
spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE
Al. Wyzwotenia 70

27-200 Starachowice
tel. 041 2758600 fax 041 2758682

INFORMACJA DODATKOWA

do skróconego sprawozdania finansowego

za 1 kwańał 20'13 roku

spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE

w Starachowicach

stalachowice, 14 ńaja 2013l'



spis treści
1' Informacja o przyjętych prąl sporu ądzaniu raportu Zasadach ustalania wartości aktywów

i pas1'wów oraz pomiaru v1'niku finansowego , o zmianach stoso$.anvch
zasad(polityki) rachunkowości, atakŻe o poro$n}waLności danycl''._''''.-.'...''..- ....''... ł2. Wybrane dane linansowe zawienjące podstawowe pozycje skóconego sprawozdania
finansowego ....... .. ...........................--..... 43' opis istotnych dokonań lub i niepowodzeń w okesie którego dotyczy rapoń wraz ze
$''skazaniem najważniejszych zdarzeti dotyczących Spółki.'''.''..'.._.''..''.''..'-'...''..'' ...''... :4. opis czynników i zdaŻeń. 

'^, szczególności o nietypowym chalakterze' mających
znaczący wpływ na osiągnięte t1niki finarrsowę...'...'...'....'.-'...'..'..'...'..'...'....'...''....'....'' 85' objaśnienia dotyczące sezonowości 1ń cvkliczności rlziałalności'..''.''..''..''....'...'....'''..- lJó. hrformacje o odpisach aktua1izujących wartość zapasów do wańości nętto moŹIiwęj do
uzyskania i odwróceniu odpisów Z tego tyttlłu...''..''..''..''.. ...'...'.. '.''..''.''..''...''...''...''...''. 97' Informacje o odpisach aktualiŻujących z t}'tułu utraty wańości aktywów finansolvych .
rzeczowych aktvwów tlwałych, ł'aftości niematerialnych i prawn1"ch lub innych
Ńtywów oraz odwróceniu takich odpisów.. 

' 
. . . ' _. . 

' ' 
. 

' ' 
. _ . . . 

' ' 
. . ' - ' ' 

. . ' . . ' . . . 
' 

. . . . ' . . . . 
' 

. . . - ' . . . . . . ,)8. Infomacje o utworzeniu 
' 
zwiększeniu 

' 
wykorzystaniu i roŻwiązaniu rezerw oraz

istotnych zmianach wielkości szacunkoł1'ch' '''..''.-'...''.. ..'''..'.._..'..''..'..''..''....'...'''...''... 99. Informacje o rezerwach i aktywach z t}.tułu odroczonego podatku dochodowego..''...''.. 910' Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedazy rieczowych aktywówtlwałych

12..

13.

14.
t -5.

21.

16.

.

23.
2.4.

25.

Iilb;;";j; ; i.;;'y-'"i".ii'".i'',y''ł;;;i;;;;;;;";;;;'"*y"';;lń;; 10

tlwałych...'''..'..'...'..'' ..'...'..'...''...'....''..''....' t0
Infomacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądorł.ych.''..'..'...'..'..-''...''...''..'''... 10
Postępowania tocŻące się przed sądem dotyczące zobowiązań albo wież}.telności ,klórych $'at1ość stanorł'i co najnrniej 10% kapitałów własnych Spółki..'..''..'-'...''...'''..'' l0
Wskazaniakorektbłędówpoprzednichokesów...''..''..''..'--'...'..''..''.'..''..''...'....''...'''... ro
InformĄe rra temat zmian s1tuacji gospodarczej i $'arunkóW plowadzenia działa]ności.
które mają istotny-wpł}.w na wańość godziwąaktywów finanso\ł}ch i zobowiąZań
finansow)'"ch Spółki' niezależnic od tego' czy aktyrr'a i zoboł'iązania są rrjęte w wartości
go^dzirł'ej.czy w skorygorł'anej cenie nabycia (koszcie Zamońyzowanym)-_....''..'''...''.. to
Informacje o niespłaceniu kred1.tu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowieli
umowy kredyu 1ub poŻyczki 

' 
w odniesieniu do których nje podjęto źadnvch działań

naprawczych do kotica okęsu sprawozdauczego..'''''''.'''.''. . ..'''''..''.'''.''..''. '''...'''..'''.. l t
opis organizacji grupy kapitałorvej ..'...''...' ..'..''..'..''..'.....''..''.'..''' 11
Istotne i Żawa.te na innych waruŃach niż rynkowe transakcje z podniotami
powiązanymi' '...''..'..' ...''.''.-....'...''...''...''.... } l
Instumenty finansowe....-............................ .........._....................... t l
Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wa ości insttu.nęntów finansol\rych
wy_cenianych w wartości godziwej ''...''...''.. '.....''.''..'.....'...'''..''...' 12
Informacje dotyczące zrniany w klasyfikacji aktywów finanso\łych w wyniku zmiany
celu lub wykoĘystania tych akt}-wów....''.' ..''..'..''..''.-..'..''....''..''' 12
InformĄe dotyczące emisji , wvkupLl i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
lvafiościo\łJch. ..'..''.' '..''..''.'...''...''...''...''... 12
Infomacie dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowane.j) dywidendy'..''..'..-'.'..'''..''....'' 12
Zdarzenia po dniu na który sporządzono kwaltalnę skócone sprawozdanie finansowe ,
nięujęte-w tym sprawozdaniu. a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wynik finansowe .. .. .........................-........ 12
Infonnacje dotyczące zmiany zoborłiązań warunłowych lrrb akt1rvów waruołonyclr,
które nastąpiły od czasu ząkoticzenia ostatniego roku obrotowego..'..''..'..''....'...''...'''... 12

17.
18.

19.

20.



28

2',7.

26.

t1

J2.

Skutki.zmian rv stn]kturze j edno stki gospodalczej, w tynl W Wyniku połączeniajednostek
gospoda.czych' przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycii
długotemino\łych, podziału, IestrukturyŻacji i za;ie;hani; działuloos"i. .... '1..].... '.... ' '. l:Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowauych prognoz
wyników na dany rok
Alcjonariusze pósiad":ą"y t..p"s."a.i" l't p;;;;;;i;;;;;;il;i;i;;;i;;;" ; 

13

najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromaclzeniu spólki óraz zm'anl * sirułturz.
własności znaczącycl.t pakietów akcji w obesie od przei<azania popr""dr'i"go *po.to
kwaft alnego...............
Zestawień śanu p".i"J"'i" J": i śpoiil;;;;;*by ;il;'",ą"" i ""jŃi"i'."' 

1 a

dzien przekazalia raportu kwaltalnego oraz zmian w itanie po.iuoooia *ońi.l"oa
p-rzekazaniapoprzedniegolapoltukwataln.go'...''...'..''..''.'.'..''.....'...'..'...''..'.-._...'''..'' 

rą
Udzielone poręczenia i gwarancje, których łączna wartośó stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych Spółki '..'....'..'''..''..'''..' .''..'..'...'..-'''..''...''...''. t4
Irurt infornracje jstotne dLa ocen) s1.tuacji kadrowej 

' 
najątkowej. finansowej, wyniku

llnantol\ego l lch 7midn o|a7 inlolmacje islolne dla ocen1 nożlirłości realiżacji
zobo\^ ląŻan przeŻ spó]kę .'''..'' '''.'''' '''.'
Czynniki. 

.ktore będą -r"ły ńły," "" ",iąg;;il;;ńlkil;;;k;il; ;; ;;j;i;j 
14

kolejnego kwar.tału..'. .'..''..'.. ...'''...''... ....''. 15

29.

J0.



ig-"j.l':. 1_.l1iąqęl 82 Rozpolządze||a l\,'linistra Finansów z dnia 19 lutego 2009 loku wsprawle ]ntormac]| bieżących ] okresowych 
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-.ili"nto* 
p"pi"rowwańościowvc'l oraz Wa'L_kÓw U/ra\\]a1a za rÓwrowa)-e 'ńtornaci; wynaga-.yqr p.2ęp'56np'a',la panstwa n'ebędącego pańsh4eT cz}o1kowshim l D7 l l ' lnnól 'ii. ll'_^lsooł łt cv,re' ooL'w:'" ;il;;;' ;.r"j;ąi:iił, # 

"ii.ł.n' łł!ł "i.'J'*.J"T:ńrl|fi'"'.]:do s^roconego <wa.1a,rego spra!\oroan a llalsoweqo

1 lnformacja o prŹyjętych pĘV sporządzaniu rapońu zasadach ustalania wańości aktywów ipasywów oraz pomiaru wYniku finansowego . o zmianach stosowanlcl zasao1polityki)rachunkowości . a takźe o porównywalnośii danych

W pieMszym kwańale 2013 roku w spółce nie wystą]iły zmiany zasad Lrsta]ania wańościaktywów i pasywów oraŻ pomiaru Wyniku finansowego'

Raport sporządŻono na podstaw e ksia! 
'rachunkowych 

Żgodnie ze stosowanymi W sposób ciąglyZasadani rach"n(owosc ' zgoonyn' z Jolsk 11 
'ua"ó".i 

.ź"'u"ł"*"s"''rul'Jl.lv,.' 
" u.t"*'" o'achJr^owosc' z 29 w.leś1ia.994 l'(le(stlednohtvD7ll N. lsl , r;.:'-."]:''zn ' Wydan/cl ." 1"1 poo.t"*iu JL'""p{:;"J;;ii;);J"" ź#",ć;łłź )rr!,iśłł!l,wy1lka'ącvni Ż RozaolzaazeniŻ l\l r "tra 

Ei.]a1sów'z d1" iói"'"r" ;ior:'";';rawle lrlo'macj'b eżacycn l o|..esowvch oŻe\az\Manyc\ 
'p.Żez e.,,re.to* ffi":o* *"tJla'o*y.,l oru'warLn(ów JŻnawania za lów1awa7^e'r,ormac,' wyraganyci.i.a"o'a"ai'"or"*u p""at*"n ebędącego pańsh,'r'err czlo1kows<|T lDz' U z 20óc l Nr i1 '"^, ;^;'- :;'-] .:sto'ówj-Jw'sooicez";;jy;;;;';-";:;łłli""l.' JJ"!jo''ii.śiiiuo,"oo'l'ff''."'uno*,.,

oTaŻ pomlar Wynlku finansowego, określone Żostały * Z"k;,dilfi'P;;; Kont (ŻPK) iplzedstawione w rocznyn sprawo7daniJ zavąau za >:o. z ro1 
_"-"'"' ' " ''"

óIosowane prŻez spÓlkę zasadv sporządzania skróconego sprawozdania finansowego za 1hwa.tal 2013 -okL r e u|eqlv l..]iano-n w <tosu1kJ do 
"'i 

*o;";;;ó';;ł'J.'" oo r"""go *sprawozdanlu ZarŻadu stanowacvm element składowy" J; ".-;;ó; sprawozdaniaf/nansoweqo Ża 20]2 lok

sklócone sprawozdanie finansowe obelmuje okres obrachunkowy od o1.o1'2o13 r' do31 03'2013r' idane poróWnawcze zaolresobrachunkowyoobj ól.)óli.oJiio:'zolzr'

?'łu'!lx;l r.o''"".o*u"h 
prezentowane sądodatkowo dane na koniec poprzedniego roku tj na

skrócone sprawozdanje f/nansowe za ] [Warlał 2ol3 r. Żostało sporządzone pży ŻałoŻeni|JkontynLacji dzlaja'nośc qospodarcŻei ol7ez spól'.ę Zgod.;; ; 
-o;;;;-;z'ąJl 

ło"rynL'aciadzlałalrosc'gospooarc7e, w perspe"tiwle Iolei"j.. l z ł"iiń 
"'" l"" 

r|";:;źx""
Dane f]nansowe zawarte W Śkroconvm sprawozdaniu kwańa/nym za 1 kwańał 2013 rok! i zaa1aogicŻny ok'es 2012 .olu nle pod|egaiy pże.Vtałce1iJ ;""i 

"*"i'"łi"i""p".owrywal1ośc'z Uwag' na stosowa1le ldentvcŻ1vcl_ zasao "vyce1y * 
"byj*, 

-;k.;;J'źakres 
darychsprawozdawcŻych porownawczycń wykazanycń * ó"nur p;;i; ł"')ił""]iugo-"pru*o.o"ni"lrnansowego lest lednakowy

2 Wybrane dane finansowe zawieraiafinansowego - 'ce podstawowe poŻycje skróconego sprawoŻdania

wygurc ołlt rlniiłsowr l'kwańł 2013 r'
fi,s- ił bs. EUR bs.Żr tus. EURL 

"łzycnoly 

neIlo ze sprzeaĘ pńout'rou lowarow
26 231 6 285 28145 67Ą1

jiń*H# j:*l#!r!!!!!!ę ! 1195 286 1767 Ą23
1255 301 303
1A73 25J 1 316 315

15 291 18 023 79 221 19036
25 427 5991 2A 12A 4 835-+:l-lł::::t Ęr9|! !V Z000WąŻ.nla rezeMy na zobowaŻana lsLan nŹ

loniecolresu)
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5A 264

14 840 61 !92 14896

12A32 59101 14 2A2



Ą. Przep]ywy pienięzne nłIoiżlii[ńisńiii,i"i--
143 1 269 304x czeplywy plen ęłó niiii-iiiaalfficl

lnweslycvinei 1251 "300 1713 410

+:!!l!!r_ĘE!Ę4!s]Ęl]9!! lnanrowe] -1 412
2467

2a 66Ą 121

338 860 - 206
r li sreoni: wazona lrz6_]iqDtńłińńi6i6 495 1 304 -312

2A 664121 2A 664121 2A 664 121

XV.zanualizowany zysł / straIaĘŃĘałĘi
( żvsk zanualiŻowanv/ śrBdńi'

2A 664121

0,24

2A 664 
.t21

2A 664 121 2A 664 121

0,06 0,30 0,07

( łapital udasny/ licrba akcii) 1,21 0,29 0,97 0,23

Do orze|Czen:a wvbranvch darvcn ,l.ra"sowych zapre7entowa-Vch w laporc|e SpóJk' Ża lkwanat 2013 r' oarych polów1awcŻycn za'. .wańat )ó; ? i 
" p:.r,ń'"-'.'.

. dla pozvcll rts(hJnł_ zys\óW' sllatora7'acFu1ku pżeolywów pien|ęznVch
Średni hUrs d]a walutv EtJR Ób]
; gl;.;;y; ; ""'i J Ń d ;;:;1i:iłł.''".]."':"il: "J'' JT;.'""::"d::::"j"'ff :.:danego roku, tj :

I EUR = 4,1738 pLN dta .t kw. 2013 r.
1 EUR = 4,i7S0 pLN dta tkw.2A12t.

dla_po_zyc|r b'lanso,/'r'ycl pzyJęto sleor LJtsNBP d'a walutv EUR ooowiąŻU'ący .aozten btansowy, tl
1 EuR = 4,1774 PLN dla1łw' 2o1:J;: taoe|a-NBP nl 063, łN BP/2o.3 Ż d1la
1 EUR = 4,1616 pLN dta 1r,* zori r 

"it'"i"i 
rigp N o64tNNBpt2o12z dnia

30.03 2012 r.)

ł:''HĘ:1 ;;"'"T:#i:ul'j""']il'.,o""' 
NBP d/a wa]uty EUR w okresie od stycznia do marca

1EUR = 4.2020 pLN usrjorv na dzren utego2013r1EUR = 4'5135PLN ustalony nadzień 5 sly;znia 2a12l'

ł:'ł::;l:ff[li"::':"rl'j;,]itl''"'NBPdlaWalutyEUR w okresieodstyczniado marca
1 EUR = 4,0671 PLN .rstalo;y ra dzień 2 sIycz1ia 2a13.
1 EUR = 4'1062 PLN ustaloni na dzień 12 rr]arca 2012l'
zanualizowany zysk na iedna akcie zwykłą w wvso\oścl o.24 zł d'a 1 .wana'u 2013 r'
;'i';1.:;:r.1:'{"11}1".11""/j:_]"ho wfwoce 4go86;;.;1;łiql .y.l?"uo."o.,".
i'i':"' 

'',i''i 

"śL 
' 
'ó"aól 

'irjr'' 

'.|,]" 
sre.nlą wdżoną lczbę axcj' uystepu.ąę w ty'r ok'esle '

W o(resie ostatnch 12 mcy oaolŻed7a.+ych dzien b e7ąccao sora!'lozdania I'nansowego||czDa al'cj' W kapla|e podstawowym spó+'r'e U'eq{a ŻTlanIe' -

Wańość księgowa na iedna akcie W wv"oNos!' 1:2].1ł_"a-o''"ł:lo32013.Wy''czoroozleącwańosć kaoltału WJasnego wy.repu a."oo _a oz ei 3l 
^0_3.20,3 

r wyró Jąr"igo )|ł óźl et,sz .łp'zezl'Lzbea|c]iŻwyklycnwystepu,ąiyc-.raoŻei31'o3'2o13'i,r'i-;il&.";ń.

z 
'wagi 

1a bra\ e'eTentÓw rozwaor a_ących a| ąe ?wyvte' w ninleJszyT raporce nieprezentujemy roŻWodn]onego ŻVskU na ]ed
Jeoną akclę ra a\qe Żwy(Ją | roŻwod1iole. waftośc' księgowe' na

3 opis istotnych dokonań lub i nieDl

'ił"'""iuń ""i'J"-i"l*';;;;;;:""Jji::ł"x"iT;:li,*'ul"n" 
dotyczy rapoń wraz ze

W oklesie oc] ] slycŻnia 2013 r' do 31 filarca 
,2013 | W spó]ce odlewnie Po]skie s A Wystą]jłynastępUjące zdarŻenia mające WpłyW na ]ej syt*qę ."1ątr,i"! i ri-"i;il;: ^* "



_^w dniu 15_01'2013 r spóIha podpisała z Raiffeisen Bank Polska s.A' z siedzibą WWa'szaw'e A_eks -r 2 do llT.wy o L'mt Wipżyle|no:c skJl\Jjący przedł'rze1lem
okresu obowiązywania umowy do dnia 31 styczn a zo1ą roku'oriz zwiększeniem
wańości z kwoty 7 000 tys zł do kwoty 8ooo tys zł' o lrmit na akredytyw'bei pokrycia
Ż góry jgwarancje bankowe do ]'Woty 1ooo tys zI z zachowaniem'dotychczasowych
|adzajów zabezpjeczeń. Z tytulu 

_ 
podplsańia nlnlejszego nneksu 

,Banx 
pobrałjednorazową prowizję W WysokoŚci o'7 ya kwoty llmitu' za_bezpieczeniem umowy jest

udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunkl] b ezącego i ]nnych rachunkóW spółii WRaiff€isen Bank Polska s'A, hipoteka do lwoty l2 0ó0 iys' zł 'na jriwie wieczystego
uzytkowania gruntu' położonego W starachowlcach pzy ł. wyzwolenń zó, d|a ktÓregosąd Rąonowy w starachowicań'_ V WydŻlał Kslqg Wecźystych prowaozl księgęWiecŻyslą KW |l K|1H100a232371o Wraz z ceslą |ra* na' ,źec, 'ginłu z poińi
ubezpieczeniowej Ww' nieruchomoŚcl z'zastrzeŻen eń' Że suma ubezpleczenla od ognióiinnych zdażeń losowych n]e moze byc niŻsza niz 8 ooo tys zł oraziońrerozona cósjanależnoścj o_d kontrahentów społkl' oprocentowanle lróoytu uozlelóneoo w ramacnAneksu Nr 2 do Umowy o Llmt Wleżyte ności stanowi suma .ta*łi'wlgoR a"jednomiesręcznych depozytów w PLN marzy BankL] w wysokosc 1,2% w skalr roku'Pozostałe Warunki tej umowy nie odbiegają od po*s.".i]n," st,csońanycn ola tego
rodza]u umów'

! 1Y:l:]: ,'913 l"iy 9n"1l" utrzymala dobĘ pozyc]ę na rynku producentów komponenióW
oo ewnlczych w Warunl'ach utrŻymującego się od drugiego pÓllocza 2012 roku spowolnienia Wgospodarce europelskiej.

W 1 kw' 2013 r' W porównani! do ana|ogicznego oLresu 2012 roku nastąrił spadek WartoŚciprzychodóW ze splzedaży produktóW ' towaróW materałow, t] o 6,ó"ó7", 
-ri"toł'a"t 

t<o"rtysprŻedanych produktóW' towarÓW i materiałóW za 1 kw 2a1ź rolu spaoły'w stosunru ooanaogicznegookresuubiegłegorokuWniecoWlęl.szymtempienlzprzy"loav tl'oi'iz*.
sprzedaż odlewów W tonach za 1 kw. 20 13 roku Wyniosła 3 278 ton l spadła W stosunku dospzedaży odleWóW W ana]og]cznym okresie ubiegłógo rokLJ wynoszącej iiio toi 

'" 
z,lz,t",

9_d.19, 
.11v919oo* ze sp.7e'aazy 

'w 
wa Ltach oocycn Zlówlarycn z r'ni przycnodow w PLl\usla_oTyct ra baz'e cen walLlowyc|^ {-g,ow1le W EUR) W pzycl_odach 7e sp.7eóażv ogółeT 7aJ Tleslace ŻU_Jr wynós, łącl1ie 82.97% l .lt.7ymał s:e 1a lez1aczr e wyżsŻyT oozion''e jakw okresie 3 miesięcy 2012 r'

Koszty sprzedaŻy za 1kw' 2013 r' W stosunku do.analogicznego okresu 2012 r' Wykazałydyla_ni'<ę 83'58%' zaś loszty ogo'nego Za'ządu wyiazały żyraml<ę 
-isi,6sy.. 

w.rostKoszrow ogol1ego za.7ądL w ązal s'ę g,ów1ie z Llb'orzen'en reze-wy .i wy1aqrodŻer'a wzwiązku z Wprowadzonymi systemam motywacy]nyml g]ówne dla siuzl mlrGingowych iŻaopatrzeniowych oraz Ż poniesionyrni kosztami usług doradztwa b]Żnesowego.

za 1- <w-' 2a13 - spól<a osląg^eła zys/ z a4ala|1asc, aoe'acyJnej w kwoc e 1 195 tys. zl ( Ża 1kw 2a12 l '76, lys'z', Z}sn b._ttoW kwocie 1255tys.;ł (za l ii'zo'. ż-,: ł zaary"'rł1oraz zysk netto w kwocie 1 073 tys. zł ( za l kw 20Ł r l :lo tys' złi ńanoscl zysłu wok.esie sprawozdawcz}n na posŻczegolnVc|_ poz'oTach dzla{a'ności 6yły lz.'e i' w or.es'eoorownawc7yn lo\J ub'e9}ego co społodowane oylo gow1ie gorszą końiunąIu.ą gosoodarczą
na Wyh'arzane przez spólkę produkty skutku]ącą zmrle]szenlei przycrloJów'zJ Jprzeoazy, atakże Wzrostem kosztóW ogólnego zarŻądu

Pozostałe przychody opencyjne za 1kwańał 2o13r']1kwarŁal2012l' wyniosły odpowiednio
685 tys zł i693tys'zł, wtym:

poŹostałe pŹychody oplracyjne 1 kw.2013 r 1kw.2012,t.
b5.rł

DoI nansow€n]e Że środkóW pomocowyń Ż lal ub e!łch do projektow
r^e.) /n,'h odoa^ 7\( o/ -r-eoopor.o c "do.ao1,-a.ido'ołan',h.oo.o^ ad''' 

^dlo' 
''ó' d..,]nl h plJ^ l'n

35'T 430

Dofnansowan e. re ndacja wynagrcdz€ń pracownicŻVclr z PFRoN 62
.Rozw ąŻanie €zerw na nrleżnośc

98
Zysk ze s!ę edażV śrcdków lfuałych 6 85



RoŻWiaŻane odosóW akluaizuiacvch mater3łVilowaru 28 10
Przedawn one zobolł]ązan]a 27
olrzymaneodszkodowana karvi qrzwnv t1
Rozw ązanie rcŻerwy na koszty doradŻlwa 133

l 5

685 693

Pozostałe koszty operacy)ne za 1 kwartał 2013 l i 1 kwańal 2012 r' Wynios]y odpowiednio
196 tys' zł i 216 tys. Żl , w tym:

Pozostałe koszty openeyjne
I kw.2013 r 1 kw.2012 r.

lys. Żł
ł]tworŻenie odo sóW aklualŻUacvch naeżnośri 167
Rezenła na przewidywane kosŻlv bieżace 16
odp]s aktualzuiący zapasy fir3terałÓW towalÓW 78
odpisaneW czas € kosav losleDowan]a LJkł€doweoo 36
KosztY złomowania produkc iW lokL] wvr ootowvch 52

6
Niedobory szlody
L kW dac]a śmdkÓW trwałych 6

2 t3

196 216

Pozostałe pŻychody finansowe za 1 kwańat 2o13 r' i 1 kwaftał 2012 r' Wyniosły odpowiednio
197 tys' zł i 18 tys zł, W tyrn

1kw.2013 r. 1kw.2012 t.

ś' zł tys' zł
odselkina cŻone od na|eżnoś. 16
odse|k od ślodkóW na mchUnkach bankowvclr l0
RoŻWiązan e reŻeM na kosŻty b eżace 6
Wynk na rÓżn cach kursowvch zrealŻOWanVch n iezrea iŻowa n V.h 180

2

197 18

PoŻostałe koszty finansowe za 1 kwańał 2013 l i 1kwańal2o12 r' Wyniosły odpowlednro
137 tys' zł i 519 tys' zł 

' 
w tym:

1kw 2013 r. 1kw. 20121

odselk od oItŻymanych kedytÓW bankowvclr 48 177
Odsetk od le3sngu
PrOW]z]a od o1Ż ymanych kredvlÓW bankowvch 63 36
Wynik na różnicaclr kursowych Żrea jzowanvci] neŻrea]Żowżnv.h 342

22 4

137 519

E_BITDA za.1-kwańał 2013 r. wyniósł 2 836 tys. zł i był niższy
2012 r. o l'1,79%.
Nadwyżka finansowa za 1 kwańał 2013 r' wyniosła 2714
poziomie Żbliżonym do osiągniętej za 1 kwańał ubiegłego roku.

KursPLN/EURobliczonyza1kwańał2o13r'dlarachunkuŻyskóWistratjakośredn]a
arytmetyczna średnich kursów ogłosŻonych przez NBP na ostatni dzień kaŻdego miesiąca
brezącego kwańału WyniÓsł 1EUR=4'1738PLN ibył zbliŹony do
kursu Wyliczonego tą samąmetodą za3mce 2a12l (1 EUR=4,175oPLN)'

od EB|TDA Ża 1 kwańał

tys' zł iutŻymała się na



RóŹnica stanu podatku odroczonego na pocŻątek i koniec 1 kwańału 2o13 r' ujęta W rachunku
zysków istrat Wykazała rezeMę z tego tytułu W kwoc e 182tys.zl'

W b]ezącym okresie sprawozdawczym , z uwag] na straty podatkowe Ż roku 2oo8 i2oo9 ' nie
Wysiąpił bieżący podatek dochodowy od osób prawnych.

W okresie 3 mesięcy 2013 r' iW analogicŻnym okresle 2012 r. spÓłka uŻyskała następujące
WskaŹniki rentowności:

Wslaźniki rentowTlości

Maża brutlo Że spŻ edaży
[Żysk tfuflr ze spĘedaży / prychad| że sąellazy]

1kw 2013 r 1kw 2012 t

14,22y" 13 48%

RenlownoŚc dz.l. nosc operŹcy]nel (EBIT)
lz|s\ Ż tlŻialahaś. Óperaryr.) | pn!ha|l\ ze slae|xaŻ|t 628%

[zysk blułta / ptyLhdl1y ze spżedazy]

[z'sk rena / lzythcdy za Śtedaży]

EBTDA
t*ynik z dzńłalŃki opercrnei t ańqł'zaia)

Iwnil Nta + a1alt'żacia]

4,78y0 4,50%

4 09% 4 67%

2 836 lys Żł 3215tys zt

2 763 łs Żł2714tys zl

za 1 |'wa.Ial2a'3 ro<Ll w ooró,/r'na1'L do a1a oqicŻneqo o.IesJ ubieołeoo lr{'l snń,L
dynam ikę- maŻ y o,"tń I"' p"... l"*l ó"dźó ł;: W'; #il "Jń]J: "JT:'ij"JF 

ff i.TFl:rentowności dz]a]alności opeńcyjrc) !72'61%)' a aynamiła rjńtowności l ruito i nuiioi.'irry'"ł" .ięna poŻiom e Żbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku

W b eŻącynr o'(fegle sorawozdawczvn SooJka terl 'rowo regulowaJa swoie 7obollląŻar a azaol'Żene soó'ki L'egalo dalsŻem_ sy'ier"lu"zn".u oo_'aj.'u ńo' 
'o.' 

'a"i,u.""nia 
n" .oniecmarca 2013r.w porównaniu Że stanem na31 ó3'2o12l'Uleqłobniz""iu"lóllł--''"

Wjbrane wskażnlki zadluze a l płynnoścl za 1 kwańał 2013 r. i 2012 r. przyjęły Wartościjak

4 opis czynników i zda.zeń, w szczególności o nietvoowvm
znaczący wpływ na osiągnięte wynikifinansowe

W okresie^3.miesięcy 2o13 r' nie Wystą]ily Żdarzenia nietypowe
nnansowy spółki'

charakterze, mających

mające Wpływ na wynik

5' objaśnienia dotyczące sezonowości lub cyklicŻności działalności

W'okresie objętym bieżącym sprawozdaniem n]e Wystąpiły w dŻiałalności gospodarczej ŻjawjskacyklicŻności i sezonowości'

1 kw.2013 r.

bieżąca

slar żąasŃ l 9a dni / prfhÓd| rena E
naenoś. i]andlĄ}.]r vdi h

qlljależNśd handlaw$h.90 dni/ bżfhr! r'etÓ E
ŻObowiązań handlowyclr W dn]ach

slar zabawiązai z |t dastav l 9a dji 1



6 lnformacje o odpisach aktua|izuiecvch lvańość zapasów do wańości netto możliwej doljzyskania i odwlóceniu odpisówi ógo tytułu

W spÓłce ' w okresie 1 kwartału 2o,l]
aktualiŻujące wańość zapasów: 3 r uhvoŻono i loŻWiąŻano następujące odpisy

Wyszczegó|nienie
31.12.2012 t.

3r1.03:2013r
Odplsaktuatlzu jącyzapasymareraow-

744 78
782

Odp]s akłualŻujący Żapasy Wyrotow
179

28 15'l

lnformacje o odpisach aktualizujących
rŻeczowych aktywów trwałych, wańości
oraz odwróceniu takich odpisów

W spółce ' w okresie 1 kwańału 2013 r'
Wa.tośc aktywÓW utwaŻo-le na 31'12'2a12 l

z.tytułu utlaty.wańości aktywów finansowych,
nlematelialnych iprawnych lub innych aktywów

l:' *9ll 1'"i: pozosta,e odpisy aktJal'zJjące
lWymlenlone W tabeI poniże]

31.12-2012 t,
zmniejszenia

31.03.20J3 r.
odpls aklua]iŻuiący Udzialy Wph ocie za eżnyn 124

124
0dp s aklua]izu]ący należnoścl 2294

2294

lnformacje o utworzeniu zwiekszeniu ' wykorzystaniu i rozwiązaniu lezerv\l orazistotnych zmianach wjelkości sza;unkowych.

Współce 
' 
w okresie 1kwartału 2013r utworzono iWykozystano Jub rozwiązanonastępUjące rezerwy:

31.12-2012 t
zmniejsżenia

31.03.2013.RezeMa na sW]adcŻenla ernervl.|re
ipodobne 2Ą8 16

26Ą
Rezerwa na koszty brakóW

1 365 92 24 1432
ReŻenła na wynagrodŻen];

244 90
330

303 212
515

Rezefu a na nagrcdy iLrbi]eUsŻowe 190
23 167

RezeMa n; renOnLy lo9Żty
po9LojÓW zwązónych z renon am]i 1 900

1 900

Rezenła na kosay doradzlwa 133
133

34
34

9' lnformacje o reŻerwach i aktywach z tytułu od.oczonego podatku dochodowego
Aktvwa Ż tvtułu odrocŻoneqo podatku dochodoweqo

W okresie od 01'o.1 20.13 l' do 31'o3 2o13 r aktywa Ż tytułu odroczonego podatku dochodowegoŻmniejszyły się o kwotę l71 tys. zł.



zobowiazania z tvtułu odloczoneqo podatku dochodoweoo

W okresie od 01'01.20013 r do 31 03'2013 r zobowiąŻania z tytuł! oorocŻonego podatk!
dochodowego zwiększyły się o 12 tys. zł.

10 lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W plerwsŻym kwatale 20l3 r spó'ka ponos,a ,ącznie 1ak,ady na cele nwestvcy-1e oraz na
prace badawczo_ rozwojowe W wysokości 1 111 tys. zł ( Ż tego Wydatkl na prace BlR wyniosły
554 tys zł' co stanowiło 2'11% plzychodów neito ze sprzedaŻy produktóW' towarÓw i
materiałÓw)'

W Wyżej Wymienionym okresie głóWne transakcje nabycia
dotyczyły:

zallczki na zakup innowacyjnego systemu obróbki pozapiecowej- zakupu centrum obróbczego HPs_16 do obróbk mechanicznej
za kwotę

_ zakupu pieca indukcyjnego tyglowego za kwotę- Żakupu wieńarki' tokarki i fleŻarki za kwotę łączną

W bieźącyrn okresie sprawoŻdawczym spółka nje zawierała
rzeczowych aktyłVóW trwałych'

rzeczowych akt!Ą'óW tMałych

W kwocie - 261 tys. zł
odlewów

- 175 tys' zł
' 78 tys' zł

135 tys Żł

istotnych transakcji sprzedaży

11. lnfomacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Na dzień 31'03.2013 . wystqpiły zobow|ązania z tyiu]u zakupu rzeczowych akt!Ąr'r'óW tMałych
w kwoc]e łącznej 350 tys. zł , które Żostały uregulowane w mies ącu (wietnij . w termlnach
zapada]ności

12 lnformacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 31'03'2013 r' nie Wystąpiły rozliczenia z tyiułU spraw sądowych.

13 Postępowania toczące się pŻed sądem dotyczące zobowiązań albo wierŹytelności ,których wańość stanowi co najmniej 1o% kapitałów własnych śpółki

Na dzień 3'1'03 2013 r nie toczyły się Żadne postępowanla przed sądem' organem właściwym
dla oostepowalia arb rrazowego Lb o-ga1er adTt,lst.ac pub iczne '

'14. Wskazania korekt błędów poprŻednich oklesów

W sprawozdaniu finansowym Ża 1 kwartał 2o13 roku nie Wystą]ily korekiy błędów poprzednich
okresóW'

15' lnformacje na temat zmian sytuacji gospodalczej i warunków plowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godziwą aktywów finansowych izobowiązań
linansowych spółki, niezależnie od teqo, czy akt'wa i'zobowiązania s'ą uięte w wańościgodziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)' '

Na osiągane przez spółkę w perspekt}Ą'ie kolejnych miesięcy Wyniki ekonomiczno-finansowe oraŻ
wariość godziwąaktywów i zobow]ązań f nansowych będąmiały'wpływ:

skala spowoInienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej' głÓWnych odbiorcÓw
paoduktóW spółkj' W tym w szczególnościsytuacja gospodarcza Ńiemiec] '
Wahania kursóW walut obcych' W iym W szczególnośc EUR/PLN_ kszta{towanie się cen suTowcóW imatera]ÓW używanych do produkc]i od]ewnicze] głÓwnie
suróWki odlewniczej i Żłomu,

10



- sytuacja ekonomiczno- finansowa głównych odbiorców spółki'

16' lnformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kreclytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto'żadnych działańnaplawczych do końca okresu sprawoŻdawcŻego

W okresie od stycznia do marca 2013 rohu spolla telm nowo regu owała Żobow]ązania z tytulu
zac ągn|ętych lredytow banhowyc,] l 1ie naruszy,a oosianow eń uT;w hredytow|lr '

17. opis organizac.ii grupy kapitałowej

odlewnie Po]skie s.A. od dn]a 30 04 2oo9 r tworzyły grupę kap]tałową ' w skład której
Wchodziła spÓłka odlewnie Polskie sA Jaho podrnlot aomńująćy oraz en)vn sp' z o'o' źsiedzibąW starachowicach ]ako podmiot zaleŹny'
odlewnie Polski-._s A posiadały W spółce PR|MA sp z o'o' 1oo% udziału w jej kapitale
Żakładowym ] 100% głosóW na Żgromadzeniu WspólnikóW te] spółki.
Na podstawe art. 56 ust. 3 us1awy o rachunkowości odiewnie Polskie s'A. nie sporządzałaskonsolidowanego sprawozdania finansowego' gdyż podstawowe wielkoŚci ekonomicznejednostki za|eżnej ( plzychody suma bilansowa Wynlk finansowy) nle były istoine dla lealizacji
celJ ok.eś olego w an' 4 ust 1 ustawy o racFu1Powosc '

W dniu 16'o1'2013 r' Zażąd spółkiod]ewnle Polskie s A' podałdo publiczną WadomoŚci, że
nadzwyczajne zgromadzenie WspólnikóW spółk zaleznej i'nlvn sp. z oo. |oaJęto uclwałę o

roŻwiązanru łej spółki iohr'r'arciu jej lkwidac]i spółka odlewnle Polskle S'A.'naóite w społce
za|eżne] ldzialy za cenę 120 tys zł. obję]a reŻeMąwksęgach rachunkowychŻaźo10 r'

l:d]::l\_ą 9i1iY]ą:1' stosun ku do spółk od|ewnie Polskie s'A.' w roŻumieniu art' 3 ust' 1 pktJ/ 0 ustawy 0 raclur\owości ,esl Społa z ograniczo.a odpowiedzla|noscią oP lnvest Ż
s e0zl0ą W slalachowicach tto'a 1adzienJ.0320'3r'poslada'a5'a25'24ósZtJ(akc,i spół\'odlewnie Polskie s.A' 

' 
co stanowi 26,25 7o ogółu €kcji i 26'25% liczby ałoJ;;; Walnyrnzgromadzeniu akcjonar]usŻy spółki odlewnie Polskie s'A.

Posiadana pzezjednostkę dominującą lczba a kc] l r udzrał W kapła e społki od lewn ie Polskie
S A r e 'rleg,y zT'a_'e w slosLnkJ oo Jb egłeqo loku

18' lstotne i Żawańe na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotamipowiązanymi.

spółka w okresie 3 miesięcy 2013 r. nie zawierała z podmiotarni powiązanymi istotnychkansakcji i na innych Warunkach niż rynkowe'

19. lnstrumenty finansowe

Działalnośc spółki w 1 kwańale 2o13 r' frnansowana była kaprtałem Własnyrn, kredytarni
bankolvymi,_ a takze Żobowiązaniami Układo]/r'ymi l .hańdlowyml' saniami 'rinansuj{cymi
działalność spÓłkibyły: Bank l\lillenniurn s'A i R;iffeisen Bank Po śka s'n. 

_

y ! :.-Tyl ")'*':^'9lŹwozda 
łcŻ /n soółxa n e Żawlera,a terninowych ransakc lwalutowyc1aJeoyne w dnu J0.01.20'3 t. da,a1a,a tazEzer a tra-sakcJi zawalej w drL'26j020.2 t.poplzez spŻedaż25a tvs' EUR 
' 

po kursie termlnowym 1EUR=4'19oo PiN Kurs aredni NBPztego dnia wyniósł l EUR = 4 1858 PLN

Poniżej przedstawiamy charakterystykę rozliczonej transakcji walutowej:

1 Data zawarcia transakcti 26,10.20'12 r.
2 Numer kontraktu FX1230001051
3 Typ instrumentu
4 Waluta bazowa/waluta niebazowa EUR/PLN
5 Waluta i kwota kupiona przez sDÓłke '1 047 500,00 PLN
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6 Waluta i kwota sprzedana Drzez sDółke 250 000,00 EUR
7 DŻień zakończenia transakcii 30.01.2013 r-
8 KLrrs terrninowv 4,1900

20 Informacje o zmianie sposobu (metody) ustaIenia wańości instrumentów finansowych
wycenianych w wańości godziwej

W okresie 3 m]esięcy 2o13 r' nie Wystąpiła zmiana metody ustalania wartości instrumentÓW
finansowych Wycenianych W wańości godziwej'

21' lnformacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów linansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów

W ok.ese 3 miesięcy 2013 r nie miała miejsca zrniana W kwalifikacji aktywów finansowych W
wyniku zmiany celu ub wykorŻystania iych aktywóW

22. lnfolmaąe dotyczące emisji , wykupu i spłaty
wańościowych.

W okresie 3 miesięcy 2013 r' nie miały miejsca emisja akcji' Wykup i spłata nieudziałowych i
kapitałowych papierÓW wańościoWych'

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (Iub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie 3 mies]ęcy 20'13 r' spółka nie zadek]arowała, aniteż nie wypłaciła dyw]dendy.

24. zdaŻenia po dniu na który sporządzono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe lnieujęte w tym sprawozdaniut a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wynikifinansowe

Po dnr! na który sporządzono bieżące skrócone sprawozdanie finansowe Wystqpily
następUjące zdarzenia mające WpłyW na jej sytuację majątkową i finansową

1) Na posiedzeniu W dniu 12'o4'2o13 l' Rada Nadzorcza spółki od|ewn]e Polskie sA
podjęła Uchwałę Nr 6/2013 w przedmiocie ustalenia trzyosobowego składu zarządu
spółki na kolejną wspólną trzy etnią kadencję' Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 7/2o.13,
812013 i 912013 W skład Zarząd! na ko]ejną kadencję rozpoczynającą srę następnego
dnia po odbyciu zwyczajnega Wa nego ZgromadŻen]a zatwierdzającego sprawoŻdanie
finansowe spółkiza 2012 rok zosta i powołani:
- Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada powrerŻyła funkcję Prezesa ZarŻadU
' Pan Leszek Wa]czyk któremu Rada powlerz yła funkcję W|ceprezesa ZarŻądU,
_ Pan Ryszard Pisarski' któlemu Rada powlerzyła funkcję Wicepreze sa zafządu,

2) W dniu 19'04'2013 r. zaŻ ąd spółk po nformował o zwołaniu Żwycza]nego walnego
zgromadzenia spó]ki odlewn]e Polskie s A' W dn u 16 mala 2oi3 r ora'z o jego
polządku oblad'

25' lnlormacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych' którc
nastąpiły od czasu zakońcŻenia ostatniego roku obrotowego

Na koniec 1 kwańału 2013 rokLl w stosunku do stanu na dzień 31'12.2012 f' zabawlazerlia
Warunkowe nie uległy zmianie iwyniosły 9 609 tys zł'
Zobowiązania warunkowe wynika]ą z zawai.ych UmóW o dotację, które to zabezpieczone sąWekslami własnym in b]anco Wystawionymj prŻeŻ spółkę Aktua]ny stan zabezpieczei
weksIowych prezentuje poniżsŻa tabela]

nieudziałowych i kapitałowych papierów
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Dbezpleoeńe plawdlołe] realżacr uńowi!D\\lFDib6;
dnia 29lŚopada 2006l odoinaNNa e pń]ei|u "Wdro4nie

(ńleqr9aneqo sYstemu TopieM obfubl] PoŻapFÓWe 162

2

.o!t.ptlzc/ 
'e aeąreloelrcÓana zoo@aŻań wyn laia.vch

zUmÓwy ni PoPW 0] 0J 0o 264]9/09_00 zdń a ] lirs 2ó10; .
slvouen e ł spŃeodewn€ Posl e s'A o'odLa Badaw.?c

Ro&ojowego Aornponenijw od €Wn .ł(h oBRko

6 200

zabezp eżen e na ez/e!o Wńom.-ob*ą'a' -y'l"la'^Y.h
z umoqnr UDĄ P0 G 01 04 00.260o7/os oo t]DA
P0 c 04 01 00-26{0/09.00 z dnta 25 lO 2l]tO r o
dolinan5owan]epro]elfu .opra(fuane Wdrożeneinn@aene
leńnoo9lw}Łpana obrcbll poŻap]emwe]
WFoloialoścoweqoŻe wa sleroda neqo

925
WmŻ zodsetkan W wysokoŚc
okeś one] jak dl6 Ża egłośc
podatkNych llczonymi od dn a
pEekaŻan a środków n6 (onlo
spÓlk do dn]a bvrclu dolac

Żabezpedzenle naeż'łąoWńonana zobNązan Wtn laldcvch
z Umowy fu UDA Polc'ol04 00.16!]]/]0 no 7 dń)
1008.2011 r odoin sowane proiettu Badanra opramwanre

1722
wraŻ Ż odselkamiW Wysokości
okeŚlonej]ak d a Ża eglości
pŃaIkowych oonyn] od d|ia
pżekaŻania śrcdkÓw na końlo
sŃ{i do dn a drot] dotac '

I609
spÓha n e pos'ada lrnych zobowlą@
W zakresie aktywów Walunkowych 

' na które składają s]ę na]eżności warunkowe wynikające zpodpisanych W latach 2010-2011 umóW o dotację ' wvśt+iły * 
"to"unłu 

aó''"'tunu n" o.l"n31'12 2a12 l' zmia|y w zwlązhU z Wp]ywem na lainuneł'lańt<owy spJłki 
"'ęsli ''''"iJny"n 

oot""]iW kwocie łączne] 189 tys. zł

Na dŻień 31'03'2013 l ' plzy zaloŻeni! rea]iŻacjj projektóW zgodnie z harmonogTamelrl ęeczowo-finansowym sta,.owiącym załącŻnik do danej umowy o dofi;ansowanie' śpoiłi ria mozriwoseUŻyskania dotacj] w kwotach jak niżej:

26' skutki Żmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym W wyniku połącŻenia jednostekgospodarczych. pŻeięcia lub sozedaży.. jedńoste-k g.upy ł"óii"ioi"j. ,n*""tv"iidługoterminowych' podzialu . restrukturyza;ji i zaniecnanii alilłai";J;;' - '' -
W okresie od stycŻnra do marca 2o13 r' nle Wystąpiły zmiany W skuktuŻe spółki w Wynikupołaczenia Jedloslek oosooda.czvch' prze ęcia 

"lJb 
'"rź"o"ay 

- ju"""ai* rwestyc1idJLgolelni10łych' poozialU''estrułljryŻac]|

27' stanowisko zaŻądu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognozwyników na dany rok.

spól<a 1ie poda'a oo pub'icz1e ńladonoscl p.ogrozy wynl<ów -a rc| 2a.3 z uwag' raniestab lną sytuac]ę mahroekonom czną w gospodlrce- światowq i 
"uiopą"Lią "łutłują"ą

T}'luł re.lłoMnego prcjektu hreslycyjnego / celoreqo
. nrumowyo dotinansoMnie dŻień31'o3''ó13l'

.twtys Żl]
Stłonenle w spolte 0o ewn e PotTGś'ł-śiiili oi zo_
Ro&oioweqo f omponenro{ odtpwnoy.h OBRI0.
unowa nr PoFW 0103 00 26 039/09 00 zdna 3t OB 20101

oÓ'aond'A olo/"'e' ołd./re 'Ó l'oog łJlapblo oooot
poap e@wej 

'l.ysolo]alośc 
owe]ro ze Wa śeroda nfuo.

Jro ] ' Lol.ooG'oloa oo 'ołozog oo oljo 'oło' .'o
007/09 00 zdfia 2510 2010 r

Badania opEmaanE te.hfullwyluażdn a nnsvacy n€qo
WysoloiaIośc fu e!o D|iWa aUsleryty(une{o

umMy nl UDA Po]G 01'04.00'26 011/1o4o Żdna ]o.08'2o]1 l'
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tĄ]dnym do przewidzenia poz]omem ŻamóWeń W perspektywie ko|ejnych miesięcy bieŹącego

28' Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio prŻez podmioty zależne conajmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu śloiil .-r"!-#ii'ii w struktuŻewłasności znaczących pakietów akcji w;kresie .d p.;k;.";i;;il;;niego rapońukwańalnego

Na dzień 31'03 2013 r \ao la,ŻalJłnÓwv spoi( wynosi,61 992363zł l dzle''ł się na 20 664 12lakcJ'zwykJych na okaz c'ela o wanoŚc' 1;m rahej 3,oo zł Lazda
Al.ciorarluszam' pos,ada|acvmI co ralrnie1 5 "; ogó ne_j iczbf głosow na walryn zg.onadzer'Usoółki A^cy.nej od ewnle Fó'skie weolug stan_ ra :, 'o5 zol j ''"uyl'

W okresie od pĘek€zania poprzednrego rapońu kwańalnego nie Wystąpiły zmiany w strukturzewłasności Żnacznych pakieióW akcji spółki'

29' zestawienie stanu posiadania akcii spółki pżez osoby zaĘądzające i nadzorującedzień pr,ekazania rapońu kwańaln;go orcz zmian*, śt"nie posiJJani"'i" oł,"sieprzekazania popżedniego rapońu kwańalnego

W- oklesje od stycznia do dnra pŻekazania raportu za 1 kw 2013 roku spÓłka nje otŻymałanformacji o lrriarle w stanie pos'aoarla akc] orzez osoby za.źącza'i"" i 
"'JJa'" "*'Tabe'a ponżej oŻedstawla star posiadania aicj'spo,l' p..i , ó"]"y.i'il'ffi i,łoro"1ą."'

30 t dzielo-ne poręczenia i gwarancje, których łączna wańość stanowi co najmniej 1o%kapitałów własnych spółki

Na dzień sporŻądzen]a rapoń! zaróWno spółka jak też podmiot od nie] zależny nie udzieli]ipolęcze'rla k.edytu lLo pożycz| ani eż gwa.ancj zźonemu'poam'otow

3' lnne informacie istotne dla ocenv sytuacji kadrowej . majątkowej. finansowel, wynikufinansowego i ich zmjan oraz informacje istotne dla -oceny 
możliwoicl realizacjiŻobowiązań pżez spółkę

W ple"wszym kwatale 2013 . nie wvstąpl]y Tne ,stotre Żdalzelia' KIó.e nogłyoy ŻnacŻącoWp'ynąc ]a ocerę i zT|a']e svtuacj mająl(owej f nansowel l wyr'k.: finarsoweoo!.połrl a takzelstotle dla ocery sytLac.i <aorowe| oraz rozl'*oścl r ea'izaćj' zooow ązu- 
-- _"- ''

na
od

Lp. Licżba akcji/ głosów na wz
lw szt.i

% udŻiał

1 0P nvest Sp zo o.
26 25%2 Banl Handowy SA
16.91%

3 1952896 9,45%
4 &nk Gospodark ZwnoŚc owei sA I 303 586
5 NG Bank sląsk s'A '/ 866440
o. Bank lr,4 I enn um S A '/ 534 712 2,57%

osoba ,ażądraiąc. lub nadŻorująca spólłę
Stan na31.0X.2013.

Licrba akcji/ glosów na Wz

LesŻek Waczyk_ W ceprezes ŻarŻądu spÓłk

hazmerz hwecien - W cepęewodńrz
R.dv NadŻÓr.7F Śnń]li

2,4105r/o
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32' czynniki, .któle będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w percpektywie co najmniejkolejnego kwańału

Na osiqgane prŻez Spółl'ę w perspektywie koląnego kwańału wyniki ekonomicznoJinansowe
będą miałV Wpł!v:

tempo i skala spowolr er a gospoda.ctego w po'sce <rajach uni. eLropeis(tet,- ksŻtałowanie się kursóW walut obcych a W szcŻególności waluty eun wolec lLtt 1z uwagina Wysoki udzjał sprŻedaży leal]zowanej wwalr.rtacń obcycn ),- ksztahowanie się cen slrowców i materialów Wykorz ystywanych w produkc]i odlewniczej'głóWnie surÓWkj odlewniczej oraz cen nośn kow' eneigjtyczńycn z uwaji'na icn istotny
udział w kosztach produkcji'

- syt!acja ekonomicŻno finansowa głóWnych kontrahentów spółkj' w szczególności odbiorców
Ż Niemi_.c

ZARąDUCEPREZES
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