2013 roku 121 567 139 126 5.210 6.163 

 za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2012 roku    114 803 42 76 2.733 3.768 

Nabycie przez po!�czenie jednostek gospodarczych                      

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)    150 81       457 688 

Sprzeda� spó!ki zale�nej (-)                      

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)                      

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)                      

Amortyzacja (-)    (13) (128) (21) (8)    (170)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu!u utraty warto�ci (-)                      

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych                      

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

Warto�� bilansowa netto  na dzie	 30.06.2012 roku    251 756 21 68 3.190 4.286 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Warto�� bilansowa netto na dzie	 01.01.2012 roku  114 688 42 191 2.733 3.768 

Nabycie przez po!�czenie jednostek gospodarczych  

Zwi�kszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)  177 108 147 7 2.106 2.545 

Nabycie/Sprzeda� spó!ki zale�nej (-)    

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)    

Przeszacowanie do warto�ci godziwej (+/-)    

Amortyzacja (-)  (52) (205) (43) (43) (343)

Odpisy aktualizuj�ce z tytu!u utraty warto�ci (-)    

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych    

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

Warto�� bilansowa netto  na dzie	 31.12.2012 roku 239 591 146 155 4.839 5.970 
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9. Odpisy aktualizuj�ce warto�
 aktywów 

Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów: 

  
od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Stan na pocz�tek okresu 3.625 5.793 5.793
Odpisy uj�te jako koszt w okresie 119 503 963
Odpisy odwrócone w okresie (-) (765) (438) (3.131)
Inne zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia)       
Stan na koniec okresu 2.979 5.858 3.625

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

  
od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

Stan na pocz�tek okresu 681 480 480 
Odpisy uj�te jako koszt w okresie 197 287 643 
Odpisy odwrócone uj�te jako przychód w okresie (-) (125) (158) (320)
Odpisy wykorzystane (-) (19) (92)
Inne zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia)    (30)
Stan na koniec okresu 734 609 681 

10. Kapita� podstawowy 

Kapita! podstawowy wed!ug stanu na dzie	 bilansowy: 
  30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Liczba akcji 4.904.150 4.904.150 4.904.150
Warto�� nominalna akcji (PLN) 0,20 0,20 0,20
Kapita� podstawowy 981 981 981

Akcje wyemitowane w okresach sprawozdawczych: 

Warto��
nominalna 

serii / emisji 
Liczba akcji 

Cena emisyjna 
(PLN) 

Data rejestracji 
serii / emisji 

Kapita! podstawowy na dzie	 01.01.2012 roku 981 4.904.150 X X

Kapita! podstawowy na dzie	 30.06.2012 roku 981 4.904.150 X X

Kapita! podstawowy na dzie	 31.12.2012 roku 981 4.904.150 X X

Kapita� podstawowy na dzie� 30.06.2013 roku 981 4.904.150 X X

11. Programy p�atno�ci akcjami 

W Grupie Kapita!owej nie zosta!y uruchomione programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskuj�
opcje zamienne na akcje Spó!ki dominuj�cej. 

12. Dywidendy 

W okresie sze�ciu miesi�cy 2013 roku Spó!ka dominuj�ca nie wyp!aci!a dywidendy akcjonariuszom za rok 2012. 
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13. Rezerwy 

Warto�� rezerw uj�tych w �ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany 
w poszczególnych okresach przedstawia!y si� nast�puj�co: 

  
Rezerwy na 
�wiadczenia 
pracownicze 

Pozosta!e rezerwy, w tym na: 

koszty 
restruk-
turyzacji 

sprawy 
s�dowe 

inne 
Razem 

pozosta!e 
rezerwy 

za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku           
Stan na pocz�tek okresu 2.962 1.927 1.927 

Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt w okresie 3 

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

Wykorzystanie rezerw (-) 

Zwi�kszenie przez po!�czenie jednostek gospodarczych 

Pozosta!e zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) 

Stan rezerw na dzie	 30.06.2013 roku 2.965 1.927 1.927 

za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Stan na pocz�tek okresu 3.228 1.927 1.927
Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt w okresie 89
Rozwi�zanie rezerw uj�te jako przychód w okresie (-) 

Wykorzystanie rezerw (-) 

Zwi�kszenie przez po!�czenie jednostek gospodarczych 

Pozosta!e zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) 

Stan rezerw na dzie	 30.06.2012 roku 3.317 1.927 1.927

za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Stan na pocz�tek okresu 3.228 1.927 1.927
Zwi�kszenie rezerw uj�te jako koszt w okresie 

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

Wykorzystanie rezerw (-) (266)
Zwi�kszenie przez po!�czenie jednostek gospodarczych 

Pozosta!e zmiany (ró�nice kursowe netto z przeliczenia) 

Stan rezerw na dzie	 31.12.2012 roku 2.962 1.927 1.927

14. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytu�u spraw s�dowych 

Na 30 czerwca 2013 Grupa by!a stron� nast�puj�cych istotnych post�powa	 s�dowych: 

Zetkama S.A.: 

• Rurator sp. z o.o. � kwota sporna 60 tys. z! 
• PUH Cewar Wi�ch & Wi�ch spó!ka jawna � kwota sporna 60 tys. z! 
• Sprawa z powództwa by!ego pracownika przeciwko Spó!ce o odszkodowanie z tytu!u nieuzasadnionego 

wypowiedzenia umowy o prac� � kwota sporu 25 tys. z! 
• Sprawa o uchylenie uchwa!y Rady Miasta K!odzko w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dotycz�cego nieruchomo�ci spó!ki po!o�onych w K!odzku (dawna 
siedziba Spó!ki) 

• SAS GMR z siedzib� we Francji � zg!oszenie wierzytelno�ci w post�powaniu upad!o�ciowym � kwota 40 
tys. Euro 

• Arkivator AB z siedzib� w Szwecji - zg!oszenie wierzytelno�ci w post�powaniu uk!adowym � kwota 11 
tys. Euro. 

�rubena Unia S.A.: 

• Famed �ywiec - niezap!acone nale�no�ci 4 tys. z!, 
• METAL CYNK Chojnów - niezap!acone nale�no�ci 5 tys. z!, 
• HSW Ci�garnia Stalowa Wola - niezap!acone nale�no�ci 11 tys. z!, 
• KIM �widnica - niezap!acone nale�no�ci 56 tys. z!, 
• TACON Sp. z o.o. Kraków - niezap!acone nale�no�ci 7 tys. z!. 
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15. Po��czenia jednostek gospodarczych 

Nie wyst�pi!y. 

16. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

Transakcje zawarte pomi�dzy spó!kami Grupy, które zosta!y wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane s� w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spó!ek.
Poni�ej zestawiono transakcje z jednostkami powi�zanymi uj�te w �ródrocznym skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 
�

  

Przychody z dzia!alno�ci operacyjnej Nale�no�ci 

od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Sprzeda� do:             

Jednostki zale�nej 

Jednostki stowarzyszonej 2.357 1.910 3.399 828 750 575

Razem 2.357 1.910 3.399 828 750 575

  

Zakup Zobowi�zania 

od 01.01 do 
30.06.2013

od 01.01 do 
30.06.2012

od 01.01 do 
31.12.2012

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Zakup od:             

Jednostki zale�nej 

Jednostki stowarzyszonej 34 30 54 - 12 23

Razem 34 30 54 - 12 23

�

Grupa Zetkama nie zawiera!a transakcji z kluczowym personelem kierowniczym. 

17. Informacje o wynagrodzeniach, ��cznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp�aconych lub nale�nych 
osobom wchodz�cym w sk�ad organów zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych spó�k� dominuj�c�

"�czna warto�� wynagrodze	 i innych �wiadcze	 dla Cz!onków Zarz�du Spó!ki dominuj�cej wynios!a: 

  
W Spó!ce dominuj�cej: 

W spó!kach zale�nych oraz 
stowarzyszonych: 

Razem 
Wynagrodzenie

Inne 
�wiadczenia 

Wynagrodzenie
Inne 

�wiadczenia 
Okres od 01.01 do 30.06.2013           

Leszek Jurasz  721  137  858

Jerzy Ko�uch 426  60  486

Razem 1.147 197 1.344
Okres od 01.01 do 30.06.2012      

Leszek Jurasz  692  73  765

Jerzy Ko�uch 407  37  444

Razem 1.099 110 1.209
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"�czna warto�� wynagrodze	 i innych �wiadcze	 dla Cz!onków Rady Nadzorczej Spó!ki dominuj�cej wynios!a: 
�

  
W Spó!ce dominuj�cej: 

W spó!kach zale�nych oraz 
stowarzyszonych: 

Razem 
Wynagrodzenie

Inne 
�wiadczenia 

Wynagrodzenie
Inne 

�wiadczenia 

Okres od 01.01 do 30.06.2013           

Micha! Zawisza 44  40  84

Jan Jurczyk 29  40  69

Tomasz Jurczyk 25  40  65

Tomasz Stamirowski 25  25

Zygmunt Mro�ek 25    25

Razem 148 120 268

Okres od 01.01 do 30.06.2012 

Micha! Zawisza 44  41  85

Jan Jurczyk 29  41  70

Tomasz Jurczyk 25  41  66

Tomasz Stamirowski 25    25

Zygmunt Mro�ek 25    25

Razem 148 123 271

18. Istotne zdarzenia nast�puj�ce po zako�czeniu okresu �ródrocznego, które nie zosta�y 
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres �ródroczny. 

Nie wyst�pi!y

19. Ryzyko finansowe i instrumenty finansowe 

Grupa w ramach swojej dzia!alno�ci nara�ona jest na ryzyka stopy procentowej, ryzyko p!ynno�ci, ryzyko 
kredytowe oraz ryzyko kursowe. 
Ryzyko stopy procentowej zwi�zane jest przede wszystkim z oprocentowaniem posiadanych kredytów 
bankowych oraz umów leasingowych. Grupa nie zabezpiecza si� przed tym ryzykiem. Zmiana oprocentowania 
kredytów i umów leasingowych o 1% w skali roku spowodowa!aby zmian� wyniku finansowego przed 
opodatkowaniem o 355 tys. z!. 
W ocenie zarz�du ryzyko zmiany stopy procentowych jest na akceptowalnym poziomie w stosunku do 
rentowno�ci prowadzonej dzia!alno�ci. 
Ryzyko p�ynno�ci jest na niskim poziomie ze wzgl�du na bezpieczn� struktur� kapita!ów finansuj�cych 
dzia!alno�� Grupy. W strukturze finansowania kapita! obcy stanowi 39%, w tym kredyty bankowe 15%.  
Ryzyko kredytowe jest na niskim poziomie ze wzgl�du na stosowanie dzia!a	  maj�cych na celu 
zminimalizowanie kwoty trudnych nale�no�ci. Dzia!ania te, to m.in.: akredytywa, przedp!ata dla nowych klientów, 
limity nale�no�ci, korzystanie z us!ug wywiadowni gospodarczych. 
Ryzyko walutowe zwi�zane jest ze sprzeda�� na rynki zagraniczne oraz zakupami materia!ów i towarów z 
tych�e rynków. Bior�c pod uwag�, i� wp!ywy w walutach obcych (szczególnie w EUR) przekraczaj� wyp!ywy, 
Spó!ka podejmuje dzia!ania operacyjne zmierzaj�ce do zmniejszenia ekspozycji netto do minimalnych 
osi�galnych poziomów. Zarówno zakupy surowców, towarów jak i nak!ady inwestycyjne analizowane s� pod 
k�tem mo�liwo�ci redukcji ryzyka walutowego w Grupie. 
Ponadto Grupa realizuje strategi� zabezpieczania ryzyka walutowego przy wykorzystaniu dost�pnych 
instrumentów finansowych. G!ównym celem strategii jest ograniczenie zmienno�ci przep!ywów pieni��nych w 
walucie EUR zwi�zanych z wysoce prawdopodobnymi planowanymi transakcjami sprzeda�y wyrobów Grupy. 
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20. Przeniesienie mi�dzy poziomami w hierarchii warto�ci godziwej wykorzystywanej przy wycenie 
warto�ci godziwej instrumentów finansowych 

PODZIA" AKTYWÓW FINANSOWYCH  
NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH   

Kategorie instrumentów finansowych 

Poza MSR39 Razem Po�yczki i 
nale�no�ci 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

warto�ci godziwej 
przez rachunek 
zysków i strat - 

wyznaczone przy 
pocz�tkowym 

uj�ciu do wyceny 
w warto�ci 
godziwej 

Stan na 30.06.2013       

Aktywa trwa!e:   

Pozosta!e d!ugoterminowe aktywa finansowe 5 5

Aktywa obrotowe: 
Nale�no�ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e 
nale�no�ci 

51.698 4.625 56.323

Po�yczki 15 15

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta!e krótkoterminowe aktywa finansowe 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 16.243 16.243

Kategoria aktywów finansowych razem 67.956 5 4.625 72.586

Stan na 31.12.2012 

Aktywa trwa!e:   

Pozosta!e d!ugoterminowe aktywa finansowe 5 5

Aktywa obrotowe: 
Nale�no�ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e 
nale�no�ci 

39.274 4.228 43.502

Po�yczki 15 15

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta!e krótkoterminowe aktywa finansowe 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 19.684 19.684

Kategoria aktywów finansowych razem 58.973 5 4.228 63.206
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PODZIA" ZOBOWI
ZA� FINANSOWYCH  
NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH   

Kategorie 
instrumentów 
finansowych 

Poza MSR39 Razem Zobowi�zania 
finansowe wyceniane 

wed!ug 
zamortyzowanego 

kosztu 

Stan na 30.06.2013 

Zobowi�zania d!ugoterminowe:   

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 15.530 15.530

Leasing finansowy 342 342

Pozosta!e zobowi�zania 

Zobowi�zania krótkoterminowe: 
Zobowi�zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e 
zobowi�zania 

24.456 4.864 29.320

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 18.858 18.858

Leasing finansowy 775 775

Pochodne instrumenty finansowe 

Kategoria zobowi�za	 finansowych razem 59.961 4.864 64.825

Stan na 31.12.2012 

Zobowi�zania d!ugoterminowe:   

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 19.413 19.413

Leasing finansowy 618 618

Pozosta!e zobowi�zania 

Zobowi�zania krótkoterminowe: 
Zobowi�zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e 
zobowi�zania 

23.743 1.211 24.954

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 22.937 22.937

Leasing finansowy 857 857

Pochodne instrumenty finansowe 

Kategoria zobowi�za	 finansowych razem 67.568 1.211 68.779

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

Nie wyst�pi!y 

21. Korekty b��dów i zmiany zasad rachunkowo�ci 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano korekty prezentacyjnej danych porównywalnych, które
mia!y wp!yw na dane finansowe prezentowane za porównywalne okresy: 
- korekta aktywów finansowych i zysku z lat ubieg!ych z tytu!u zwi�kszenia udzia!u w jednostce stowarzyszonej 
Varimex-Valves Sp. z o.o. 

OPIS KOREKT B!�DÓW ORAZ ZMIAN 
ZASAD RACHUNKOWO�CI  

Pozycja sprawozdania Wp!yw na wynik netto  

(+) (-) 
01.01 do 

30.06.2012 
01.01 do 

31.12.2012 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 164  - - 

Zysk z lat ubieg!ych 164  - - 
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Korekty wprowadzone do danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego prezentowanych w poprzednich 
okresach sprawozdawczych: 

BILANS - AKTYWA 
30.06.2012 31.12.2012 

Przed Korekty Po Przed Korekty Po 

Aktywa trwa!e   ��   �� ��   ��

Warto�� firmy 

Warto�ci niematerialne 4.286 4.286 

Rzeczowe aktywa trwa!e 113.220 113.220 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 5.590 5.590 

Inwestycje w jednostkach zale�nych 14 14 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 555 164 719 

Nale�no�ci i po�yczki 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta!e d!ugoterminowe aktywa finansowe 5 5 

D!ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa trwa!e 123.670 164 123.834 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 34.254 34.254 

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 

56.370 56.370 

Nale�no�ci z tytu!u bie��cego podatku dochodowego 

Po�yczki 15 15 

Pochodne instrumenty finansowe 611 611 

Pozosta!e krótkoterminowe aktywa finansowe 172 172 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 810 810 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 12.660 12.660 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y 

Aktywa obrotowe 104.892 104.892 

Aktywa razem 228.562 164 228.726 
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BILANS - PASYWA 
30.06.2012 31.12.2012 

Przed Korekty Po Przed Korekty Po 

Kapita! w!asny             

Kapita� w�asny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej: 

Kapita! podstawowy 981 981 

Akcje w!asne (-)       

Kapita! ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 31.843 31.843 

Pozosta!e kapita!y 1.700 1.700 

Zyski zatrzymane: 83.106 164 83.270 

- zysk (strata) z lat ubieg!ych 69.799 164 69.963 

- zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 

13.307 13.307 

  117.630 164 117.794 

Udzia!y niedaj�ce kontroli 1.694 1.694 

Kapita! w!asny 119.324 164 119.488 

Zobowi�zania 

Zobowi�zania d!ugoterminowe 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 26.393 26.393 

Leasing finansowy 827 827 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta!e zobowi�zania 

Rezerwa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 8.331 8.331 

Zobowi�zania i rezerwy z tytu!u �wiadcze	 pracowniczych 2.665 2.665 

Pozosta!e rezerwy d!ugoterminowe 

D!ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

Zobowi�zania d!ugoterminowe 38.216 38.216 

Zobowi�zania krótkoterminowe      

Zobowi�zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e 
zobowi�zania 

33.638 33.638 

Zobowi�zania z tytu!u bie��cego podatku dochodowego 2.383 2.383 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d!u�ne 22.831 22.831 

Leasing finansowy 1.047 1.047 

Pochodne instrumenty finansowe 

Zobowi�zania i rezerwy z tytu!u �wiadcze	 pracowniczych 4.674 4.674 

Pozosta!e rezerwy krótkoterminowe 1.927 1.927 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 4.522 4.522 
Zobowi�zania zwi�zane z aktywami przeznaczonymi do 

sprzeda�y 

Zobowi�zania krótkoterminowe 71.022 71.022 

Zobowi�zania razem 109.238 109.238 

Pasywa razem 228.562 164 228.726 
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22. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

W okresach obj�tych �ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia 
wybranych danych finansowych zastosowano nast�puj�ce �rednie kursy wymiany z!otego w stosunku do EUR, 
ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

� kurs obowi�zuj�cy na ostatni dzie	 okresu sprawozdawczego: 30.06.2013 4,3292 PLN/EUR, 30.06.2012 
4,2613 PLN/EUR, 31.12.2012 4,0882 PLN/EUR, 

� �redni kurs w okresie, obliczony jako �rednia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w 
miesi�cach okresu: 01.01 - 30.06.2013 4,2140 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2012 4,2246 PLN/EUR, 01.01 - 
31.12.2012 4,1736 PLN/EUR. 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 
skonsolidowanego rachunku przep!ywów pieni��nych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

  
od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
30.06.2012 

od 01.01 do 
31.12.2012 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
30.06.2012 

od 01.01 do 
31.12.2012 

tys. PLN  tys. EUR 
Rachunek zysków i strat       

Przychody ze sprzeda�y 151.167 144.480 277.169 35.873 34.200 66.410 
Zysk (strata) z dzia!alno�ci 
operacyjnej 

17.708 17.443 29.036 4.202 4.129 6.957 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18.899 16.178 27.579 4.485 3.829 6.608 
Zysk (strata) netto 16.224 13.379 22.883 3.850 3.167 5.483 
Zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego 

16.145 13.307 22.663 3.831 3.150 5.430 

Zysk na akcj� (PLN; EUR) 3,29 2,71 4,62 0,78 0,64 1,11 
Rozwodniony zysk na akcj�
(PLN; EUR) 

3,29 2,71 4,62 0,78 0,64 1,11 

�redni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,2140 4,2246 4,1736

  
Rachunek przep!ywów pieni��nych             

�rodki pieni��ne netto z dzia!alno�ci 
operacyjnej 10.290 4.052 25.983 2.442 959 6.226 

�rodki pieni��ne netto z dzia!alno�ci 
inwestycyjnej (4.154) (786) (5.117) (986) (186) (1.226)

�rodki pieni��ne netto z dzia!alno�ci 
finansowej (9.577) (3.309) (13.885) (2.273) (783) (3.327)

Zmiana netto stanu �rodków 
pieni��nych i ich ekwiwalentów (3.441) (43) 6.981 (817) (10) 1.673 

�redni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,2140 4,2246 4,1736
       

Bilans             

Aktywa 236.146 228.726 226.246 54.547 53.675 55.341 
Zobowi�zania d!ugoterminowe 26.488 38.216 31.358 6.118 8.968 7.670 
Zobowi�zania krótkoterminowe 65.805 71.022 65.354 15.200 16.667 15.986 
Kapita! w!asny 143.853 119.488 129.534 33.229 28.040 31.685 
Kapita! w!asny przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 141.932 117.794 127.692 32.785 27.643 31.234 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,3292 4,2613 4,0882

Podpisy wszystkich Cz!onków Zarz�du 
Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g 

Imi� i nazwisko Stanowisko Podpis 

Tomasz Chiniewicz G!ówny Ksi�gowy 

�cinawka �rednia, 22 sierpnia 2013 r. 
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SPRAWOZDANIE  
ZARZ�DU 

Z DZIA�ALNO�CI  
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SPÓ�KA AKCYJNA 

W I  PÓ�ROCZU 2013 ROKU 
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Sprawozdanie Zarz�du z dzia"alno�ci  

ZETKAMA Spó"ka Akcyjna 

w I pó"roczu 2013 roku.

ZASADY SPORZ�DZENIA PÓ�ROCZNEGO �RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skróconego sprawozdania finansowego Zetkama S.A. za I pó"rocze 2013 roku. 

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

porównawczymi, w stosunku do EUR 

Rok obrotowy

�redni kurs w okresie, obliczony jako 

�rednia arytmetyczna z ostatnich kursów 

publikowanych w miesi�cach okresu 

Kurs na ostatni 

dzie� okresu

I pó"rocze 2013 4,2140 4,3292 

I pó"rocze 2012 4.2246 4,2613 

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 2013r. i I 

pó"rocze 2012r. wynosz�cych odpowiednio 4,2140 i 4.2246. 

Warto�ci bilansowe zosta"y przeliczone po kursach obowi�zuj�cych 30 czerwca 2013r. i 30 czerwca 2012r., które 

wynosi"y odpowiednio 4,3292 i 4,2613. 
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DANE O ZETKAMA S.A. 

1.1. Podstawowe informacje o Zetkama S.A. 

Firma: ZETKAMA Spó"ka Akcyjna 

Nazwa skrócona ZETKAMA S.A. 

Forma prawna: Spó"ka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: �cinawka �rednia 

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

Telefon: (+48) 74 865 21 00 

Fax: (+48) 74 865 21 01 

Poczta elektroniczna: 

Strona internetowa: 

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

www.zetkama.com.pl

REGON: 890501767 

NIP: PL 8830000482 

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

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

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

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

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

inwestor finansowy Central Europe Valves LLC. 

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

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

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

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

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

bran�y metalowej. 

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

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

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

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

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

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

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

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

produkcji zaworów zaporowych i filtrów. 

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

grupy wchodz� obok Zetkamy: Armak sp. z o.o. z/s  Sosnowcu � producent armatury przemys"owej, �rubena Unia S.A. 

z/s w �ywcu - producent elementów z"�cznych; MCS Sp. z o.o. z/s w �orach � producent elementów do systemów 
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wydechowych oraz komponentów metalowych  i aluminiowych dla przemys"u motoryzacyjnego; Terrell Trading sp. z 

o.o. z/s w �cinawce �redniej  � podmiot nie prowadzi dzia"alno�ci. 

 

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 

2013 roku wchodzi"y nast�puj�ce osoby: 

Micha" Zawisza � Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Jan Jurczyk � Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

Zygmunt Mro�ek � Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Stamirowski � Cz"onek Rady Nadzorczej 

Tomasz Jurczyk � Cz"onek Rady Nadzorczej 

W sk"ad Zarz�du Spó"ki na dzie� 30 czerwca 2013 roku wchodzi"y nast�puj�ce osoby: 

Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch � Wiceprezes Zarz�du 

1.2. Zatrudnienie 

Zgodnie ze stanem na dzie� 30 czerwca 2013 roku Spó"ka zatrudnia"a 347 osób. W Tabeli nr 1 przedstawiono �redni 

stan zatrudnienia w latach 2010-2013. 

Tabela nr 1. �redni stan zatrudnienia w latach 2010-2013 

I pó"rocze 

2013 
2012 2011 2010 

Zatrudnieni na podstawie umowy o prac� 356 354 368 356 

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

13 czerwca 2013 roku stanowisko Dyrektora Finansowego obj�" Pan Dariusz Kucel. 

1.4. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania 

W Zetkama S.A. w I pó"roczu 2013 roku nie nast�pi"y istotne zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania Spó"k�. 

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

2013 roku, w tym wa�ne zdarzenia, jakie nast�pi�y po dacie, na któr� sporz�dzono sprawozdanie 

Najistotniejszymi czynnikami maj�cymi wp"yw na dzia"alno�� w wyniki Spó"ki w I pó"roczu 2013 roku by"y:

� wzrost popytu na wyroby  i towary w stosunku do roku 2012.
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� 28 maja 2013 roku Zetkama S.A. (Emitent) wyemitowa" 30 obligacji serii A, o warto�ci nominalnej 100.000 z" 

ka�da tj. Obligacji o "�cznej warto�ci 3.000.000,00 z", emitowanych w formie dokumentu, zgodnie z Ustaw� o 

Obligacjach po cenie emisyjnej w wysoko�ci 100.000,00 z" za jedn� obligacj�. Z uwagi na niepubliczny 

charakter oferty Propozycja Nabycia zosta"a przekazana wy"�cznie jednemu Inwestorowi. Propozycj� nabycia 

Emitent skierowa" do spó"ki zale�nej Armak sp. z o.o. z siedzib� w Sosnowcu. Celem emisji jest zasilenie 

kapita"u obrotowego Emitenta i jego bie��cej dzia"alno�ci. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR1M + 1% 

w skali roku. Wyp"ata odsetek nast�pi w dniu wykupu obligacji.  Obligacja zostanie wykupiona w dniu 30 

czerwca 2014 roku. Emitent ma prawo wcze�niejszego wykupu  obligacji zgodnie z warunkami zawartymi w 

propozycji nabycia.  

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

Nie wyst�pi"y. 

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

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

Nie wyst�pi"y. 

1.6. Informacje o audytorze 

 W dniu 23 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza podj�"a uchwa"� o wyborze Deloitte Polska Spó"ka z ograniczon�

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

zosta"a zawarta umowa o przeprowadzenie: 

- przegl�du pó"rocznego za 2013 rok, 

- badania rocznego za 2013 rok. 

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

Spó"ka Zetkama S.A. korzysta"a wcze�niej z us"ug ww. podmiotu. 

Tabela nr 2. Informacja o wynagrodzeniu za us"ugi audytorskie w tys. z" 

Us"uga 2013 2012 

Sprawozdanie pó"roczne - przegl�d - jednostkowe 

- skonsolidowane 
20 23 

Sprawozdanie roczne � badanie - jednostkowe 

- skonsolidowane 
50 42 

Badanie prognozy finansowej  Nie dotyczy Nie dotyczy 
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DANE O JEDNOSTKACH POWI�ZANYCH 

2.1. Sk�ad Grupy Kapita�owej Zetkama  i powi�zania kapita�owe 

Struktura w"asno�ciowa Grupy Zetkama na dzie� 30 czerwca 2013 roku przedstawia si� nast�puj�co. 

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

2.1.1. SPÓ�KI ZALE	NE 

W sk"ad Grupy Zetkama na dzie� 30 czerwca 2013 roku wchodzi"y Spó"ka dominuj�ca oraz cztery spó"ki zale�ne. 

  
Tabela nr 3. Spó"ki zale�ne 

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

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012 

�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 
94,17% 94,17% 94,17% 

Terrell Trading sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 12 

57-410 �cinawka �rednia 
100,00% 100,00% 100,00% 

ZETKAMA S.A. 
JEDNOSTKA DOMINUJ�CA 

�RUBENA UNIA S.A. 
UDZIA� 100,00%

MCS SP. Z O.O. 
UDZIA� 100,00% 

TERRELL TRADING 
SP. Z O.O. 

UDZIA� 100,00% 

ARMAK SP. Z O.O. 
UDZIA� 94,17% 

VARIMEX - VALVES 
SP. Z O.O. 

UDZIA� 29,10% 
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Na dzie� 30 czerwca 2013 roku udzia" w ogólnej liczbie g"osów posiadany przez Grup� w podmiotach zale�nych by" 

równy udzia"owi Grupy w kapitale tej jednostki. 

2.1.1.1. �rubena Unia S.A. 

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

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje ogólne o �rubena Unia S.A.: 

Firma i forma prawna   �rubena Unia Spó"ka Akcyjna 

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

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

2.1.1.2. MCS Sp. z o.o. 

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

by"a Zetkama S.A. Na dzie� 26 marca 2009 roku kapita" za"o�ycielski Spó"ki wynosi" 5.000,00 z" i dzieli" si� na 50 

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

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

o kwot� 5.500.000,00 z" poprzez utworzenie 55.000 nowych, równych i niepodzielnych udzia"ów o warto�ci nominalnej 

po 100,00 z" ka�dy,  które zosta"y obj�te przez Zetkama S.A. 

Informacje ogólne o MCS Sp. z o.o.: 

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

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

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

skrawaniem oraz rur gi�tych i dziurowanych 
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2.1.1.3. ARMAK Sp. z o.o. 

W dniu 29 grudnia 2011r. Zetkama S.A. naby"a od Skarbu Pa�stwa Rzeczypospolitej Polskiej 33.900 (trzydzie�ci trzy 

tysi�ce dziewi�
set) udzia"ów o warto�ci nominalnej 500 z" (pi�
set z"otych) ka�dy w kapitale zak"adowym spó"ki � 

�l�skie Zak"ady Armatury Przemys"owej Armak spó"ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Sosnowcu. 

ARMAK Sp. z o.o.  to spó"ka o wieloletniej tradycji i do�wiadczeniu w zakresie produkcji armatury przemys"owej. 

Specjalizuje si� w produkcji zaworów bezpiecze�stwa, zaworów zaporowych elektromagnetycznych, p"ynowskazów, 

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

mosi�dzu. Znajduje ona zastosowanie w bran�y energetycznej, ciep"owniczej, spo�ywczej, hutniczej, przemy�le 

wydobywczym, okr�towym, kolejnictwie. 

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

Firma i forma prawna   ARMAK Spó"ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres    41-200 Sosnowiec, Swobodna 9 

Przedmiot dzia"alno�ci produkcja kurków i zaworów 

2.1.1.4. Terrell Trading Sp. z o.o. 

Zetkama S.A. naby"a 100 udzia"ów o warto�ci nominalnej 50 z" ka�dy w kapitale zak"adowym spó"ki � Terrell Trading 

sp. z o.o.  

Informacje ogólne o Terrell Trading sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   Terrell Trading Spó"ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

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

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

2.1.2. SPÓ�KI STOWARZYSZONE 

Jednostka dominuj�ca posiada jednostk� stowarzyszon� Varimex-Valves sp. z o.o., której udzia"y w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym wyceniono metod� praw w"asno�ci. 

2.1.2.1. Varimex Valves Sp. z o.o. 

Firma Varimex-Valves sp. z o.o., zosta"a za"o�ona w kwietniu 1992 roku i jest wspólnym przedsi�wzi�ciem krajowych 

producentów armatury przemys"owej, którzy s� jej g"ównymi udzia"owcami. Na podstawie umowy zawartej z Zetkam�

S.A., Varimex-Valves sp. z o.o. prowadzi sprzeda� produktów Spó"ki na rynkach zagranicznych. Zetkama S.A. posiada 

39 udzia"ów firmy Varimex-Valves sp. z o.o., co stanowi 29,10%  kapita"u udzia"owego spó"ki. Przychody spó"ki za I 

pó"rocze 2013 roku wynios"y 4.638 tys. z". 
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Informacje ogólne o Varimex Valves sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   Varimex-Valves Spó"ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres    03-284 Warszawa, ul. Porannej Bryzy 33 

Przedmiot dzia"alno�ci   dzia"alno�
 handlowa w zakresie armatury przemys"owej, �rub 

i zestawów �rubowych, surowców i materia"ów odlewniczych, 

     nap�dów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych 

2.2. Powi�zania organizacyjne Grupy Kapita�owej Zetkama 

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

S.A. 

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

� Prezes Zarz�du Zetkama S.A. pe"ni funkcj� Prezesa Zarz�du w spó"ce zale�nej Armak sp. z o.o. 

� Wiceprezes Zarz�du Zetkama S.A. pe"ni funkcj� Prezesa Zarz�du spó"ki zale�nej Terrell Trading sp. z o.o. 

� Wiceprezes Zarz�du Zetkama S.A. pe"ni funkcj� Cz"onka Zarz�du w spó"ce zale�nej Armak sp. z o.o. 

� Wiceprezes Zarz�du Zetkama S.A. pe"ni funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej spó"ki stowarzyszonej 

Varimex�Valves  sp. z o.o. 

2.3. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

Transakcje z podmiotami powi�zanymi maj� charakter rynkowy. Ich wielko�
 w I pó"roczu 2013 obrazuj� poni�sze 

dane: 

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

• sprzeda� Zetkama S.A. do MCS sp. z o.o. � 1.124 tys. z", 

• sprzeda� Zetkama S.A. do Armak sp. z o.o. � 971 tys. z", 

• sprzeda� �rubena Unia S.A. do Zetkama S.A. � 211 tys. z" , 

• sprzeda� MCS sp. z o.o. do Zetkama S.A. � 44 tys. z", 

• sprzeda� Armak sp. z o.o. do Zetkama S.A. � 1.617 tys. z", 

• sprzeda� Zetkama S.A do Varimex-Valves sp. z o.o. � 2.151 tys. z", 

• sprzeda� Varimex-Valves sp. z o.o. do Zetkama S.A. � 34 tys. z", 

Istotne transakcje zawarte przez Spó"k� lub jednostki od niej zale�ne z podmiotami 

powi�zanymi na innych warunkach ni� rynkowe. 

Nie wyst�pi"y. 

Po�yczki udzielone w danym roku obrotowym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem po�yczek 

udzielonych jednostkom powi�zanym.

Nie wyst�pi"y. 
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SPRZEDA� I MARKETING 

3.1. Produkty 

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

1. armatur� przemys"ow�, 

2. odlewy �eliwne,  

3. towary. 

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

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

Armatura ta znajduje zastosowanie w takich bran�ach jak: 

ciep"ownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodoci�gi i kanalizacja, przemys" stoczniowy oraz zak"ady 

przemys"owe. 

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

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

• zawory zwrotne (grzybkowe, klapowe i zwrotne); 

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

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

mieszka; 

• zawory p"ywakowe; 

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

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

• kosze ssawne, zapobiegaj�ce przep"ywowi powrotnemu czynnika z jednoczesn� funkcj� jego oczyszczenia; 

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

Drug� wa�n� lini� produktow� Spó"ki s� odlewy. Odlewy s� wytwarzane w odlewni �eliwa w �cinawce �redniej. 

Odlewy produkowane s� zarówno na potrzeby w"asne jak równie� na sprzeda�, g"ównie do innych producentów 

armatury. Odlewy s� wykonywane z �eliwa szarego i sferoidalnego o ci��arze od 0,5 do 100 kg. S� to g"ównie odlewy 

ci�nieniowe i maszynowe sprzedawane w postaci surowej lub obrobionej. 

Uzupe"nieniem oferty Zetkamy s� towary. Istotn� w�ród nich grup� stanowi armatura obca oferowana przez Zetkam�

jako armatura komplementarna do armatury w"asnej produkcji. Zakres oferowanej armatury obcej Spó"ka 

systematycznie rozszerza wzmacniaj�c swoj� pozycj� w szczególno�ci w bran�y wentylacji i klimatyzacji oraz w 

sieciach wodnych i kanalizacyjnych. 
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Dzia"alno�
 Zetkama S.A. w I pó"roczu 2013 roku obrazuj� poni�sze dane: 

Tabela nr 4. Podstawowe dane charakteryzuj�ce dzia"alno�ci kontynuowan� i zaniechan� Zetkamy  

w I pó"roczu 2013 roku 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

I pó"rocze roku Zmiana 

2013/2012 2013r. 2012r. 

 Sprzeda� ogó"em tys. z" 56.520 50.339 12% 

 w tym:  

 - eksport tys. z" 39.173 34.197 15% 

 - kraj tys. z" 17.347 16.142 7% 

I. Sprzeda� wyrobów w"asnych tys. z" 46.183 42.973 7% 

1. Armatura tys. z" 31.708 28.697 10% 

szt. 162.818 144.625 13% 

tony 2.315 2.100 10% 

 - eksport tys. z" 25.142 21.241 18% 

szt. 129.388 107.435 20% 

tony 1.839 1.548 19% 

 - kraj tys. z" 6.566 7.456 -12% 

szt. 33.430 37.190 -10% 

tony 476 552 -14% 

 2. Odlewy tys. z" 12.912 13.310 -3% 

tony 1.908 1.891 1% 

 - eksport tys. z" 7.035 8.421 -16% 

tony 1.050 1.222 -14% 

 - kraj tys. z" 5.877 4.889 20% 

tony 858 669 28% 

 3. Pozosta"a sprzeda� tys. z" 1.563 966 62% 
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Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

I pó"rocze roku Zmiana 

2013/2012 2013r. 2012r. 

II.  Sprzeda� towarów tys. z" 10.337 7.366 40% 

 1. Armatura powierzona tys. z" 2.752 2.247 22% 

szt. 1.178 1.075 10% 

 - eksport tys. z" 1.856 1.258 48% 

szt. 677 519 30% 

 - kraj tys. z" 896 989 -9% 

szt. 501 556 -10% 

 2. Armatura obca tys. z" 6.598 3.874 70% 

szt. 27.479 12.447 121% 

 - eksport tys. z" 4.021 2.208 82% 

szt. 10.216 6.414 59% 

 - kraj tys. z" 2.577 1.666 55% 

szt. 17.263 6.033 186% 

 3. Pozosta"e towary tys. z" 987 1.245 -21% 

  

W I pó"roczu 2013 roku nast�pi" wzrost sprzeda�y o12%w porównaniu do I pó"rocza 2012 roku. Wzros"a sprzeda�

wyrobów o 7%, w tym armatury o 10%. Wzros"a znacznie sprzeda� towarów o 40%.  

W ca"o�ci sprzeda�y Spó"ki w I pó"roczu 2013 roku 56% stanowi"a armatura, 23% to sprzeda� odlewów, towary 18%, 

pozosta"a sprzeda� 3%. 
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3.2. Rynki zbytu.

Spó"ka sprzedaje swoje wyroby na prawie wszystkich kontynentach �wiata, jednak zdecydowanie najwi�kszy udzia" 

przypada na Uni� Europejsk�. 

Tabela nr 5. Udzia" eksportu w sprzeda�y w I pó"roczu 2013 wg kategorii  

Kategoria 
I pó"rocze 

2012 roku 

Udzia" w sprzeda�y 

kategorii 

Sprzeda� ogó"em 56.520 100% 

- UE + pozosta"e kraje 39.173 69% 

- kraj 17.347 31% 

w tym: Armatura 31.708 100% 

- UE + pozosta"e kraje 25.142 79% 

- kraj 6.566 21% 

Odlewy 12.912 100% 

- UE + pozosta"e kraje 7.035 54% 

- kraj 5.877 46% 

Towary  10.337 100% 

- UE + pozosta"e kraje 6.081 59% 

- kraj 4.256 41% 

Pozosta"a sprzeda� 1.563 100% 

- UE + pozosta"e kraje 916 59% 

- kraj 647 41% 

W sprzeda�y ogó"em znacz�c� warto�
 ma eksport, którego udzia" w I pó"roczu 2013 roku wyniós" 69%.  
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Tabela 6. Sprzeda� wg g"ównych obszarów

RYNEK ZBYTU 
I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012 Zmiana 

2013/2012 tys. z" [%] tys. z" [%] 

POLSKA 17.346 31% 16.142 32% 7% 

UNIA EUROPEJSKA 25.849 46% 25.178 50% 3% 

POZOSTALE KRAJE 13.325 23% 9.019 18% 48% 

SPRZEDA	 RAZEM 56.520 100% 50.339 100% 12% 

3.3. Zaopatrzenie 

Spó"ka zaopatruje si� w swoje podstawowe materia"y u dostawców krajowych i zagranicznych. Od roku 2008 Spó"ka 

zgodnie z przyj�t� polityk�, w celu dywersyfikacji 	róde" zaopatrzenia zwi�ksza"a poziom wspó"pracy z dostawcami 

zagranicznymi. Dzia"ania takie powoduj� dodatkowo zmniejszanie ekspozycji walutowej Spó"ki. 

Spó"ka prowadzi sta"e audyty dostaw pod wzgl�dem jako�ci dostarczanych materia"ów, terminowo�ci dostaw i 

warunków handlowych. Wyniki powy�szych dzia"a� stanowi� podstaw� do okresowej oceny dostawców 

wspó"pracuj�cych ze Spó"k�. 

3.4. Znacz�ce umowy 

O zawarciu umów znacz�cych  w 2013 roku spó"ka informowa"a kolejnymi raportami bie��cymi. 

RB 7/2013 z dnia 24.05.2013 - Umowa znacz�ca Spó"ki zale�nej �rubena Unia S.A. z W�glokoks  S.A. 

RB 8/2013 z dnia 6.06.2013 - Umowa znacz�ca Spó"ki zale�nej �rubena Unia S.A. z  Moravia Steel a.s.  

RB 9/2012 z dnia 20.06.2012 - Umowa znacz�ca Spó"ki zale�nej �rubena Unia S.A. z Tauron sprzeda� sp. zo.o.  

RB 12/2012 z dnia 17.06.2012 - Umowa znacz�ca Spó"ki zale�nej �rubena Unia S.A. z CMC Poland sp. z o.o.  

Wszystkie raporty bie��ce Spó"ki s� zamieszczone na stronie www.zetkama.com.pl

  

0   

5 000   

10 000   

15 000   

20 000   

25 000   

30 000   

Polska Unia Europejska Pozosta"e kraje

ty
s.

 z
"

Sprzeda� wg g"ównych obszarów geograficznych I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012



61 

Na dzie� 22 sierpnia 2013r. Spó"ka posiada nast�puj�ce polisy ubezpieczeniowe zawarte z Sopockim Towarzystwem 

Ubezpiecze� ERGO Hestia S.A. z siedzib� w Sopocie: 

• Ubezpieczenie maj�tku przedsi�biorstwa � wszystkie ryzyka na "�czn� kwot� 93,4 mln z"otych, w tym 

ubezpieczenie mienia od kradzie�y z w"amaniem i rabunkiem i od wandalizmu na kwot� 1,0 mln z", 

• Ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu"u prowadzonej dzia"alno�ci gospodarczej lub u�ytkowania 

mienia wraz z OC za produkt na kwot� 5,0 mln z"otych, 

• Ubezpieczenie maszyn i urz�dze� od szkód uszkodze� na kwot� 11,8 mln z", 

• Ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk na 39,0 mln z", 

• Ubezpieczenie sprz�tu elektronicznego na kwot� 249 tys. z", 

• Ubezpieczenie rzeczy w krajowym przewozie drogowym Cargo na kwot� 200 tys. z", 

• Ubezpieczenie rzeczy w mi�dzynarodowym przewozie drogowym, morskim na kwot� 300 tys. z" 
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SYTUACJA FINANSOWA 

4.1. Przychody i koszty 

Sprzeda� w I pó"roczu 2013 wynios"a ogó"em 56.520 tys. z". W stosunku do I pó"rocza 2012 wzros"a o 12%. 

Tabela nr 7. Sprawozdanie z dochodów (w tys. z") 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01-01-2013 01-01-2012 
30-06-2013 30-06-2012 

A. Przychody netto ze sprzeda�y 56.520 50.339 

  I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, w tym: 46.183 42.973 

  II. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia"ów 10.337 7.366 

B. Koszt w"asny sprzeda�y 42.369 37.303 

  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34.885 32.137 

  II. Warto�
 sprzedanych towarów i materia"ów 7.484 5.166 

C. Wynik brutto na sprzeda�y (A-B) 14.151 13.036 

D. Koszty sprzeda�y 3.483 2.882 

E. Koszty ogólnego zarz�du 4.324 4.455 

F. Wynik na sprzeda�y C-D-E) 6.344 5.699 

G. Pozosta"e przychody operacyjne 134 248 

H. Pozosta"e koszty operacyjne 605 333 

I. Wynik na dzia"alno�ci operacyjnej (F+G-H) 5.873 5.614 

J. Przychody finansowe 698 5.017 

K. Koszty finansowe 293 876 

L. Wynik brutto (I+J-K) 6.278 9.755 

M. Podatek dochodowy 1.279 978 

N. Wynik netto (L-M) 4.999 8.777 

Wynik netto 4.999 8.777 

�rednia wa�ona liczba akcji 4.904.150 4.904.150 

Zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj� 1,02 1,79 

W I pó"roczu 2013 Zetkama uzyska"a wy�sz� sprzeda� w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. Wynik netto 

roku 2013 jest ni�szy o dywidend� otrzyman� w I pó"roczu 2012 roku od spó"ki zale�nej �rubena Unia S.A. w 

wysoko�ci 5 mln z". 
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W I pó"roczu 2013 roku Spó"ka wypracowa"a zysk operacyjny w wysoko�ci 5.873 tys. z" oraz zysk netto 4.999 tys. z".  
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4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Tabela nr 8. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. z") 

AKTYWA 
Stan na koniec 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

A. Aktywa trwa"e 101.122 101.623 100.330 

I. Rzeczowe aktywa trwa"e 42.939 43.642 43.911 

  1. �rodki trwa"e 42.258 42.997 43.695 

     a) grunty 341 341 341 

     b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 21.460 21.755 21.856 

     c) urz�dzenia techniczne i maszyny 15.681 16.092 16.447 

     d) �rodki transportu 1.060 979 973 

     e) inne �rodki trwa"e 3.716 3.830 4.078 

  2. �rodki trwa"e w budowie 681 645 216 

II. Warto�ci niematerialne 5.755 5.403 3.841 

  1. Koszty rozwoju 5.210 4.839 3.211 

  2. Inne warto�ci niematerialne 545 564 630 

III. Nieruchomo�ci inwestycyjne 4.005 4.155 4.155 

IV. Inwestycje d"ugoterminowe 48.423 48.423 48.423 

  1. D"ugoterminowe aktywa finansowe 48.423 48.423 48.423 

    a) w jednostkach powi�zanych 48.419 48.419 48.419 

    b) w pozosta"ych jednostkach  4 4 4 

B. Aktywa obrotowe 42.499 37.783 43.069 

I. Zapasy 13.607 15.155 13.400 

  1. Materia"y 2.633 2.895 2.337 

  2. Pó"produkty i produkty w toku 4.338 4.422 5.120 

  3. Produkty gotowe 4.896 5.382 4.519 

  4. Towary 1.740 2.456 1.424 

II. Inwestycje krótkoterminowe 15 15 330 

  1. W jednostkach powi�zanych 15 15 330 

III. Nale�no�ci krótkoterminowe i pozosta"e aktywa 22.974 17.970 28.575 

  1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych  1.603 1.869 6.901 

    a) handlowe 1.603 1.869 1.901 

    b) pozosta"e - - 5.000 

  2. Nale�no�ci od pozosta"ych jednostek  21.371 16.101 21.063 

    a) handlowe 18.650 14.259 18.792 

    b) z tytu"u podatku dochodowego - - - 

    c) inne 2.721 1.842 2.271 

  3. Pozosta"e aktywa - - 611 

IV. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 5.757 4.511 660 

V. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 146 132 104 

AKTYWA RAZEM 143.621 139.406 143.399 
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PASYWA 
Stan na koniec 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012 

A. Kapita" w"asny 96.731 92.802 87.441 

I. Kapita" akcyjny 981 981 981 

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

III. Kapita" z aktualizacji wyceny 1.025 2.095 1.826 

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

V. Zyski zatrzymane 62.882 57.883 52.791 

  1. Wynik netto bie��cego okresu 4.999 13.869 8.777 

  2. Wynik netto z lat ubieg"ych 3.240 3.240 3.240 

  3. Zysk przeniesiony na kapita" zapasowy 54.643 40.774 40.774 

B. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 46.890 46.604 55.958 

I. Zobowi�zania d"ugoterminowe 14.419 18.023 22.232 

  1. Wobec pozosta"ych jednostek  10.290 13.639 18.208 

    a) kredyty i po�yczki 10.079 13.425 18.059 

    b) inne zobowi�zania finansowe 211 214 149 

  2. Rezerwy na zobowi�zania 4.129 4.384 4.024 

    a) rezerwa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 3.359 3.614 3.348 

    b) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 770 770 676 

II. Zobowi�zania krótkoterminowe 32.471 28.581 33.726 

  1. Wobec jednostek powi�zanych 452 527 140 

    a) handlowe 452 527 140 

  2. Wobec pozosta"ych jednostek  27.429 23.675 31.261 

    a) kredyty i po�yczki 8.254 10.561 12.411 

    b) z tytu"u emisji d"u�nych papierów warto�ciowych 3.013 - - 

    c) inne zobowi�zania finansowe 367 240 422 

    d) handlowe 10.405 9.225 8.882 

    e) z tytu"u podatków, ce", ubezpiecze� i innych �wiadcze� 3.085 1.244 2.645 

    f) zobowi�zanie z tytu"u podatku dochodowego 813 1.551 702 

    g) z tytu"u wynagrodze� 1.342 827 1.264 

    h) inne 150 27 4.935 

  3. Rezerwy na zobowi�zania 86 86 127 

    a) rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 86 86 127 

  4. Rozliczenia mi�dzyokresowe 4.504 4.293 2.198 

PASYWA RAZEM 143.621 139.406 143.399 
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SYTUACJA MAJ�TKOWA 

Struktura maj�tku w I pó"roczu 2013 roku pozosta"a podobna jak w roku 2012. Aktywa trwa"e stanowi"y 70% aktywów 

ogó"em.  
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SYTUACJA KAPITA!OWA

W 	ród"ach finansowania ze zmian w porównaniu do stanu na dzie� 30 czerwca 2012r. nale�y wymieni
 wzrost 

kapita"u w"asnego o 9,3 mln z" z zatrzymanego zysku 2012 roku i zysku roku 2013. Spad"o zad"u�enie z tytu"u 

kredytów i po�yczek o 12,1 mln z". W I pó"roczu 2013 zosta"y wyemitowane obligacje na kwot� 3 mln z". Ca"o�
 emisji 

obj�"a spó"ka zale�na Armak sp. z o.o. 

Kapita"y w"asny na dzie� 30.06.2013 roku wynosi" 96.731 tys. z". Sk"ada"y si� na niego: 

• Kapita" akcyjny 981 tys. z" 

na który sk"ada"o si� 4.904.150 akcji 

• Kapita" z emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 31.843 tys. z" 

• Kapita" z aktualizacji wyceny 1.025 tys. z" 

• Zyski zatrzymane 62.882 tys. z" 

Dzia"alno�
 Spó"ki jest finansowana w 67% z kapita"ów w"asnych. 
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4.3. Ocena zarz�dzania zasobami

Przy analizie sytuacji finansowej Spó"ki

ANALIZA WSK

1. Kapita" sta"y; kapita" w"asny + reze

2. Kapita" pracuj�cy (aktywa bie��ce 

zobowi�zania krótkoterminowe 

3. Mar�a zysku brutto; zysk brutto / s

4. Mar�a zysku netto; zysk netto / spr

Struktura kapita"
- I pó"rocze 2013

Struktura kapita"
- I pó"rocze 2012

68 

mi finansowymi

"ki pomocne s� wska	niki ekonomiczne.

Tabela 9. Analiza

SKA
NIKOWA 
I pó"rocze 

2013 

ezerwy + zobowi�zania d"ugoterminowe 111.236 

��ce netto); Aktywa obrotowe � 
10.028 

 / sprzeda� netto 11,1% 

sprzeda� netto 8,8% 

67%

33%

ita"owa 
 2013

Kapita" w"asny Kapi

61%

39%

ita"owa 
 2012

Kapita" w"asny Kapi

liza wska	nikowa

I pó"rocze 

2012 

109.800 

9.343 

19,4% 

17,4% 

apita" obcy

apita" obcy
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ANALIZA WSKA
NIKOWA 
I pó"rocze 

2013 

I pó"rocze 

2012 

5. Rentowno�
 brutto sprzeda�y; wynik na sprzeda�y / sprzeda� netto 25,0% 25,9% 

6. Finansowanie aktywów trwa"ych kapita"ami w"asnymi; Kapita" w"asny 

/aktywa trwa"e 
95,7% 87,2% 

7. Obci��enia maj�tku zad"u�eniem; zobowi�zania ogó"em /kapita" ogó"em 32,6% 39,0% 

8. Unieruchomienie �rodków; aktywa trwa"e /aktywa 70,4% 70,0% 

9. Trwa"o�
 struktury finansowania; kapita"y sta"e / pasywa 77,5% 76,6% 

10. Aktywno�
 maj�tku; kapita" pracuj�cy / aktywa 7,0% 6,5% 

11. Wska	nik p"ynno�ci I; aktywa obrotowe / zobowi�zania bie��ce 1,31 1,28 

12. Wska	nik p"ynno�ci II; (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowi�zania 

bie��ce 
0,89 0,88 

13. Rotacja nale�no�ci handlowych  � dni; nale�no�
 przeci�tne * liczba dni 

/ sprzeda� netto 
66,1 62,9 

14. Rotacja zapasów � dni; zapasy przeci�tne * liczba dni / koszty 

sprzedanych produktów i towarów 
57,4 66,1 

15. Rotacja zobowi�za� handlowych � dni; zobowi�zania przeci�tne * 

liczba dni / koszty sprzedanych produktów i towarów
42,2 43,6 

Wska	niki ekonomiczne za I pó"rocze 2013 roku wskazuj� na stabiln� sytuacj� finansow� Spó"ki. Wska	niki struktury 

maj�tkowej pozostaj� na bezpiecznym poziomie. Kapita" sta"y uleg" zwi�kszeniu o 1,4 mln z" do warto�ci 111 mln z". 

Stosunek zaanga�owanego kapita"u obcego do kapita"u ogó"em na koniec czerwca 2013r. wynosi" 33%  w stosunku  

39% w czerwcu 2012r. 

Aktywa trwa"e s� finansowane w ca"o�ci kapita"em sta"ym. W I pó"roczu roku 2013 wska	niki p"ynno�ci finansowej (I i 

II), kszta"towa"y si� na bezpiecznym poziomie. 

Wska	nik rotacji zapasów uleg" skróceniu. Spad" wska	nik rotacji zobowi�za� handlowych. 



70 

4.4. Kredyty i po�yczki, oraz udzielone por�czenia i gwarancje 

Na dzie� 30.06.2013 Zetkama S.A. posiada"a nast�puj�ce kredyty i po�yczki: 

Tabela 10. Kredyty i po�yczki w tys. z" 

KREDYTY 

Nazwa jednostki 
Kwota kredytu/po�yczki 

wg umowy 

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

dzie� 30.06.2013 
Termin sp"aty 

ING - obrotowy 3.000 tys. PLN 0 tys. PLN 15.02.2014

ING � dewizowy EUR 1.500 tys. EUR 544 tys. EUR 15.02.2014 

Zabezpieczeniem kredytów w ING Banku jest: 
1. zastaw rejestrowy na maszynach 
2. cesja wierzytelno�ci z monitoringiem 
3. zastaw rejestrowy na zapasach 

DZ Bank Polska S.A. � dewizowy EUR 2.600 tys. EUR 1.517 tys. EUR 02.03.2015 

DZ Bank Polska S.A. � inwestycyjny EUR 2.976 tys. EUR 2.143 tys. EUR 31.12.2017 

Zabezpieczeniem kredytów w DZ Banku jest: 
1. hipoteka "�czna kaucyjna i umowna � nieruchomo�ci w �cinawce �redniej i w �orach wraz z cesj� praw z 
polisy 
2. przelew wierzytelno�ci z kontraktów handlowych 
3. zastaw rejestrowy na maszynach 
4. weksle in blanco 
Po�yczka FO� 531 tys. PLN 133 tys. PLN 16.11.2014 

Zabezpieczeniem po�yczki FO� jest:  
1. zastaw rejestrowy na maszynach z cesj� praw z polisy 
2. weksle in blanco 
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4.5. Ró�nice pomi�dzy wynikami finansowymi uzyskanymi za 2013 rok a wcze�niej publikowanymi 

prognozami 

Tabela 11. Realizacja za"o�e� finansowych 
w tys. z�otych 

Wybrane pozycje Prognoza 2013 
Realizacja  

I pó"rocza 2013 roku 
% realizacji prognozy 

Przychody ze sprzeda�y 110.000 56.520 51% 

EBITDA  14.421 7.582 53% 

Zysk netto 8.012 4.999 62% 

Spó"ka Zetkama S.A. realizuje prognozy na rok 2013 bez zak"óce�. 

W zakresie zrealizowanych przychodów ze sprzeda�y prognoza zosta"a wykonana w 51%. Przyrost sprzeda�y zosta" 

uzyskany dzi�ki wi�kszemu od planowego popytowi na towary oferowane przez Spó"k�. Zwi�kszenie sprzeda�y by"o 

mo�liwe dzi�ki aktywnym dzia"aniom dzia"u marketingu i sprzeda�y Spó"ki. 

Wynik EBITDA na poziomie 7.582 tys. z" stanowi 53% prognozy rocznej. Na wynik EBITDA wp"yn�"y wi�kszy 

wolumen sprzeda�y, który wygenerowa" dodatkowe zyski. 

Zrealizowany przez Spó"k� zysk netto wyniós" 4.999 tys. z" i stanowi" 62% prognozy rocznej. 

4.6. Wykorzystanie wp�ywów z emisji akcji 

W roku 2013 nie by"o emisji akcji. 

4.7. Zamierzenia inwestycyjne oraz sposób ich finansowania 

Na 2013 rok spó"ka planuje wydatki inwestycyjne na poziomie 9.170 tys. z". Inwestycje zostan� sfinansowane ze 

�rodków w"asnych. 

4.8. Ocena mo�liwo�ci realizacji inwestycji 

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z za"o�eniami. Inwestycje zostan� sfinansowane g"ównie ze �rodków 

w"asnych.   
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OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

5.1. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju 

Czynniki wewn�trzne wp"ywaj�ce na przysz"e wyniki finansowe: 

• Wykorzystywanie synergii podmiotów tworz�cych Grup� Kapita"ow� w celu poszerzenia obecnego 

asortymentu produktowego dedykowanego do obecnych i nowych bran� oraz optymalizacji kosztów. 

• Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarz�dzania z u�yciem wspomagania zintegrowanym 

oprogramowaniem .  

• Zwi�kszenie oferty ilo�ciowej i asortymentowej � poprzez dostosowywanie produktów do zmieniaj�cych si�

potrzeb odbiorców oraz wprowadzanie nowych produktów. 

• Doskonalenie jako�ci wytwarzanych produktów � wdra�anie systemu zapewnienia jako�ci ISO/TS 

• Realizacja inwestycji odtworzeniowych i dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych. 

Czynniki zewn�trzne to: 

• Zmiany cen g"ównych surowców oraz energii elektrycznej i gazu maj�cych silny wp"yw na koszty produkcji, a 

co za tym idzie na uzyskiwane przez Spó"k� mar�e. 

• Wprowadzenie do oferty Spó"ki dodatkowych towarów, przeznaczonych g"ównie do sieci wodnych i 

kanalizacyjnych oraz do instalacji wewn�trznych. 

• Zmiana kursu EUR/PLN wp"ywaj�ca na poziom zysków ze sprzeda�y zagranicznej. Aprecjacja z"otówki 

wzgl�dem innych walut, a w szczególno�ci do EURO, wp"ynie niekorzystnie na konkurencyjno�
 cenow�

sprzedawanych przez Spó"k� wyrobów na rynkach zagranicznych. 

• Zmiany prawa w zakresie ochrony �rodowiska � zmiany wymogów ochrony �rodowiska mog� by
 przyczyn�

poniesienia dodatkowych kosztów zwi�zanych z ich spe"nieniem. 

• Sytuacja makroekonomiczna na g"ównych rynkach zbytu, polityka gospodarcza pa�stwa oraz kszta"towanie si�

wska	ników makroekonomicznych takich jak tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom stóp 

procentowych, stopa bezrobocia oraz kursy walut. 

5.2. Istotne czynniki ryzyka i zagro�e�

Do istotnych czynników ryzyka i zagro�e� nale��: 

• Ryzyko zwi�zane z pogorszeniem rentowno�ci � w przypadku wzrostu cen materia"ów oraz wzmacnianiu si�

z"otówki, Spó"ka mo�e by
 nara�ona na przej�ciowe spadki poziomu rentowno�ci operacyjnej. Podejmowane 

na bie��co dzia"ania operacyjne w zakresie redukcji kosztów, zabezpieczanie pozycji walutowych z 

wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz zmniejszanie pozycji walutowej netto (m.in. poprzez 

dywersyfikacj� geograficzn� zakupów podstawowych materia"ów) powoduj�, i� w znacznym stopniu 

minimalizowane s� skutki wyst�pienia powy�szych czynników. Ponadto informacje o tendencjach na rynku 

armatury przemys"owej pozwalaj� zak"ada
, i� przej�ciowe pogorszenie mar�y nie powinno stanowi


problemu w d"u�szej perspektywie czasu. 
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• Ryzyko zwi�zane z wymogami prawnymi dotycz�cymi ochrony �rodowiska � obowi�zuj�ce obecnie przepisy 

w zakresie ochrony �rodowiska. Realizacja zaplanowanych przez Spó"k� inwestycji ogranicza do minimum to 

ryzyko. Spó"ka wdra�a systemu Zarz�dzania �rodowiskiem zgodnie z norm� ISO 14001. 

• Ryzyko zwi�zane z awari� urz�dze� produkcyjnych w Odlewni � ryzyko zwi�zane z ewentualnymi awariami i 

kl�skami �ywio"owymi. Spó"ka realizuje przyj�ty plan przegl�dów okresowych g"ównych maszyn i urz�dze�

w odlewni �eliwa, celem zapobiegania wyst�powania nag"ych awarii. Równocze�nie realizowany jest 

coroczny plan remontów maszyn i urz�dze�. Oba te dzia"ania zabezpieczaj� poprawno�
 funkcjonowania 

maszyn i urz�dze� od strony mechanicznej. Celem zabezpieczenia si� przed awariami zwi�zanymi z uk"adami 

sterowania maszyn i urz�dze�, Spó"ka zakupi"a programy narz�dziowe oraz przeszkoli"a swoich pracowników 

u producentów lub dostawców systemów. Zapewnia to mo�liwo�
 usuni�cia wi�kszo�ci awarii w zakresie 

systemów sterowania we w"asnym zakresie. Wszystkie programy s� skopiowane i zabezpieczone w g"ównej 

siedzibie Spó"ki. 

• Ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� � ewentualne pogorszenie si� koniunktury gospodarczej mo�e 

spowodowa
 ograniczenie popytu na wyroby Spó"ki. Dywersyfikacja geograficzna kontrahentów powoduje 

ograniczenie w znacznym stopniu negatywnego wp"ywu wyst�pienia tego ryzyka. 

5.3. Perspektywy i strategia rozwoju 

Zarz�d Spó"ki przyj�" strategi�, której realizacja ma na celu zapewnienie d"ugoterminowego rozwoju i uzyskanie 

sta"ego wzrostu warto�ci Spó"ki. Podstawowym celem strategii na lata 2012-2013 jest dalsze wykorzystanie 

posiadanego do�wiadczenia do prowadzenia perspektywicznej dzia"alno�ci w bran�y metalowej. Wzrost warto�ci 

Spó"ki b�dzie nast�powa" poprzez integracj� podmiotów tworz�cych Grup�, wzrost organiczny oraz przemy�lane 

akwizycje.  

W celu realizacji przyj�tej strategii rozwoju Spó"ka podejmie dzia"ania inwestycyjne zmierzaj�ce do: 

• wzmocnienia marki produktu, 

• rozszerzenia oferowanego asortymentu i zwi�kszenia produkcji armatury (standardowej i zaawansowanej 

technologicznie), 

• rozszerzenia rynków zbytu zarówno w  Europie Wschodniej jak i  Zachodniej, 

• koncentrowania si� na produktach, na których uzyskiwane s� najwy�sze mar�e przy jednoczesnym 

ograniczeniu ma"o rentownej produkcji, 

• dalszego zwi�kszania poziomu efektywno�ci na zatrudnionego; 

• doskonalenia jako�ci produkowanej armatury i odlewów; 

• ci�g"ej optymalizacji procesów produkcyjnych - redukcja kosztów po�rednio i bezpo�rednio produkcyjnych. 
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DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJ�CYCH CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ 

LICZBIE G�OSÓW NA WZ 

Na dzie� 30.06.2013 kapita" akcyjny spó"ki Zetkama S.A. dzieli" si� na 4.904.150 akcji o warto�ci nominalnej 0,20 

z"otych ka�da.  

Poni�ej przedstawiono akcjonariuszy posiadaj�cych ponad 5% w ogólnej liczbie g"osów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy oraz osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Spó"k�. 

Tabela nr 12. Wykaz akcjonariuszy posiadaj�cych ponad 5% w ogólnej liczbie g"osów  
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzie� 30.06.2013 

Zarz�d Spó"ki na dzie� sporz�dzania raportu pó"rocznego nie powzi�" informacji o umowach, w wyniku, których mog�

w przysz"o�ci nast�pi
 zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

Informacje o znanych Spó"ce umowach (w tym równie� zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których 

mog� w przysz"o�ci nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

Nie wyst�pi"y. 

Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 

Nie wyst�pi"y. 

  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia" w kapitale 

zak"adowym 
Liczba g"osów 

Udzia" w ogólnej 

liczbie g"osów 
Jan Jurczyk 410.876 8,38% 410.876 8,38% 

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

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

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

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

ING OFE 287.139 5,86% 287.139 5,86% 
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OSOBY ZARZ�DZAJ�CE I NADZORUJ�CE  

Poni�ej przedstawiono liczb� i warto�
 nominaln� wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarz�dzaj�ce i 

nadzoruj�ce na dzie� 30 czerwca 2013r. 

Tabela nr 13. Akcje posiadane przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce na dzie� 30.06.2013 

Pozostali cz"onkowie Rady Nadzorczej nie posiadaj� Akcji Emitenta. 

�cinawka �rednia, dnia 22 sierpnia 2013r. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes Zarz�du

  

Nazwisko i Imi� Stanowisko 

Ilo�� akcji posiadanych 

w dniu publikacji 

raportu za I pó"rocze 

2013 rok 

Ilo�� akcji posiadanych 

w dniu publikacji 

raportu za 2012 rok 

Zmiana 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 106.571 106.571 - 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 55.902 55.902 - 

Jan Jurczyk 
Zast�pca 
Przewodnicz�cego 
RN 

410.876 410.876 - 

Zygmunt Mro�ek Sekretarz RN 391.000 391.000 - 

Tomasz Jurczyk Cz"onek RN 406.770 406.770 - 
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O�WIADCZENIA ZARZ�DU SPÓ�KI 
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O�WIADCZENIE 

Wedle naszej najlepszej wiedzy, pó"roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporz�dzone zosta"y zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci. Sprawozdania 

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� Spó"ki oraz 

jej wynik finansowy a pó"roczne sprawozdanie zarz�du zawiera prawdziwy obraz rozwoju i 

osi�gni�
 oraz sytuacji Spó"ki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 22 sierpnia 2013r.
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O�WIADCZENIE 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy przegl�du 

pó"rocznego sprawozdania finansowego zosta" wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten 

oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego badania spe"niali warunki do wydania bezstronnego i 

niezale�nego raportu z przegl�du, zgodnie z w"a�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 22 sierpnia 2013r.
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Sprawozdanie Zarz�du 

z dzia"alno�ci  
GRUPY KAPITA!OWEJ ZETKAMA 
w I pó"roczu 2013 roku.

ZASADY SPORZ�DZENIA PÓ!ROCZNEGO SRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Pó"roczne �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta"o przygotowane zgodnie z 

obowi�zuj�cymi na dzie� bilansowy wymogami Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej 

(MSSF) maj�cymi zastosowanie do sprawozdawczo�ci �ródrocznej w wersji zatwierdzonej przez Uni� Europejsk�

(MSSF UE), a w zakresie nieuregulowanym powy�szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze�nia 

1994 roku o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z pó	niejszymi zmianami), i wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami okre�lonymi w rozporz�dzeniu w Rozporz�dzeniu Ministra 

Finansów  z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa 

pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz"onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó	niejszymi zmianami).  

Szczegó"owe zasady sporz�dzenia �ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego omówiono w �Informacji 

dodatkowej� do sprawozdania finansowego Zetkama S.A. za I pó"rocze 2013 roku. 

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

porównawczymi, w stosunku do EUR 

Rok obrotowy

�redni kurs w okresie, obliczony jako 

�rednia arytmetyczna z ostatnich kursów 

publikowanych w miesi�cach okresu 

Kurs na ostatni 

dzie� okresu

I pó"rocze 2013 4,2140 4,3292 

I pó"rocze 2012 4.2246 4,2613 

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 2013r. i I 

pó"rocze 2012r. wynosz�cych odpowiednio 4,2140 i 4.2246. 

Warto�ci bilansowe zosta"y przeliczone po kursach obowi�zuj�cych 30 czerwca 2013r. i 30 czerwca 2012r., które 

wynosi"y odpowiednio 4,3292 i 4,2613. 
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DANE O JEDNOSTCE DOMINUJ�CEJ 

1.1. Podstawowe informacje o Zetkama S.A. 

Firma: ZETKAMA Spó"ka Akcyjna 

Nazwa skrócona ZETKAMA S.A. 

Forma prawna: Spó"ka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: �cinawka �rednia 

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

Telefon: (+48 74) 865 21 00 

Fax: (+48 74) 865 21 01 

Poczta elektroniczna: 

Strona internetowa: 

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl

www.zetkama.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 

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

inwestor finansowy Central Europe Valves LLC. 

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

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

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

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

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

bran�y metalowej. 

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

grupy wchodz� obok Zetkamy: Armak sp. z o.o. z/s  Sosnowcu � producent armatury przemys"owej, �rubena Unia S.A. 

z/s w �ywcu - producent elementów z"�cznych; MCS Sp. z o.o. z/s w �orach � producent elementów do systemów 

wydechowych oraz komponentów metalowych  i aluminiowych dla przemys"u motoryzacyjnego; Terrell Trading sp. z 

o.o. z/s w �cinawce �redniej  � podmiot nie prowadzi dzia"alno�ci. 

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

produkcji armatury i pomp. Oferta produktowa Spó"ki obejmuje armatur� przemys"ow� i odlewy �eliwne. Odbiorcami 

finalnymi wyrobów Spó"ki s� g"ównie nast�puj�ce bran�e: ciep"ownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, 

wodoci�gi i kanalizacja, przemys" stoczniowy oraz zak"ady przemys"owe. Oferta Spó"ki w zakresie armatury 

przemys"owej obejmuje zawory zaporowe, mieszkowe, balansowe, zwrotne, bezpiecze�stwa, reguluj�ce, p"ywakowe 

oraz  filtry,  kurki kulowe,  kosze ssawne, zawory odpowietrzaj�ce, przepustnice, kompensatory. Armatura oferowana 

przez Zetkam� jest wykorzystywana do regulacji przep"ywu mediów. W zakresie odlewów Spó"ka oferuje odlewy 

ci�nieniowe i maszynowe, z �eliwa szarego i sferoidalnego, g"ównie na potrzeby produkcji armatury. Spó"ka posiada 
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znacz�c� pozycj� w zakresie produkcji armatury przemys"owej w Polsce i w Europie �rodkowo-Wschodniej, g"ównie w 

produkcji zaworów zaporowych i filtrów. 

Organami Spó"ki s�: 

� Walne Zgromadzenie, 

� Rada Nadzorcza, 

� Zarz�d Spó"ki. 

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

2013 roku wchodzi"y nast�puj�ce osoby: 

Micha" Zawisza � Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Jan Jurczyk � Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

Zygmunt Mro�ek � Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Stamirowski � Cz"onek Rady Nadzorczej 

Tomasz Jurczyk � Cz"onek Rady Nadzorczej 

W sk"ad Zarz�du Spó"ki na dzie� 30 czerwca 2013 roku wchodzi"y nast�puj�ce osoby: 

Leszek Jurasz � Prezes Zarz�du 

Jerzy Ko�uch � Wiceprezes Zarz�du 

1.2. Informacje o audytorze 

W dniu 23 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza podj�"a uchwa"� o wyborze Deloitte Polska Spó"ka z ograniczon�

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

zosta"a zawarta umowa o przeprowadzenie: 

- przegl�du pó"rocznego za 2013 rok, 

- badania rocznego za 2013 rok. 

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

Spó"ka Zetkama S.A. korzysta"a wcze�niej z us"ug ww. podmiotu. 

Tabela nr 2. Informacja o wynagrodzeniu za us"ugi audytorskie w tys. z" 

Us"uga 2013 2012 

Sprawozdanie pó"roczne - przegl�d - jednostkowe 

- skonsolidowane 
20 17 

Sprawozdanie roczne � badanie - jednostkowe 

- skonsolidowane 
50 42 

Badanie prognozy finansowej  Nie dotyczy Nie dotyczy 
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1.3. Sk�ad Grupy Kapita�owej Zetkama 

Struktura w"asno�ciowa Grupy Zetkama na dzie� 30 czerwca 2013 roku przedstawia si� nast�puj�co. 

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

1.3.1. SPÓ!KI ZALE�NE 

W sk"ad Grupy Zetkama na dzie� 30 czerwca 2013 roku wchodzi"y Spó"ka dominuj�ca oraz nast�puj�ce spó"ki zale�ne: 

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

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012 

�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 
94,17% 94,17% 94,17% 

Terrell Trading sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 12 

57-410 �cinawka �rednia 
100,00% 100,00% 100,00% 

Na dzie� 30 czerwca 2013 roku udzia" w ogólnej liczbie g"osów posiadany przez Grup� w podmiotach zale�nych by" 

równy udzia"owi Grupy w kapitale tej jednostki. 

ZETKAMA S.A. 
JEDNOSTKA DOMINUJ�CA 

�RUBENA UNIA S.A. 
UDZIA! 100,00% 

MCS SP. Z O.O. 
UDZIA! 100,00% 

TERRELL TRADING 
SP. Z O.O. 

UDZIA! 100,00% 

ARMAK SP. Z O.O. 
UDZIA! 94,17% 

VARIMEX - VALVES 
SP. Z O.O. 

UDZIA! 36,80% 

29,10%

8,21%
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1.3.1.1. �rubena Unia S.A. 

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

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje ogólne o �rubena Unia S.A.: 

Firma i forma prawna   �rubena Unia Spó"ka Akcyjna 

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

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

1.3.1.2. MCS Sp. z o.o. 

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

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

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

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

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

100 z" ka�dy,  które zosta"y obj�te przez Zetkama S.A. 

Informacje ogólne o MCS Sp. z o.o.: 

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

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

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

skrawaniem oraz rur gi�tych i dziurowanych 

1.3.1.3. Armak Sp. z o.o. 

W dniu 29 grudnia 2011r. Zetkama S.A. naby"a od Skarbu Pa�stwa Rzeczypospolitej Polskiej 33.900 (trzydzie�ci trzy 

tysi�ce dziewi�
set) udzia"ów o warto�ci nominalnej 500 z" (pi�
set z"otych) ka�dy w kapitale zak"adowym spó"ki � 

�l�skie Zak"ady Armatury Przemys"owej Armak spó"ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Sosnowcu. 

Armak Sp. z o.o.  to spó"ka o wieloletniej tradycji i do�wiadczeniu w zakresie produkcji armatury przemys"owej. 
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Specjalizuje si� w produkcji zaworów bezpiecze�stwa, zaworów zaporowych elektromagnetycznych, p"ynowskazów, 

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

mosi�dzu. Znajduje ona zastosowanie w bran�y energetycznej, ciep"owniczej, spo�ywczej, hutniczej, przemy�le 

wydobywczym, okr�towym, kolejnictwie. 

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

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

Siedziba i adres    41-200 Sosnowiec, Swobodna 9 

Przedmiot dzia"alno�ci produkcja kurków i zaworów 

1.3.1.4. Terrell Trading Sp. z o.o. 

Zetkama S.A. naby"a 100 udzia"ów o warto�ci nominalnej 50 z" ka�dy w kapitale zak"adowym spó"ki � Terrell Trading 

sp. z o.o.  

Informacje ogólne o Terrell Trading sp. z o.o.: 

Firma i forma prawna   Terrell Trading Spó"ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

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

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

1.3.2. SPÓ!KI STOWARZYSZONE 

W sk"ad Grupy Zetkama wchodzi jednostka stowarzyszona Varimex-Valves sp. z o.o., której udzia"y w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniono metod� praw w"asno�ci. 

1.3.2.1. Varimex Valves Sp. z o.o. 

Firma Varimex-Valves sp. z o.o., zosta"a za"o�ona w kwietniu 1992 roku i jest wspólnym przedsi�wzi�ciem krajowych 

producentów armatury przemys"owej, którzy s� jej g"ównymi udzia"owcami. Na podstawie umowy zawartej z Zetkam�

S.A., Varimex-Valves sp. z o.o. prowadzi sprzeda� produktów Grupy na rynkach zagranicznych. Grupa Zetkama 

posiada 50 udzia"ów firmy Varimex-Valves sp. z o.o., co stanowi 36,8%  kapita"u udzia"owego spó"ki. Przychody 

spó"ki za rok I pó"rocze 2013 wynios"y 4.638 tys. z". 

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

Firma i forma prawna   Varimex-Valves Spó"ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Siedziba i adres    03-284 Warszawa, ul. Porannej Bryzy 33 

Przedmiot dzia"alno�ci   dzia"alno�
 handlowa w zakresie armatury przemys"owej, �rub 

i zestawów �rubowych, surowców i materia"ów odlewniczych, 

     nap�dów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych 
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1.4. Zatrudnienie 

Przeci�tne zatrudnienie w I pó"roczu 2013 roku 

Zatrudnienie Osoby 

Pracownicy umys"owi 252 

Pracownicy fizyczni 746 

Razem osoby 998 

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

1.5.1 Zetkama S.A. 

13 czerwca 2013 roku stanowisko Dyrektora Finansowego obj�" Pan Dariusz Kucel. 

1.5.2 �rubena Unia S.A. 

W dniu  7 lutego 2013 roku w sk"ad Zarz�du powo"any zosta" Pan Tadeusz Jopek, pe"ni�cy jednocze�nie funkcj�

Dyrektora ds. Marketingu i Sprzeda�y.  Nast�pnie w zwi�zku z up"ywem  kadencji Zarz�du, 27 czerwca 2013 roku 

Rada Nadzorcza wybra"a Zarz�d w tym samym sk"adzie  na kolejn�  3 letni� kadencj�.  

1 lutego 2013 roku utworzone zosta"o stanowisko Dyrektora Finansowego, którego pe"nienie powierzono Panu 

Mariuszowi Kami�skiemu. 

1.5.3 MCS Sp. z o.o. 

W zwi�zku z up"ywem  kadencji Zarz�du, 27 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza wybra"a  do Zarz�du Pana Leszka 

Targosza na kolejn� 3 letni� kadencj�.  

1.5.4 Armak Sp. z o.o. 

W zwi�zku z up"ywem  kadencji Zarz�du, 27 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza wybra"a Zarz�d w tym samym 

sk"adzie  na kolejn� 3 letni� kadencj�.  

1.6. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania 

W Grupie Kapita"owej Zetkama w I pó"roczu 2013 roku nie nast�pi"y istotne zmiany w podstawowych zasadach 

zarz�dzania Spó"k�. 

1.7. Wa�niejsze zdarzenia maj�ce wp�yw na dzia�alno�� i wyniki finansowe Grupy Kapita�owej w I 

pó�roczu 2013 roku, w tym wa�ne zdarzenia, jakie nast�pi�y po dacie, na któr� sporz�dzono 

sprawozdanie 

Do najwa�niejszych zdarze�  w I pó"roczu 2013 roku mo�na zaliczy�:

1.7.1 ARMATURA I ODLEWY 
• 28 maja 2013 roku Zetkama S.A. (Emitent) wyemitowa" 30 obligacji serii A, o warto�ci nominalnej 100.000 z" 

ka�da tj. Obligacji o "�cznej warto�ci 3.000.000 z", emitowanych w formie dokumentu, zgodnie z Ustaw� o 

Obligacjach po cenie emisyjnej w wysoko�ci 100.000 z" za jedn� obligacj�. Z uwagi na niepubliczny charakter 

oferty Propozycja Nabycia zosta"a przekazana wy"�cznie jednemu Inwestorowi. Propozycj� nabycia Emitent 
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skierowa" do spó"ki zale�nej Armak sp. z o.o. z siedzib� w Sosnowcu. Celem emisji jest zasilenie kapita"u 

obrotowego Emitenta i jego bie��cej dzia"alno�ci. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 1M + 1% w skali 

roku. Wyp"ata odsetek nast�pi w dniu wykupu obligacji.  Obligacja zostanie wykupiona w dniu 30 czerwca 

2014 roku. Emitent ma prawo wcze�niejszego wykupu  obligacji zgodnie z warunkami zawartymi w 

propozycji nabycia.  

• Przygotowanie i rozpocz�cie procesu przenoszenia zak"adu Armak do jednej lokalizacji z ulicy Mireckiego na 

ulic� Swobodn� w Sosnowcu. 

Najistotniejszymi czynnikami maj�cymi wp"yw na wyniki Grupy Kapita"owej w I pó"roczu 2013 roku 

by"y:

� wzrost popytu na wyroby w stosunku do roku 2012.

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

Nie wyst�pi"y  
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SPRZEDA� I MARKETING 

2.1. Produkty 

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

produkcji armatury i pomp. Poprzez spó"k� zale�n� - �rubena Unia S.A. Grupa Zetkama jest równie� obecna na rynku 

elementów z"�cznych (�ruby, wkr�ty, nakr�tki i nity). Utworzona w 2009 r. druga spó"ka zale�na � MCS sp. z o.o. 

zajmuje si� produkcj� rur do systemów uk"adów wydechowych, wykorzystywanych w produkcji samochodów 

osobowych oraz �wiadczy us"ugi obróbki odlewów �eliwnych i aluminiowych na potrzeby przemys"u samochodowego. 

Nabyta 29 grudnia 2011 roku spó"ka zale�na Armak sp. z o.o. prowadzi dzia"alno�
 w segmencie armatury 

przemys"owej. 

Armatura przemys"owa i odlewy 

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, a do momentu zako�czenia umowy dzier�awy tj. do 

31.03.2010 by"y produkowane tak�e w zak"adzie w W�gierskiej Górce.  Odlewy produkowane s� zarówno na potrzeby 

w"asne jak równie� na sprzeda�, g"ównie do innych producentów armatury. Odlewy s� wykonywane z �eliwa szarego i 

sferoidalnego o ci��arze od 0,5 do 100 kg. S� to g"ównie odlewy ci�nieniowe i maszynowe sprzedawane w postaci 

surowej lub obrobionej. 

Elementy z"�czne 

Trzeci� lini� produktow� s� elementy z"�czne. Elementy z"�czne s� wytwarzane przez spó"k� zale�n� Jednostki 

Dominuj�cej � spó"k� �rubena Unia S.A. Dzi�ki stosowanej technologii produkcji oferta �rubeny, jest bardzo szeroka, 

zarówno w uk"adzie wymiarowym, jak i asortymentowym. 
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Zakres wymiarowy oferowanych wyrobów rozci�ga si� od M5 do M36 przy maksymalnej d"ugo�ci 700 mm za� zakres 

w"asno�ci mechanicznych produkowanych wyrobów to klasa od 4.6 do 12.9 w przypadku �rub i od 5 do 12 w 

przypadku nakr�tek. Du�y udzia" stanowi� wyroby z ró�nego rodzaju pokryciami antykorozyjnymi wykonywanymi w 

kooperacji. W tym zakresie spó"ka oferuje mi�dzy innymi: cynkowanie galwaniczne, cynkowanie ogniowe, dakromet, 

geomet, cynk-nikiel, delta tone i inne. 

Odr�bnym segmentem, stanowi�cym ok. 40% produkcji �rubeny Unii S.A., s� elementy z"�czne nawierzchni kolejowej 

takie jak: wkr�ty kolejowe, �ruby stopowe. W tym zakresie �rubena jest wiod�cym producentem w Europie. Firma 

produkuje zarówno wyroby standardowe (wed"ug norm) jaki i wyroby niestandardowe wed"ug specyfikacji i wymaga�

klienta. Bardzo szeroki park maszynowy, bogate zaplecze konstrukcyjne, badawczo-pomiarowe oraz narz�dziowe 

pozwalaj� na kompleksowo�
 oferty, oraz dobry serwis, szczególnie w odniesieniu do produktów pozastandardowych. 

Spó"ka wykonuje tak�e us"ugi w zakresie obróbki chemiczno-powierzchniowej drutu walcowanego. 

Podzespo"y dla motoryzacji 

Podzespo"y dla motoryzacji s� wytwarzane w spó"ce MCS sp. z o.o. w �orach. Utworzona w 2009 r. spó"ka zale�na 

MCS sp. z o.o. jest producentem rur do systemów uk"adów wydechowych, wykorzystywanych w produkcji 

samochodów osobowych oraz �wiadczy us"ugi obróbki odlewów �eliwnych i aluminiowych g"ównie na potrzeby 

przemys"u samochodowego. W MCS sp. z o.o. produkowane s� elementy do niemal wszystkich marek samochodów 

produkowanych w zak"adach europejskich koncernów, takich jak KIA, Ford, BMW, Opel, Fiat, Hyundai, Skoda, 

Renault. 

Zakres dzia"alno�ci spó"ki zale�nej MCS Sp. z o.o. obejmuje równie� obróbk� odlewów �eliwnych i aluminiowych. 

Obróbki obu typów odlewów dokonuje si� na tych samych maszynach. MCS Sp. z o.o. dysponuje obecnie 30 centrami 

obróbczymi w pe"ni zautomatyzowanymi, które umo�liwiaj� osi�ganie najwy�szych parametrów jako�ciowych oraz 

wydajno�
, gwarantuj�c� realizacj� powierzonych zada�. MCS Sp. z o.o. specjalizuje si� w obróbce du�ych partii 

odlewów maj�cych zastosowanie w silnikach do samochodów osobowych i ci��arowych oraz w obróbce elementów 

zawiesze�, wsporników oraz kolektorów wydechowych. 

Sprzeda� Grupy Zetkama w I pó"roczu 2013 w podziale na segmenty operacyjne. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

I pó"rocze 

2013r. 2012r. 

 1. Armatura i odlewy tys. z" 62.516 57.278 

 2. Elementy z"�czne tys. z" 61.929 65.756 

 3. Podzespo"y dla motoryzacji tys. z" 26.722 21.446 

Sprzeda� ogó"em tys. z" 151.167 144.480 

Sprzeda� Grupy wzros"a o 5% w stosunku do I pó"rocza 2012. Wzrost sprzeda�y nast�pi" w segmentach armatury  i 

odlewów o 9% oraz podzespo"ów dla motoryzacji o25%.



Sprzeda� w I pó"roczu 2013 roku wynio

Struktura sprzeda�y: 

• armatura i odlewy 41% ca"o�ci 

• elementy z"�czne 41%, 

• podzespo"y dla motoryzacji 18
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2.2. Rynki zbytu

Grupa Kapita"owa Zetkama sprzedaje swoje wyroby na prawie wszystkich kontynentach �wiata, jednak zdecydowanie 

najwi�kszy udzia" przypada na kraje europejskie. 

RYNEK ZAGRANICZNY 
I pó"rocze 2013 I pó"rocze 2012 Zmiana 

2013/2012 tys. z" [%] tys. z" [%] 

POLSKA 50.679 34% 53.576 37% -5% 

UNIA EUROPEJSKA 81.545 54% 77.984 54% 5% 

POZOSTALE KRAJE 18.943 12% 12.920 9% 47% 

SPRZEDA� RAZEM 151.167 100% 144.480 100% 5% 

Wzros"a sprzeda� w UE oraz pozosta"ych krajach. Wzrost by" mo�liwy dzi�ki pozyskaniu nowych klientów na wyroby 

Grupy oraz znacznemu wzrostowi sprzeda�y MCS sp. z o.o. 

2.3. Zaopatrzenie 

Grupa Kapita"owa zaopatruje si� w swoje podstawowe materia"y u dostawców krajowych i zagranicznych. W I 

pó"roczu 2013 roku zgodnie z przyj�t� polityk�, w celu dywersyfikacji 	róde" zaopatrzenia zwi�ksza"a poziom 

wspó"pracy z dostawcami zagranicznymi. Dzia"ania takie powoduj� dodatkowo zmniejszanie ekspozycji walutowej 

Grupy. Prowadzone s� sta"e audyty dostaw pod wzgl�dem jako�ci dostarczanych materia"ów, terminowo�ci dostaw i 

warunków handlowych.  
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SYTUACJA FINANSOWA 

3.1. Analiza przychodów i kosztów 

W I pó"roczu 2013 roku przychody ze sprzeda�y Grupy Zetkama wynios"y prawie  151 mln z" i by"y wy�sze ni� w 

analogicznym okresie 2012 roku. Wynik netto Grupy wyniós" 16,2 mln z". W segmencie dzia"alno�ci operacyjnej Grupa 

uzyska"a wynik na sprzeda�y w wysoko�ci 35,3 mln z" i wynik na dzia"alno�ci operacyjnej w wysoko�ci 17,7 mln z". 

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW 

od 01.01 do 

30.06.2013

od 01.01 do 

30.06.2012

od 01.01 do 

31.12.2012

Dzia�alno�� kontynuowana   

Przychody ze sprzeda�y 151.167 144.480 277.169 

  Przychody ze sprzeda�y produktów 136.853 133.006 251.281 

  Przychody ze sprzeda�y us"ug  2.148 1.754 3.681 

  Przychody ze sprzeda�y towarów i materia"ów 12.166 9.720 22.207 

Koszt w"asny sprzeda�y 115.914 109.018 213.877 

  Koszt sprzedanych produktów 106.725 100.643 195.932 

  Koszt sprzedanych us"ug 1.270 1.176 2.508 

  Koszt sprzedanych towarów i materia"ów 7.919 7.199 15.437 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 35.253 35.462 63.292 

  Koszty sprzeda�y 7.246 6.821 14.285 

  Koszty ogólnego zarz�du 10.226 10.765 19.955 

  Pozosta"e przychody operacyjne 937 514 2.224 

  Pozosta"e koszty operacyjne 1.010 947 2.240 

  Zysk z tytu"u okazyjnego nabycia -      

Zysk (strata) z dzia"alno�ci operacyjnej 17.708 17.443 29.036 

  Przychody finansowe 1.837 350 1.027 

  Koszty finansowe 649 1.618 2.465 

  Udzia" w zysku (stracie) jednostek wycenianych 

metod� praw w"asno�ci (+/-) 
3 3 (19)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18.899 16.178 27.579 

  Podatek dochodowy 2.675 2.799 4.696 

Zysk (strata) netto z dzia"alno�ci kontynuowanej 16.224 13.379 22.883 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy: 

- akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego 16.145 13.307 22.663 

- akcjonariuszom mniejszo�ciowym 79 72 220 
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3.2. Sytuacja maj�tkowo - kapita�owa 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Aktywa trwa�e      

Warto�
 firmy   

Warto�ci niematerialne 6.163 4.286 5.970 

Rzeczowe aktywa trwa"e 113.529 113.220 114.195 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 5.440 5.590 5.590 

Inwestycje w jednostkach zale�nych 14 14 14 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 698 719 695 

Nale�no�ci i po�yczki   

Pochodne instrumenty finansowe   

Pozosta"e d"ugoterminowe aktywa finansowe 5 5 5 

D"ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

Aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa trwa"e 125.849 123.834 126.469 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 36.482 34.254 36.122 

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 
56.323 56.370 43.502 

Nale�no�ci z tytu"u bie��cego podatku dochodowego       

Po�yczki 15 15 15 

Pochodne instrumenty finansowe 611 

Pozosta"e krótkoterminowe aktywa finansowe 172   

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 1.234 810 454 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 16.243 12.660 19.684 

Aktywa trwa"e zaklasyfikowane jako przeznaczone  

do sprzeda�y 
    

Aktywa obrotowe 110.297 104.892 99.777 

Aktywa razem 236.146 228.726 226.246 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Kapita� w�asny      

Kapita� w�asny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 

dominuj�cej: 

Kapita" podstawowy 981 981 981 

Akcje w"asne (-)   

Kapita" ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 

nominalnej 
31.843 31.843 31.843 

Pozosta"e kapita"y 337 1.700 2.242 

Zyski zatrzymane: 108.771 83.270 92.626 

- zysk (strata) z lat ubieg"ych 92.626 69.963 69.963 

- zysk (strata) netto przypadaj�cy 

akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 
16.145 13.307 22.663 

141.932 117.794 127.692 

Udzia"y mniejszo�ci 1.921 1.694 1.842 

Kapita" w"asny 143.853 119.488 129.534 

Zobowi�zania 

Zobowi�zania d�ugoterminowe 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 15.530 26.393 19.413 

Leasing finansowy 342 827 618 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pozosta"e zobowi�zania 

Rezerwa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 8.194 8.331 8.908 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu"u 

�wiadcze� pracowniczych 
2.422 2.665 2.419 

Pozosta"e rezerwy d"ugoterminowe 

D"ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

Zobowi�zania d"ugoterminowe 26.488 38.216 31.358 
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30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Zobowi�zania krótkoterminowe 

Zobowi�zania z tytu"u dostaw i us"ug oraz pozosta"e 

zobowi�zania 
29.320 33.638 24.954 

Zobowi�zania z tytu"u bie��cego podatku dochodowego 1.359 2.383 3.050 

Kredyty, po�yczki, inne instrumenty d"u�ne 18.858 22.831 22.937 

Leasing finansowy 775 1.047 857 

Pochodne instrumenty finansowe 201     

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania z tytu"u 

�wiadcze� pracowniczych 
5.815 4.674 5.247 

Pozosta"e rezerwy krótkoterminowe 1.927 1.927 1.927 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 7.550 4.522 6.382 

Zobowi�zania zwi�zane z aktywami trwa"ymi 

przeznaczonymi do sprzeda�y 
    

Zobowi�zania krótkoterminowe 65.805 71.022 65.354 

Zobowi�zania razem 92.293 109.238 96.712 

Pasywa razem 236.146 228.726 226.246 
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W porównaniu do I pó"rocza ubieg"ego roku nast�pi" wzrost aktywów trwa"ych i obrotowych zwi�zany z zakupem 

spó"ki zale�nej Armak sp. z o.o. Wzrost nast�pi" g"ównie w pozycjach rzeczowych aktywów trwa"ych, nale�no�ci i 

�rodków pieni��nych. 

SYTUACJA KAPITA!OWA

Kapita"y w"asny na dzie� 30.06.2013 roku stanowi"y: 

• Kapita" akcyjny 981 tys. z" 

na który sk"ada"o si� 4.904.150 akcji 

• Kapita" z emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 31.843 tys. z" 

• Pozosta"e kapita"y 337 tys. z" 

• Niepodzielony wynik finansowy 108.771 tys. z" 

• Udzia"y mniejszo�ci 1.921 tys. z" 
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3.3. Ocena zarz�dzania zasobami finansowymi 

Przy analizie sytuacji finansowej Grupy Zetkama pomocne s� wska	niki ekonomiczne. 

ANALIZA WSKA
NIKOWA 
I pó"rocze 

2013 

I pó"rocze 

2012 

1. Kapita" sta"y; kapita" w"asny + rezerwy + zobowi�zania d"ugoterminowe 170.341 157.704 

2. Kapita" pracuj�cy (aktywa bie��ce netto); Aktywa obrotowe � 

zobowi�zania krótkoterminowe 
44.492 33.870 

3. Mar�a zysku brutto; zysk brutto / sprzeda� netto  12,5% 11,2% 

4. Mar�a zysku netto; zysk netto / sprzeda� netto  10,7% 9,3% 

5. Rentowno�
 brutto sprzeda�y; wynik na sprzeda�y / sprzeda� netto  23,3% 24,5% 

6. Finansowanie aktywów trwa"ych kapita"ami w"asnymi; Kapita" w"asny 

/aktywa trwa"e 
114,3% 96,5% 

7. Obci��enia maj�tku zad"u�eniem; zobowi�zania ogó"em /kapita" ogó"em 39,1% 47,8% 

8. Unieruchomienie �rodków; aktywa trwa"e /aktywa 53,3% 54,1% 

9. Trwa"o�
 struktury finansowania; kapita"y sta"e / pasywa 72,1% 68,9% 

10. Aktywno�
 maj�tku; kapita" pracuj�cy / aktywa 18,8% 14,8% 

11. Wska	nik p"ynno�ci I; aktywa obrotowe / zobowi�zania bie��ce 1,68 1,48 

12. Wska	nik p"ynno�ci II; (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowi�zania 

bie��ce 
1,12 0,99 

13. Rotacja nale�no�ci � dni; nale�no�
 przeci�tne * liczba dni / sprzeda�

netto 
59,4 59,5 

14. Rotacja zapasów � dni; zapasy przeci�tne * liczba dni / koszty 

sprzedanych produktów i towarów 
56,4 56,4 

15. Rotacja zobowi�za� � dni; zobowi�zania przeci�tne * liczba dni / koszty 

sprzedanych produktów i towarów 
42,1 48,5 

Wska	niki struktury maj�tkowej pozostaj� na bezpiecznym poziomie, spad" udzia" zad"u�enia d"ugoterminowego. 

Kapita" sta"y jest wi�kszy o13 mln ni� w I pó"roczu 2012 roku. Stosunek zaanga�owanego kapita"u obcego do kapita"u 

ogó"em na koniec czerwca 2013 r. wynosi" 39%. 

Aktywa trwa"e s� finansowane w ca"o�ci kapita"em sta"ym. W I pó"roczu  2013 wska	niki p"ynno�ci finansowej (I i II), 

kszta"towa"y si� na bezpiecznym poziomie. 

Wska	niki rotacji maj�tku obrotowego i zobowi�za� krótkoterminowych by"y w obu pó"roczach na podobnym 

poziomie. 
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3.4. Ró�nice pomi�dzy wynikami finansowymi uzyskanymi  za I pó�rocze 2013 rok a wcze�niej 

publikowanymi prognozami 

Wybrane pozycje Plan 2013 Realizacja I pó"rocze 2013 % realizacji prognozy 

Przychody ze sprzeda�y 279.173 151.167 54% 

EBITDA  38.948 22.278 57% 

Zysk netto 23.453 16.224 69% 

Grupa Zetkama realizuje prognozy na rok 2013 bez zak"óce�. 

W zakresie zrealizowanych przychodów ze sprzeda�y prognoza zosta"a wykonana w 54%. Przyrost sprzeda�y zosta" 

uzyskany dzi�ki wi�kszemu od planowego popytowi na produkty oferowane przez Grup� w segmencie armatury i 

odlewów oraz cz��ci dla motoryzacji. Zwi�kszenie popytu w zakresie tych produktów by"o mo�liwe dzi�ki aktywnym 

dzia"aniom dzia"ów marketingu i sprzeda�y. 

Wynik EBITDA na poziomie 22.278 tys. z" stanowi 57% prognozy rocznej. Na wynik EBITDA wp"yn�"y wi�kszy 

wolumen sprzeda�y, który wygenerowa" dodatkowe zyski oraz lepsza efektywno�
 operacyjna. 

Zrealizowany przez Spó"k� zysk netto wyniós" 16.224 tys. z" i stanowi" 69% prognozy rocznej. 

3.5. Zamierzenia inwestycyjne oraz sposób ich finansowania 

W roku 2013 Grupa planuje wydatki na poziomie 15.318 tys. z". Inwestycje zostan� sfinansowane ze �rodków 

w"asnych. 

3.8. Ocena mo�liwo�ci realizacji inwestycji 

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z za"o�eniami. Inwestycje zostan� sfinansowane g"ównie ze �rodków w"asnych 

i dotacji.    
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OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

4.1. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju 

Czynniki wewn�trzne wp"ywaj�ce na przysz"e wyniki finansowe: 

• Wykorzystywanie synergii podmiotów tworz�cych Grup� Kapita"ow� w celu poszerzenia obecnego 

asortymentu produktowego dedykowanego do obecnych i nowych bran� oraz optymalizacji kosztów. 

• Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarz�dzania z u�yciem wspomagania zintegrowanym 

oprogramowaniem.  

• Zwi�kszenie oferty ilo�ciowej i asortymentowej � poprzez dostosowywanie produktów do zmieniaj�cych si�

potrzeb odbiorców oraz wprowadzanie nowych produktów. 

• Doskonalenie jako�ci wytwarzanych produktów � wdra�anie systemu zapewnienia jako�ci ISO/TS 

• Realizacja inwestycji odtworzeniowych i dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych. 

Czynniki zewn�trzne to: 

• Zmiany cen g"ównych surowców oraz energii elektrycznej i gazu maj�cych silny wp"yw na koszty produkcji, 

a co za tym idzie na uzyskiwane przez Grup� mar�e. 

• Wprowadzenie do oferty Zetkamy dodatkowych towarów,  przeznaczonych g"ównie do sieci wodnych i 

kanalizacyjnych oraz do instalacji wewn�trznych. 

• Zmiana kursu EUR/PLN wp"ywaj�ca na poziom zysków ze sprzeda�y zagranicznej. Aprecjacja z"otówki 

wzgl�dem innych walut, a w szczególno�ci do EURO, wp"ynie niekorzystnie na konkurencyjno�
 cenow�

sprzedawanych przez Grup� wyrobów na rynkach zagranicznych. 

• Zmiany prawa w zakresie ochrony �rodowiska � zmiany wymogów ochrony �rodowiska mog� by
 przyczyn�

poniesienia dodatkowych kosztów zwi�zanych z ich spe"nieniem. 

• Sytuacja makroekonomiczna na g"ównych rynkach zbytu, polityka gospodarcza pa�stwa oraz kszta"towanie si�

wska	ników makroekonomicznych takich jak tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom stóp 

procentowych, stopa bezrobocia oraz kursy walut. 

4.2. Istotne czynniki ryzyka i zagro�e�

Do istotnych czynników ryzyka i zagro�e� nale��: 

• Ryzyko zwi�zane z pogorszeniem rentowno�ci � w przypadku wzrostu cen materia"ów oraz wzmacnianiu si�

z"otówki, Grupa mo�e by
 nara�ona na przej�ciowe spadki poziomu rentowno�ci operacyjnej. Podejmowane 

na bie��co dzia"ania operacyjne w zakresie redukcji kosztów, zabezpieczanie pozycji walutowych z 

wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz zmniejszanie pozycji walutowej netto (m.in. poprzez 

dywersyfikacj� geograficzn� zakupów podstawowych materia"ów) powoduj�, i� w znacznym stopniu 

minimalizowane s� skutki wyst�pienia powy�szych czynników. Ponadto informacje o tendencjach na rynku 

armatury przemys"owej pozwalaj� zak"ada
, i� przej�ciowe pogorszenie mar�y nie powinno stanowi


problemu w d"u�szej perspektywie czasu. 
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• Ryzyko zwi�zane z wymogami prawnymi dotycz�cymi ochrony �rodowiska � obowi�zuj�ce obecnie przepisy 

w zakresie ochrony �rodowiska. Realizacja zaplanowanych przez Zetkam� inwestycji ogranicza do minimum 

to ryzyko. Jednostka Dominuj�ca wdra�a system Zarz�dzania �rodowiskiem zgodnie z norm� ISO 14001. 

• Ryzyko zwi�zane z awari� urz�dze� produkcyjnych � ryzyko zwi�zane z ewentualnymi awariami i kl�skami 

�ywio"owymi. Grupa realizuje przyj�ty plan przegl�dów okresowych g"ównych maszyn i urz�dze�, celem 

zapobiegania wyst�powania nag"ych awarii. Równocze�nie realizowany jest coroczny plan remontów maszyn i 

urz�dze�. Oba te dzia"ania zabezpieczaj� poprawno�
 funkcjonowania maszyn i urz�dze� od strony 

mechanicznej.  

• Ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� � ewentualne pogorszenie si� koniunktury gospodarczej mo�e 

spowodowa
 ograniczenie popytu na wyroby Grupy. Dywersyfikacja geograficzna kontrahentów powoduje 

ograniczenie w znacznym stopniu negatywnego wp"ywu wyst�pienia tego ryzyka. 

4.3. Perspektywy i strategia rozwoju 

Grupa Kapita"owa przyj�"a strategi�, której realizacja ma na celu zapewnienie d"ugoterminowego rozwoju i uzyskanie 

sta"ego wzrostu warto�ci Grupy. Podstawowym celem strategii na lata 2011-2013 jest dalsze wykorzystanie 

posiadanego do�wiadczenia do prowadzenia perspektywicznej dzia"alno�ci w bran�y metalowej. Wzrost warto�ci 

Grupy Kapita"owej b�dzie nast�powa" poprzez integracj� podmiotów tworz�cych Grup�, wzrost organiczny oraz 

przemy�lane akwizycje.  

W celu realizacji przyj�tej strategii rozwoju Grupa Kapita"owa podejmie dzia"ania inwestycyjne zmierzaj�ce do: 

• wzmocnienia marki produktu, 

• rozszerzenia oferowanego asortymentu i zwi�kszenia produkcji armatury (standardowej i zaawansowanej 

technologicznie), 

• rozszerzenia rynków zbytu zarówno w  Europie Wschodniej jak i  Zachodniej, 

• koncentrowania si� na produktach, na których uzyskiwane s� najwy�sze mar�e przy jednoczesnym 

ograniczeniu ma"o rentownej produkcji, 

• dalszego zwi�kszania poziomu efektywno�ci na zatrudnionego; 

• doskonalenia jako�ci produkowanych wyrobów; 

• ci�g"ej optymalizacji procesów produkcyjnych - redukcja kosztów po�rednio i bezpo�rednio produkcyjnych. 
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DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJ�CYCH CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ 

LICZBIE G!OSÓW NA WZ 

Na dzie� 30.06.2013 r. kapita" akcyjny Jednostki Dominuj�cej dzieli" si� na 4.904.150 akcji o warto�ci nominalnej 

0,20 z"otych ka�da.  

Poni�ej przedstawiono akcjonariuszy posiadaj�cych ponad 5% w ogólnej liczbie g"osów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy oraz osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Jednostk� Dominuj�c�. 

Dane na dzie� 30.06.2013r. 

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�pi
 zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udzia" w kapitale 

zak"adowym 
Liczba g"osów 

Udzia" w ogólnej 

liczbie g"osów 
Jan Jurczyk 410.876 8,38% 410.876 8,38% 

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

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

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

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

ING OFE 287.139 5,86% 287.139 5,86% 
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OSOBY ZARZ�DZAJ�CE I NADZORUJ�CE  

Poni�ej przedstawiono liczb� i warto�
 nominaln� wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarz�dzaj�ce i 

nadzoruj�ce na dzie� 30 czerwca 2013r. 

Akcje posiadane przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce na dzie� 30.06.2013r. 

Pozostali cz"onkowie Rady Nadzorczej nie posiadaj� Akcji Jednostki dominuj�cej. 

�cinawka �rednia, dnia 22 sierpnia 2013r.

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes  Zarz�du

  

Nazwisko i Imi	 Stanowisko 

Ilo�� akcji posiadanych 
w dniu publikacji 

raportu za I pó"rocze 
2013 roku 

Ilo�� akcji posiadanych 
w dniu publikacji 

raportu za 2012 rok 
Zmiana 

Leszek Jurasz Prezes Zarz�du 106.571 106.571 - 

Jerzy Ko�uch Wiceprezes Zarz�du 55.902 55.902 - 

Jan Jurczyk 
Zast�pca 
Przewodnicz�cego 
RN 

410.876 410.876 - 

Zygmunt Mro�ek Sekretarz RN 391.000 391.000 - 

Tomasz Jurczyk Cz"onek RN 406.770 406.770 - 
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O�WIADCZENIA ZARZ�DU JEDNOSTKI DOMINUJ�CEJ 
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O�WIADCZENIE 

Wedle naszej najlepszej wiedzy, pó"roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporz�dzone zosta"y zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci. Sprawozdania 

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� Grupy 

Kapita"owej oraz jej wynik finansowy, a pó"roczne sprawozdanie zarz�du zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osi�gni�
 oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes  Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 22 sierpnia 2013r.
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O�WIADCZENIE 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy przegl�du 

pó"rocznego sprawozdania finansowego zosta" wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten 

oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego badania spe"niali warunki do wydania bezstronnego i 

niezale�nego raportu z przegl�du, zgodnie z w"a�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

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

Leszek Jurasz 

Prezes Zarz�du

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

Jerzy Ko�uch 

Wiceprezes  Zarz�du

�cinawka �rednia, dnia 22 sierpnia 2013r.


