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Zgodnie z paragrafem 82 Rozporządzen a Ministra F nansóW Ż dnia 19 |utego 2009 rokLJ w
spraw e informacji bieŹących i okresowych przekaŻywanych przez em tentóW pŹplerow
Wartościowych oraz WarunkóW |znawan a za równoważne nformacji Wymaganych prŻeplsami
prawa państwa n ebędącego pańsh/r'em cŻ]onkowskinr ( Dz' U' z 2009 r , Nr 33 poz 259) zalząd
spółk Akcy]nej odlewnie Polskie z s edz bą W starachowlcach przekazuje dodatkowe nformacie
do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego:

lnformacja o przyjętych plzy spolządzaniu rapońu Żasadach ustalania wańości aktywów i
past/wów oraz pomiaru wyniku finansowego ' o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rachunkowości, a także o porównylvalności danych

W okrese 3 kwartałóW 2013 roku W spó]ce ne Wystąp ły zmiany zasad usta]ania Wartości
aktylvóW i pas}ĄJVóW oraŻ porniaru Wyniku flnansowego'

Raport sporządzono na podstaw e ksiąg lachunkowych zgodn e ze stosowanym w sposób ciągły
Żasadam rachunkowośc, ŻgodnymiŻ polskimiŻasadam rachunkowośc zawartym W Ustawje o
rachunkowośc z29 wŻeśn:a 1994 r ( tekst iednol ty DŻ U' Nr152z2009r, paz 1223 'zpóżn.
zm') i Wydanych na jej pods1awe przep sóW WykonawcŻych oraz zgodnie z Wymogaml
Wynikaiącymi z Razpofządze|ia N,ł]n stra Finansów z dn a 19 utego 2009 r' W sprawe infolmacji
beŻących i okresowych przekazyvvanych przez ern tentów papieróW wartośc owych oraz
WarunkóW uznawania za róWnowaŻne informacj Wyrrraganych przep sam prawa państwa
n ebędącego państwem członkowsk m (Dz' U' z 2009 r. , Nr 33, poŻ' 259 z póżn zn ')'
stosowane W społce zasady (polityka) rachunkowoŚc sposób Wyceny składn kóW majątkowych
oraŻ pomaT Wynku finansowego okreś one zostały W Zak]adowynr Planie Kont (ZPK)
przedstawone ostatnio w półrocznym s pfawozda|iu Zalząd|-) za 2013rok.
stosowane przez spółkę zasady sporządzan a skróconego sprawoŻdan a f]nansowego Ża 3
kwarta]y 2013 roku nie uległy łnianom w stosunku do ch poprzedniego brzmien a oplsanego w
sprawozdaniu Zarządu stanow]ącym element składowy półrocznego sprawozdania
finansowego za 2013 rok.

skrócone sprawozdanie fnansowe obejmuie okres obrachunkowy od 01'01'2013 r' do
30'09'2013r idane porównawcze zaokresobrachunkowyod01.01'2012r'do3009'2012r'

Dla pozyc]j b lansowych prezentowane są dodatkowo dane poróWnawcŻe na 31 12 2a12 l
oraz dane poróWnawcŻe na 30'06 2013 r'

skrócone sprawozdan e fnansowe Ża 3 kwartały 2013 r' zosta]o sporządŻone plzy załaŻe|1u
kontynuacj dzjała ności gospodarczei prŻeŻ spółkę' Zgodnie z oceną Zarządu kontynuac]a
dŻała nościgospodarcŻe] Wperspekt'lvekoe]nych12rniesięcyniejestzagrożona

Dane fnansowe zawarte W skróconym sprawozdanju kwarta nym za 3 kwańały 2013 roku iza
analogicŻny okres 2012 roku n e pod egały przekształceniu doprowadzeniu do poróWnyl/r'a]ności
z uwagi na stosowanie identycŻnych zasad wyceny w obydwu okresach' Zakles danych
sprawozdawczych j poróWnawczych wykaŻanych W danej pozycji kwartalnego sprawozdan a
f nansowego jest jednakowy

2' Wybrane dane finansowe zawiera.iące podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego

3 kwańafu Ż013l 3 kwrńałv 2012 r'
tvs. EUR tw. EUR

PrŻychody nelto Że spftedaŻy produktóW towarÓW
84 054 t9 903 77 035 1B 365

7vŚkklr.t. 7 d7ała n.ś. .Dem.Vnei l 112 4741 IB0
I Zvsk/slrata brutlo 4 673 1 t0/ 4 070 !71t

3 939 4 242 I 002
V Aklywa istan na kon ecokresul t8 241 t8 558 t5
\r l a! lald.snr' (slan na lon €. o|resu] 6 616 23 006 5592
V l KaÓ 1Źł zŹkł2dOWV łslan na konecokesu 619S2 4 7!3 15 06!
V l Zobowązan a lezerwy naŻobowaaan a (slan na

50 353 11 a2 4J, 12755



lX Przeo]WV 0en€Żne neilozdŻałanośc ooeracynei 6 308 I 4S4 1Ą28 1711
X Przepł}Ąły penięŻne neilozdzałanośc

3804 -901 2 381 568

X Przeo]WV 0eneŻne neflo z dz]ałalnoścl f nansowe I 833 434 11S8
X ' PżeolVWV oenieżne nelto 671 159 2A 5

X l sredn]awaŹona icŻba akcj ŻWykłych na konec
2A 664121 2A 664121 20 6aĄ 121

x V .Żh. ak. lws7l] 24664121 2A 664121 2A 664121 2066Ą 121

XV' &nualizowanyŻysk istrah najednąakcję w
złEUR
( zvsk zańualizowanV/ śrcdnia waźona liczba akcii)

0,24 0,05 0,29 0,07

Xvl' Wańość łsięgowa najednąakcję w zł]EUR
i kaDitał vłasnv] liczba akcii)

1,35 0,32 1.11 4,27

Do pżeliczenia wybranych danych fjnansowych Żaprezentowanych W raporcie spółki za 3
kwartały 2013r' i 2012l. plzy)ęta:

dla pozycji rachUnku ŻyskóW strat oraz rachunkU przepłylvów pien ęŻnych
średni kurs d a Waluly EUR oblczonyjako średnja ar}łmetyczna średnjch kursóW
ogłosŻonych prŻez NBP na osiatni dzień każdego mjesiąca od styczn a do Wrzesnia
daneoo rokLJ, tl.:
1EuR= 4'2231PLN dla 3 kwańałów 2013r'
1 EUR = 4'1948 PLN dla 3 kwariałóW 2012 r'

' d a pozycj b lansowych przyięto średn] kurs NBP d]a Wa|Uty EUR obow ązujący na
dzień biansowy , tj.:
1 EUR = 4'2163 PLN dla 3 kwańału 2013 r' ( tabela NBP nr 189/AJNBP/2013 z

dnia 30 09 2013 r.)
1 EUR = 4'1138 PLN da 3 kwartału 2012r'(tabeaNBPnr189/pJNBP/2012Żdnia

28 .09.2012 t.)

Najwyższy średni kurs ogłosŻony przez NBP dla Waluty EUR W okresje od stycznia do
WrzeŚnia bieżącego i ub egłego roku wynjósł:
1EUR = 4'3432 PLN ogłosŻony nadzień 24 czelwca 2013l'
1EUR = 4,5135PLN og]osŻony na dzień 5 styczn a 2012l'

Najniższy średni kurs ogłoszony przez NBP dla Wallty EUR W okresie od styczn a do
WrŻeśnia bieŻącego i ub eg]ego roku Wyn ós]]
1EUR=4'0671 PLN ogłosŻony na dŻ]eń 2 slycznia 2a13l.
1 EUR = 4'0465 PLN ogjoszony na dzeń ]selpna 2012f.

zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą W Wysokości 0,24 zł Wyliczono dzieląc
zanulizowany Zysk netlo W kwocie 4 594 203,54 Żł (\' zysk netto za okres u la.2a12 l -
30'09'2013 r') przez średn ą Ważoną czbę akc]i Występującą W tym okres e , która Wyniosła
20 66412'l sztuk.

W okrese ostatnich 12 .rl-cy poprzedząących dzień biezącego sprawozdania finansowego
]iczba akcj W kap tale podslawowym społki nie Uległa zmian e.

Wańośó księgową na jedną akcję w wysokoŚci 1'35 zł na dzleń 30.09.20'13 l Wy ]czono dzieląc
Wańość kapitałU w]asnego na dzień 30'09'2013 r WynosŻącego 27 894 24'l 

'15 
zł plzez czbę

akcjizwykłych na dzeń 30'09'2013 r' 
' 
tj' 20 664121 sztuk.

Z uwagi na brak e ementów rozwadn ających akcje zwykłe, w niniejszym raporcie nie prezentuje
sę rozwodn onego Żysku na jedną akcję zwykłą i rozwodnoną wartości ks ęgowei na jedną
akcię.



opis istotnych dokonań lub i niepowodŻeń w okresie którego dotycŻy rapoń wfuz ze
wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących społki

W okresie od 1 siycznia 2013 r' do 30 września 2013 r' W spółce odewne Polskie s'A'
Wystąp ły następujące zdarzenia ma]ące wpłylv na jei s}łUację maiątkową finansową:

1) W dnu 15'01'2013 r' spółka podpisała Ż Ralffelsen Bank Polska s'A' z sedzibą w
Warszawje Aneks nr 2 do Unrowy o Limt W erz}łe ności skutkujący przedłuŹenienr

okresu obow ąz[rr'an a umowy do dna 31 styczna 2014 rcka oaz zW ększen em

Waftości z kwoty 7 000 tys. zł do kwoty 8 000 tys' zł' o limit na akred},'t},1vy bez pokrycra Ż
góry i gwarancje bankowe do kwoty 1 000 tys' zł z zachowaniem dotychczasowych
lodząów zabezpieczeń' Z tlu]u podp]san]a niniejszego AneksU Bank pobrał ]ednorazową
prowzię Wwysokości0 7 yo kwaiy limll]' zahezpieczeniem umowyjest Udzielone Bankow
pełnomocn ctwo do.achunku b eŻącego iinnych rachunkóW spółk w Ralffeisen Bank
Polska s'A', hipoteka do kwoty 12 000 tys' zł na prawe wieczystego użytkowan a grLrntL]'

połoŻonego w starachowcach przy Al' Wyzwolenia 70, dla którego sąd Rejonowy w
starachowicach' V WydŻiał Ksiąg Wieczystych prowadz] księgę Wieczystą KW nr

K|1H]a0023237l0 wlaz z cesją plaw na fzecz Banku z poLisy ubezp ecŻen owej WW.

nierllchomości z zastzezen em ' że surna UbeŻpieczenia od ogn]a i nnych zdarzen
osowych nie ńoże być ||ższa niz 8 000 tys' z] oraz potw erdzona ces]a naleŻnośc od
konlrahentóW spółki' oprocentowanie kred\,,tu Udzielonego W ramach Aneksu Nr 2 do
Urnowy o Ljmt W erz!łelności sianowi surna stawki WlBoR da iednornies]ęcznych
depoz],,tów w PLN i rnaży Banku W wysokośc] 1,2% W skali roku' Pozostałe warunk tei

umowy nie odbiegająod powszechnie stosowanych dla tego rodzaju UmóW'

W dniu 12'04'2013 r' Rada Nadzorcza spółki odewne Polskie s'A' podięła Ljchwałę Nr
6/2013 W przedmiocie uŚta en a trŻyosobowego składU ZarŻądu spółkj na kolejną wspó ną
trzyetnią kadencię. Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 7l2a13' 812013 9/2013 W skład
zaŻąd| na kolejną kadencję rozpoczynającą sę następnego dnia po odbycU
Zwycza)nega Walnego Zgromadzenia zatwieldza)ącego sprawozdan e fnansowe spółk
za 2012 rok zosta]l powołani:

' Pan Zbigniew RondUda któremu Rada powieŻ\y'a funki)ę Prczesa zaŻąd|'
- Pan Leszek Walczyk, któremu Rada powierzyła fUnkcję W ceprezesa Zarządu'
- Pan Ryszard Pisarsk któlemu Rada powierzyła fUnkcię W]ceplezesa Zarządu
w dnu 16'05'2013 r' zwycza)|e Walne zgromadzenie spółki powołało na koe]ną
trzyletnia kadencję pięcioosobową Radę Nadzorczą W składz e: Pan Kazimierz Kwiec eń'
Panj Joanna Katalzyna Łączyńska suchodolska TadeusŻ RysŻard Piea, Pan Adam
st€fan stawowy oraz Pan Roman Paweł Wrona. zgodnie z otzymanymi ośWiadczen am

cŻłonkowe Rady Nadzorczej nie prowadŻą działalności konkurency]nei W stosunku do
odlewni Polskich s.A', ]ak róWnj'oŻ nie uczestniczą W społce konkurencyjnei iako Wspó nik
spółk] cyw]lnej' społki osobowei lub jako członek organU spółk kap ta]owej, an nie
uczestniczą W nne] konkurencyjnej osobie prawnej jako cz]onkowie jej organu i n]e są
Wplsan] w Rejestrze DłużnikóW Niewypłacalnych, prowadŻonym na podstawe ustawy o
KRS.
W tym dnjU Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdzi]o sprawozdan e finansowe
sprawoŻdanie zalządu z dziala|ności spółki za rok obrotowy 2012, udzeliło cz]onkom
Zarządu i cz]onkonr Rady Nadzorczej spółki absoLutorium z wykonania przez nich
obowiąŻków W 2012 f' . a lakże podięło rrchwałę o przezfaczen |) zysku za 2012 f' na
pokryce straty z lat ubiegłych,
W dniu 28'06'2013 r' Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwa]y W sprawe Wyboru

PrzewodnicŻącego oraz WiceprzewodnicŻącego i sekretarza Rady Nadzorczej od ewn e
Po{skie s'A' PrzewodnicŻącą Rady Nadzorcze] społki zosta]a Wybrana Pani Joanna
Łączyńska - s!chodoLska, W ceprzewodn czącyn] i sekretatzem Rady został Wybrany Pan
Kazimierz Kwiecień' obecny sk]ad ] powierŻone frrnkcie w Radz e Nadzorczej
pżedstaw ają się następująco: Pan Joanna Łączyńska suchodo ska PrŻewodn cząca
Rady Nadzorczej Pan Kazimierz Kwlecień - Wiceprzewodnjczący sekretarz Rady

2)

3)

4',)



NadŻorczej Pan Tadeusz P]ela _ członek Rady Nadzorczej Pan Adanr slawowy członek
Rady Nadzorcze] Pan Roman Wrona - członek Rady Nadzorczei'

5) w dn u 28.06.2013 r' Rada Nadzorcza spó]k podjęła uchwałę w sprawie Wyboru b egłego
rewdenta' Podm otem uprawn onyra do przeprowadŻenia badan]a splawozdan a
iinansowego spółki Akcyine] odlewnie Polskie s'A za 2013 f' oraz przeglądu
sprawozdania finansowego spółkiza l półocze 2013 r' jest spÓka Bieg ReWdenc Kece
sp' Ż o'o' Ż siedŻibą W Kielcach, dŻ ałająca pod adresem 25-324 K e ce u]' sandom erska
105, wp sana na lstę podrniotóW uprawnionych do badana sprawozdań finansowych
prowadzoną plzez Kląową lzbę Begłych RewdentóW pod nr 473' Umowa z b egłym
Żostan]e zawaria na cŻas wykonania badanla sprawozdań za 2013 fok' spółka Biegli
Rewidenci Kielce sp' z o.o' z sjedzibąw Kielcach n e prŻeprowadzała dotychczas badan a
ani przeglądu sprawozdań f]nansowych społki od ewnie Polskie s'A'

6) W dn u 12'07'2013 r' Zarząd spółki odlewnie Po]sk e s'A poinformował' że w okres e od
14'12'2012 l do 12.a1'2013l' paplzez zlea|izowa|ie kolejnego zamóWien a na dostawę
odlewóW żeliwnych da KoRPo sp' Ż o'o z siedzibą w Jaworze, osiągnęła wariość
przychodów ze swzedaży do tej społki w łącznej Wysokości 9743 tys' zł' Rea zacia
ŻanróWień odbyła się na WarUnkach rynkowych nie odb egaiących od postanow eń ogóln e
przyjętych W umowie dostawy' bez zapisów doiyczących kar umownych i warunkóW'
Umowa ta spełnia krlerium Żnaczącej umowy zgodnie z par' 5 ust' 1 pkt 3 w zw|ązku z
par' 2 ust. 1 pkt 44 b) RRN,4 GPW (Dz' U' 2009 Nl 33 paz. 259 z pó^'znr')'

]) w d|1| 23'07 '2a13l. spółka odlewn e Poskezostała poinformowana' że PKoBP
Bankowy otwarty FundusŻ Emerj,,ta ny (dalej zwany PKo oFE) na dz eń 19'07 2013 r , W

Związk|J z zakończen efi lkw dacii otwariego Funduszu EmerytaLnego PoLSAT (zwanego
dalei oFE PoLsAT) i prze]ęc em W tym dnir.] przez PKo oFE akt}Ą'óW oFE PoLsAT,
liczba akcj spółkiAkcyjne] odlewnie Polskie posiadanych przez PKo oFE Wyniosła
2 065 743 , co stanowi 9,9968% t]dz ału W kapita e zakładowym spółki, a iczba z
powyższych akcj Wyn osła również 2 065 743, co stanowi 9,9968% Udzia]! w ogó nej
liczbie głosóW na Wa nym Zgromadzeniu spółki'

W okresie 3 kwańałóW 2013 roku społka utrzymała doblą pozycję na europejskim rynku
producentóW komponentóW odlewniczych pom mo UtrŻymującego się od drUgiego pó]rocza 2012
-oh- <powol_ie1ia w gospoda.ce eu'opejskiej

W okresje 9 mc_y 2013 r' W poróWnaniu do ana og cznego okresu 2012 roku nastą]ił Wzrost
waltośc] przychodóW ze spżedaży produktóW , towarów i materiałów Wykazujący dynamikę
109,1'l%' natomiast kosŻty sprzedanych produktóW' towaróW i rnater ałóW Ża 9 m'cy 2013
roku ' W stosunku do analogicznego okresu Ub]egłego roku, wykazały mn eiszą dynamikę njż
plzychady ze sprzedaŻy, to jest 108'04% , co należy uŻnaó za poz},łi,Vny kierunek poprawy
efekt}Vności operacyjnej sk!tkUjący wzrostem marzy brUito'

sprzedaż odewówwionach za 3 kwartały 2013 roku Wyniosła 9917ton i w stosunku do
sprzedaży odlewóW W analogicŻnyrn okrese ubegłego roku WynosŻącej 9 347 la| wykazała
dynamikę 106'10%.

Udzał pżychodóW ze splzedaży W Walllach obcych i zróWnanych z nim przychodów w PLN
usta onych na baŻie cen Walutowych ( głóWn e W EUR) w prŻychodach ze sprzedaży ogółern za
9 miesięcy 2013 r. Wyniósł łącznie 85'66% Wzrósł 4'32 punkty procentowe w stosunku do 9
miesięcy 2012 r. (81,34%)'

Koszty sprzedaŹy za 3kwarta]y 2013r' W stosunku do analogicznego okresu 2012 r' Wykazały
dynamikę 98,97%, zaś kosŻty ogó|nego zarządu Wykazaly dynam kę 132'27ó/"' wzlosl
kosztóW ogólnego zalządu wiązal sję głównie| z ponjesieniem kosztów remontów budynków
administracyjnych oraŻ Wypłatą W m_cu czerwcu jednolazowej nagrody dla pracownikóW spółki
zgodnej Ż regulam nern płacowym społk].



Za 3 kwańa]y 2013r spółka osiągnęła zyskzdzałanoŚc operacyjnejW kwocie 4697tys'zł,
(za3kwańały 2012r.:4741tys'z]), zysk brltlo W kwocje 4673tys.zł(za3kwaria]y2012r'
4 070 tys. zł) olaz zysk netto W kwoc]e 3 939 tys' zł ( za 3 kwallaty 2a12l : 4 202lys' z1).

Różnica stanu reŻerwy na odroczony podatek dochodowy aktWóW Ż tytułU odroczonego podatkU
dochodowego na pocŻątek koniec bieŻącego okresu sprawozdawczego obejmującego
9mcy2013r'ujętaWrachunku zyskóW strat wykazała rezerwę Ż tego tytlr]u Wkwoce 734
tys' Ż] , która pomn eiszyła Wyn k netlo UŻyskany za 9 m cy 2013 r' W anaogcznym okresie
Ub egłego roku ' W rachunk! zyskóW strat Wykazano akty\rva Ż tytuju odrocŻonego podatku
dochodowego W kwocie 132 tys' z] , które miały Wp]i,\Ą/ na zW ęksŻenie Wyniku netto uzyskanego W
tanrtym okresie
W b eŹącym okresie sprawoŻdawczym z uwag na od iczenie straty podatkowei z roku 2008
2009 od dochodu podatkowego , n e Wystap ł bieŻący podatek dochodowy od osób prawnych'

Pozosta]e przychody operacyjne za 3 kwarta]y 2013 r 3 kwarta]y 2012 r Wyn osły
odpowedno 2537lys'zł i 2031 tys' zł, Wtym:

3 kwaiiały 2012 r'
Pozosiałe pPychody operacyjne

DoInansowane Ż9ślodkÓW po.ioco\ły.h z at ]L|]e!łych do plo]eklÓ$

nweslycy]ny.h badawczrch roŻ czane proporc]onaIe do am.dyŻacj
d.t.Wanv.h środ|Ó! lnveł.h W:rloŚc ne.nalera nvch olawn
D.fńanŚ.W.n e d n.]2.Ł
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RoŻWaŻane lez€rwv na kosŻlvdoladŻx!: nne

PoŻostałe koszty operacyjne za 3 kwartały 2013 r 3 kwańa|y 2a12 f. Wynios]y odpow ednio
1 302 tys. ul 844tys.zl.wtym:

Pożoslale kosńy opelacyjne
] kwańały 2013 r' ] kwańały 2012l'

tys' żł tys' zł
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Pozostałe prŻychody fnansowe Ża 3 kwartały 2013
odpowednio 209tys z] 62tys' zł Wtym:
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PoŻostałe koszty finansowe za 3 kwartały 2013 r' i 3 kwańaly 2012r' Wyniosły odpowednio
233lvs. zł i 733 tys' zł, W tym:

3 kwańały2013l 3 kwadały 2012 r

fus' zł
odselki od otrzyfirany.h kedytÓW bankowycil 95

l7 I
Pr.W Ż a od.lrŻVnranvcl']kedvtÓ\ł ban 83 IC
Ulworzen e odplsóW aktu. Zuacych naeżnoś.] Żlyluluodselek t6

nśn]n']enlu f nansolłeoo lvlu foruari

233 733

Wskaźnik EB|TDA za 3 kwańały 2013 r. wyniósł 9 702 tys. zł i był wyźsŻy od
osiągniętego za 3 kwańały ubiegłego roku o 4,2%.
Nadwyżka finansowa Ża 3 kwańały 2013 r' wyniosła 8 945 tys' zł i była wyższa od
osiągniętej Ża 3 kwańały ubiegłego roku o 2%.

Kurs PLN/EUR obliczony za 3 kwartały 2013 r' d a rachunku zyskóW strat jako średn a
arńrnetyczna Ślednich kUrsóW ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŹdego m esiąca
Wyn ósł 1EUR= 4,2231 PLN i był Żbl żony do
kursu wy lczonego tą samąmetodą za9 .r'-ce 2a12r' (1 EUR=4,1948PLN)'

Zaokres3kwartałóW2013r ianaogicznyokres2012r spółka uzyskała następu]ące wskaźn ki
rentownośc ]

Wskaźniki rentowności 3 kwańav2013 r 3 kwańaly 2012 l

M3rŹa brUtto ze sprŻedaŻy
IL|:r ,nńa - ł]Żed.a I r-rlal| E ŚpŻedaż|]

15 34%

RentownośadZałanośc operacy]ne] (EBT)
!Żl;]| l dŻr3|a]ądśt] ipelal|)rE I pŻ|lr,|a| Żę s|,z!dar|]

5 !!"; 6 ] 5"ó

t|sk bl,Jia l |zF"\rd| ż srźdźż'] 5 56"ń 5 28%

]4sl rel11 l pLŻychrr\ Że łned azl ]
4 69.t

RenlownośÓ fi]a]aJkLr (RoA]

Iz|sk netlo / aktwa aqółei|l
501";

RenlownośĆ kapiałU (RoE)

[Żysk neta / łedni kapjtał własnyJ

EB TDA
t:ft r tztatatrnit a.era\inet an.rlEac)z1

l'*
9702lys.

18 T'n

I308lys

81]45 \s Żl 8 771] lys zł

Za 3 kwańały 2013 roku w porównan u do ana ogicŻnego okresu ub]egłego roku spó]ka os ągnęła
dynamikę marŻy brutto na pozomje 105,72%, rentowności dza]alności operacyinei 90'89%
rentownoŚci brutio 105,30% Rentowność netlo Wykaza]a dynamkę 86,06% ' a na]e] spadek
miał wpływ Wyłączn]e odroczony podatek dochodowy , który Wyniósł 734 tys zł'

W biezącym okres e splawozdawczym spółka terfir nowo regulowała swoie Żobow ązan a a
zadłUżenie spółkj ujegało dalszer.U' systematycznemU obniŻaniU Poziom zad]lrŻen a na koniec
Wrześn a 2013 r' W porównan u ze stanem na 300s'2012 r' U]eg] obnżenU o 5.']7 punktóW
procentowych

Wybrane WskaŹn]k zadłużen]a płynnośc za 3 kwartały 2013l' i 2012 r' przyięły Wartośc ]ak
n zej:



3 kwa.ratu 2013 |

.!k naeimn ha o .h $dna.h
/śI9JJ 3!Jl nł]aŹionl h?nJLo i.n ?/0 d|i/
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objaśnienia dotyczące sezonowości lub cyklicŻności dŻiałalności

W okresie ob]ętyn bieŻącym sprawozdan em n e Wysląp ły W dz ała noŚc gospodarcŻej ziaw Ska
cykl czności sezonowoścl

lnformacje o odpisach aktualiŻujących wańośó Żapasów do wańości netto możliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisóW Ż tego tytułu

W społce ' W okresie 3 kwańałów 2013 T. Utworzono lozwązano następujące odpisy
aktua!iz!]ące Wartośc zapasóW:

7. lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wańości aktywów finansowych 
'rzeczowych aktylvów trwałych, wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktylvów

oraz odwróceniu takich odpisów

W społce ' W okres e 3 kwartałóW 2013 r utworzono WykorŻystano ]Ub rozwiązano następu]ące
odpisy:

opis czynników i zdar.eń' w szcŻegóIności o nietypowym charakterze' mających
Źnaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie 3 kwańałóW 2013 l' nie Wystąp ły zdarzenia n etypowe ma]ące Wp]ylv na Wynk
f nansowy spółki'

lnformacje o utworzeniu ' zwiększeniu , wykolzystaniu i rozwiązaniu lezen olaz
istotnych zmianach wielkości szacunkowych'

W Spółce Wokrese 3 kwarta]óW 2013r' utworzono ]WykorŻystano lub rozwązano
następUiące rezerwy:

31.12.2012 t 30.09.2013 r.

Odps aktua zujaly Żapasy ruleralÓW 1t4 170

odpĘ a|lua zu]ący Żapasy wyrobóW
17S t1 t1t2

31.12.20'12 t. 30.09 2013 r.

odp s aklua Lzu]ący udz ały W
t2a 124

0dps aktua jzu]ący na eżnośc 2294 325 8l 404 2 251

l0



Rezen'la n a śW 3dcŻen a emeryia ne
20

Rezerwa n: koszty bnkóW
1 365 1 005 268 488 1614

Rezerwa na wynagrodzenia
244 21)9 780 r 599

303 21 615

RezeMa na naolÓdy ]ub]euszowe r90 7J 17
Rezenł2 na renronly kosay posto]óW

związanychZremon1arn ]nWestycianri
I -o00 724 997 500 1 123

Rezenła na kosŻty doladawa 133 133

34 17 1l 3Ą

9' lnformacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo oodatku dochodoweqo

W okresie od 01 01'2013 r. do 30'09'2013 r' akt\,łVa z tJ,,tułu odroczonego
zmn ejszy]y s ę o kwotę 700 tys' zł.

zobowiązania Ż tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweoo

podatku dochodowego

W okresie od 01 01.20013 r' do 30'09'2013 (' zabow ązan a z tytułu odrocŻonego podalku
dochodowego zwiększyły się o 35 tys' zł.

1o' lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W WyŻe] Wymienionym okrese główne transakcje nabycia rŻecŻowych aktlvóW trwałych
dotyczyły:
- zakupu masŻyny Ż robotem do WykańcŻania od ewów
_ zakupu es]ngowego ( samochody osobowe iwózk widłowe)
_ zakupu iWdrożen e nnowacyjnego systeraL] zalewowego
_ 1a(uou 'n' owacyj'eqo syste * 

- ooroohi po7żp ecowe-- zakupu za ewarki
_ zakupu dwóch automatów obróbczych
_ zakupu Weńarki, tokark frezark] za kwotę łączną
_ zakupu pieca indLJkcyjnego tyg owego Ża kwotę

- 1 381 tys. zl
- 442 tys. zl
- 326 tys. zl

261 tys. zl
- 499 tys' Żł
- 435 tys Żł
- 135 tys Żł
- 78 tys' Żł

W okrese 3 kwariałóW 20l3 r' spółka ponios]a łączne nakłady nwestycyjne oTaŻ na prace
badawczo_ rozwojowe w Wysokości 5104 tys. zł ( z iego Wydatk na prace B+R związane Ż
n]m inwestycje Wyniosły 3017 tys' zł' co stanowło 3,5g% W reac]] do przychodów netto ze
sprzedaŻy prodUktóW, lowarów i rnaterjałóW)'

W b eŻącym okresie sprawozdawczym spÓka nie Żawiera]a isiotnych transakcji sprzedaŹy
rzeczowych aktyv/óW trwałych'

11' lnformacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Na dŻień 30.09'201 3 r' Wystąpiły zobowiązania z MUłL] Żakupu rzecŻowych akt}M/ów trwałych W
kwocie łącznei 768 tys' zł' które zostały uregulowane W m esiącu paźdzerniku br' wterm]nach
Żapadalności'

ll



]2' lnformacj€ o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 30.09'20'13 r' n e Wystąpiły rozliczenia z llułu spraw sądowych

13' Postępowania toczące się pżed sądem dotyczące zobowiąŻań albo wierŻytelności ,
których wańośó stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dzeń 30.09.2013 r' nie toczyły się żadne postępowania prŻed sądenr' organefn Właściwym
dla postę powa n a arb traŻowego u b orga nern ad m in istracj pu blicznej

14' Wskazania korekt błędów poprzednich okresów

W sprawozdanju fjnansowym za 3 kwańa]y 2013 roku n e wystąpi]y korekty błędóW poprzednich
okresóW'

15' lnformacje na temat zmian sytuacji gospodarcŻej i warunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godŻiwą aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych spółki, niezależnie od tego' czy aktywa izobowiązania są ujęte w wańości
godziw€j czy w skorygowanej c€nie nabycia (koszcie Żamońyzowanym)

Na os ągane przez spółkę w perspekt}1/V e kolejnych mjesięcy wyn k ekonom czno-fnansowe oraz
wartość godz Wą aktywóW i zobow ązań f nansowych będą nr iały WpłyW]

skala spowonienia gospodarczego W krajach Uni EuropEske] głóWnych odb orcóW
produktóW społk, W tym W szczegó noŚc si,,tuacia gospodarcŻa Niemiec'
Wahania kursóW WalUt obcych, w tym W szczególności EUFVPLN
kształtowan e s]ę cen sUloWcóW i n]ater ałóW uŻi,Vanych do produkcji odlewn]cze], głóWn e
surówki odlewniczej ] złomU'
sytuacja ekonomiczno_ finansowa głównych odb orcóW spółki,

16' lnformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki ' w odnies;eniu do których nie podjęto żadnych działań
naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie od styczn|a do Wześnia 2a13 roku spółka telrr]inowo regulowa]a zobowiązania z
t!łułU Żac ągniętych kredi,,tóW bankowych i nje naruszyła poslanowień umóW kredńowych'

17' opis organizacji grupy kapitałowej

odlewnie Poske s'A' od dna 30 04'2009 r' tworzy]y grupę kapitałową, W skład które]
Wchodziła spółka odlewnie Polskie s'A' jako podmio1 dominu]ący oraŻ PRlMA sp z o'o' Ż
siedzibąW starachowicach jako podm]ot za]eżny'
odlewnie Poske s'A' posiadały w spółce PR]MA sp' z o.o. 100% udŻiałLJ W je] kapita e
zakładowym i 100% głosóW na zgromadzeniu Wspóln ków tej spółki'
Na podstawie art' 56 ust' 3 ustawy o rachunkowośc odlewnie Polskie s'A' ne sporządŻała
skonsoidowanego sprawozdan a finansowego' gdyż podstawowe wekoścl ekonomicŻne
jednostk Ża eŻnej (przychody' suma bilansowa, Wyn]k fnansowy) nie były siotne dla realizac]
ce u okreś onego w art' 4 Ust' 1 ustawy o rachunkowości.

Wdnu16'0'1 2013 r. zarząd spóki od ewnie Po|skie s'A. podałdo publiczneiwiadomośc] 'żenadzwycza).e zgamadzen e Wspóln kóW spółk Ża eŹnej PR|MA sp' z o'o' podję]o uchwałę o
rozwąŻan]u tej spółkj jotwarciuje] kwdaci]' spółka odlewnie Polske s'A' nable W spółce
za eżne] |)dz|aly za cenę 120 tys' Żł' ob]ęła rezerwąw ks]ęgach rachunkowych za 2010 r'

Jednostką domin!]ącą w stosunku do spółk od ewn e Polskie s'A.' W rozumien u ań'3 ust'1 pkt
37d Ustawy o rachunkowości, ]estspółka Ż ogranlczona odpowedzanoścąoP lnvesi z
sjedŻibąW starachowicach, która nadzeń 30'092013r' posiadała 5'425'246 sztuk akcji społki
od]ewn je Po]skie s'A' , co stanowi 26'25% ogółu akcii i26,25% liczby głosóW na wa nym
ŻgrornadŻeniu akcjonariuszy spółki odlewn e Polskie s'A'
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Pos adana przez jed nostkę donr in Ującą licŻba akc]j udŻałWkapitalespółkiodlewnePolske
s'A' nie u egły zmian e W s1osL]nku do ub egłego roku.

18' lstotne i zawańe na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami
powiązanymi.

spółka W okresie 9 miesęcy 2013 r nie zawierała z podmiotami pow]ązanyrn istotnych
transakcii i na innych Warunkach niŻ rynkowe'

19. lnstrumenty finansowe

Dzia]a ność społki W okresie 3 kwańałóW 2013 r' finansowana by]a kaptałem własnym,
kred],łam bankowym , a takŻe zobowiązaniarńi uk]adowym i hand ow]łni' Bankamifinansującym
działalność spółk były: Bank Milenni!m s'A' Raiffeisen Bank Po|ska s'A'

W dnu 30'01 2013 r' spółka dokonała rozliczenla tlansakcj zawańe] w dnu 261a 2a12 l
paplzez splzedaz 250 tys. EUR, po kursie ierminowyr. 1EUR=41900PLN' Kurs średn NBP
ztegodniaWynósł 1EUR=4,1858PLN'RoŻlicŻenetei transakcjiskutkowa]o uięcienr kwoty 22
tys zł w kosŻach finansowych bieżącego roku z uwagi na wykslęgowan e 'dodatniej" Wyceny
tego nstrumentu na dzień bi|ansowy poprŻedniego roku' io jest 3T.12'2012 r'
Pon żej przedstawiamy charakterystykę roz czone] transakcj Wa|Utowej:

1 Data zawarc a taansakcii 26.10.2012 t.

2 Numer kontraktu FX1230001051
3 Tvp nskurnentu forward

Waluta bazÓwa/wa Uta njebazowa EUR/PLN
5 Wa|uta i kwota kuo ona orŻeŻ sDółke 1 047 500.00 PLN
6 W2h]t2 i kwoia sorzedana orzez soółke 250 000,00 EUR
7 Dz eń zakończen a transakcii 30,01.2013 r.
B 4.1900

W dniu 29 stycznia 2013 .' spó]ka zawarła z Raiffe sen Bank Polska s A' aneks Nr 1 do l]nrowy
dodatkowei transakc]j wa]utowych z dna 11'04'2a12 r' Wydłuzający na okTes ne dłUższy niŹ 6
miesęcy prawo do zawieran]a transakc]i Wa utowych lernrinowych do kwoty 1000tys' zł' ub jej
róWnowartość w innych wa utach'
W okresie od siycznia do wrześnla 2013 r' spółka zawarła dwe transakcje tern_rinowe na
warunkach jak niżej]

1 Data zawarcla transakcii 23.05.2013 r. 07.06.2013 r.

2 Numer kontraklu FX131 4301215 FX1315800386
3 TvD lnstrumentu

Wa Uta bazowalwaluta niebaŻowa EUR/PLN Et]R/PI N
5 Wa uta kwota kuo ona orŻeŻ soółke '1 052 850.00 PLN 1 081 250 00 Pt N
6 Wa Uta kwota sDrzedana orzeŻ sDółke 250 000,00 EUR 250 000.00 EUR
7 Dz eń zakończenja transakcii 28.08.2013 r. 30.09.2013 r.

8 4,21'14 4.3250

Wdniu 2808'20'13 r. spółka dokonała roz iczen a transakci zawartej W dniu 23'05'2013 l'
poplzez spŻedaŻ 250 tys' EUR , po kuls e terminowym 1 EUR = 4 21 14 PLN' K!.s średni NBP
Ż tego dn a wyn ósł 1 EUR = 4'2555 PLN.
Następn e w dnu 30'09'2013 r' spó]ka dokonała roz czenia transakcj Żawarlej W dniu
07'06'20]3 r. popŻez splzedaŻ 250 tys. EUR ' po kursie lerminowym 1EUR = 4'3250 PLN'
Kurs średni NBP z tego dnia Wyn ósł 1 EUR = 4'2163 PLN'

20' lnformacje o Żmianie sposobu (metody) ustalenia wańości instrumentów finansowych
wycenianych w wańości godziwej

W okresie 9 mies ęcy 2013 r' n e Wystąp ła zm ana metody usta]an a wartości inslrumentóW
f nansowych Wycen anych W WańoŚc godziwej
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21' lnformacje dotyczące Żmiany w klasyfikacji akty/vów finansowych
lub wykorzystania tych aktywów

W oklesie 9 miesęcy 2o13 r' nie miała mre]sca Żmiana W kwa]ifkaci
Wyniku zm any ce u ub Wykorzystan]a tych akty\rvóW'

w wyniku zmiany celu

aktyrłóW finansowych W

22' lnforfiacje dołyczące emisji ' wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wańościowych'

W okres e 9 miesęcy 2013 r' nie miały miejsca emisja akcj, Wykup ispłata nieudzałowych i
kapitałowych pap erów Wartościowych

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadekIarowanej) dywidendy

Wokrese 9miesięcy2013r. Spó|ka nie Żadek]arowała , aniteż n e Wypłacila d}videndy.

24' zdażenia po dniu na który sporządzono
nieujęte w tym sprawozdaniu' a mogące

kwańalne skrócone sprawoŻdanie finansowe ,w żnaczący sposób wpłynąć na prŻyszłe
wynikifinansowe

Po dnrU' na który
zdaŻenia mogące

25' lnfolmacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, którenastąpiły od czasu zakońcżenia ostatniego roku obrótowego

Na konec 3 kwaftału 2013 roku W siosunku do stanu na dŻeń 31 122012 r' zobowązania
Warunkowe nie u egły Żm]anie iWynios]y 9 609 tys' zł'
Zobowiązania Warunkowe Wynika]ą z zawańych umóW o dotac]ę, które to Żabezp eczone sąwekslam rĄłasnym n blanco Wystawionyml plzez spółkę' ńłiL'atny stan zabezp eczeń
Weks owych prezentuje poniŻsŻa tabela:

sporŻądzono beŹące skrócone sprawozdan e frnansowe nie Wystąp ły
w Żnaczący sposób Wpłynąć na ]ej s}łuac]ę ma]ątkową finansową
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Żńleq@nFqo sls]emu Top$ a Óbro$ P;dpprłP 762

zal*p e rene na łvłeqo *$on;;;obaiE;;;ń]ńEóiF
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Wzakrese aktylvóW warunkowych ' na kióre składaiąsę na eŻności Warunkowe Wynikaiące z
podp sanych w latach 2010-2011 umów o dotację ' Wystąpiły zmany W siosunku do stanu na
dz]eń 31 j2'2a12 r' WynosŻącego 2 048 tys' zł w Związk|J z wpływem na rachunek bankowy
spó]k części należnych dotac]iW kwoc e ]ącznej 728 tys. zł.
Na dz eń 30'09.201 3 r. ' 

plzy zaloże|| rea zac]i proiektóW zgodnie Ż harmonograrnern rzeczowo
finansowym stanowiącym załącŻnik do danei Urrrowy o dofnansowanie' spó]ka ma moŻ]iwość
uzyskanla dolacji w kwotach jak niŻe]:

1

sNVoEen e W sŃ]ce 0d ewn e Polske sA' ośrodka BadawcŻo
Ro&o]owego (ońponenlow od ewn cŻych 0BRK0
- jmow3 m PoPW010300 26 03s]0s 00 Żdn a 3] 0820]0r

2

Badala oprao$anie techn k Wyl\łaEai a iińowey]ńego
Wysoko]akościowąo że]]Wa a6lerylyanego

umowy nr UDA-PoIG 0l 04 00 26 01lll0{0 z dna'10 08 201I r

700

1 320

26' skutki zmian w strukturŻe jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarcŹych, przejęcia lub spŻedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału' restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie od stycŻnia do WrzeŚnia 201 3 r nie wystąpiły zm any W strukturŻe spółki w Wyn kLJ

połączenja ]ednostek gospodarczych, przeięcia lub sprzedaŻy jednostek, nwestycji
dJu9oterr l 'oń ych' pod7iaJu -e5Lr_(LJ-yŻacji

27' stanowisko zaządu odnośnie możliwości ŻrealiŻowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok'

spó]ka ne podała do publicznej Wiadomośc] prognozy wynikóW na rok 2013 z L]Wag na
niestab lną sytuację makroekonomiczną w gospodarce św atowej ] eulopejske] skutku]ącą
trudnynr do prŻewidŻena poŻiornem zarnóWień W perspektr/Vie kolejnych mies ęcy b eżącego
roku.

28 AkcjonariusŻe posiadający bezpośrednio lub pośrednio przeż podmioty zależne co
najmniej 5% licŻby głosów na walnym zgromadzeniu spółki o.az zmiany w strukturze
własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego rapońu
kwańalnego

Na dzień 30.09'2013 r. kap]tał Żakładowy spółk] Wynosił 61 992 363 zł i dz e ł się na 20 664 '121

akc]] zwykłych na okaziciela o Wańości nom na nej 3,00 zł każda'
Kapiiał zakładowy nie podlegał zmianorn w okresie 9 nries ęcy 2013 r'

W okresie od plzekaza|ia poprŻednieoo rapońu , to ]est od 30 serpnia 2013 r' do dnia
pfzekazan:]a laport! za 3 kwańa]y 2013 r' ne Wystąpiły zmlany W struktL]rze Własności
znaczących pakietów akcj spółki'

Akcjonar uszam posiadającymi co najnrn ej 5 % ogó]nej ]czby głosów na Wainym Żgromadzen Lr

spółki Akcyinejodlewn]e Po]skie Według stanu na dzeń przekaŻania raportu byli:
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Lp.
Akcjonańusze posiadaiący co
najmniej5 % liczby głosów na
walnym zqronadzenlu spólki

Slan poprzedni
na 30'08'2013 r'' to jestdzi€ń

żekaŻa ia ooorŹednieoo €Do

Stan aktualny
na dzień pŻekazania rapoń!

Źa 3 kw 2013l'

Liczbaakcji/
głosówna Wz

I w szi.l

% udŻiał
Liczba akcji I

wz

% udziat

.l--' 1i Ża 2a:i 5 ,125 246

2 B!n! H.ncoł! s Ą ,1495 248 3 4!5 248 r6 91%

il BNP Pertus SA r !52 896 I45% 1 952 8!6 I45:;
Bank cospodark Ż)ĄVnośc owe] r 3!3 584 6 3r% 30159ii 5l'"

5 NGarnl :asl Sr 'i 866 44il 4 t9% 866 440 4 199i

6 Bank Lł ennjufi sl '] 530712 2 57'k 531t 712

PKo BP B.nkowy Olwady 201,51t3 I0 c0",i 2t65143 l0 il09h

'/ Bankj Wskazane w pkt' 5-6 tabeli dłałająw ramach porazunenla z pozastaami Bankami pasiadającymi
powyzej5% głosów na Walnyn Zgrcmadzen]u społkj, na pa.lstawje Warunków Restrukturyza.'ji

29 zestawienie stanu posiadania akcji spółki przez osoby zarządzaiące i nadzorujące na
dŻień przekazania rapońu kwańalnego oraz zmian w stańie posiadania w okresie od
prŹekazania poprzedniego rapońu kwańalnego

W okresie od styczn a do dn a prŻekazan]a rapońu za 3 kwarta]y 2013 roku Spółka n e otrŻymała
]nformacji o zrnian e W stan]e pos adan a akcji przez osoby zarządzaące nadŻoluiące'
Tabe a pon Żej przedstawia stan pos adan a akcj spółk] przez osoby zarządzaiące nadzoruiące

Lp. oso ba zarząd Żają ca lLlb nadŻoruiąca spółkę
Stan na30.09.2013 r.

L]czba akcji ] glosów na Wz % udŻiał
wkapitale zakladowym

LesŻek Waczyk WcepreŻes Zarządu spólk 4-Q8 578 2 41qt

2
KaŻlnr elŻ KW eclsi lł$€pŻ ewod l czący

100 011005,1

498 678 2,4145 %

30 tJdŻielone poręczenia i gwarancje, których łączna wańość stanowi co najmniej '10%

kapitałów własnych spółki

Na dzień sporządzenia raportu Żarówno społka iak tez podmot od nie] za eŻny ne UdZe l

polęczen a kredytu lub poŻyczki an teŻ gwaranc] Żad nemu podm otow '

31.lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej , majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian olaz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez spółkę

W okrese 3 kwarta]óW 2013 r ne Wystąpiły nne stotne udarzen a, które nrog]yby znacząco
Wp]ynąc na ocenę izm]anę sluacji nra]ątkowei , fnansowe] iWyn]ku fnansowego spółk , a takŻe
istotne dla oceny s}łuac] kadrowei oraz moż wośc rea zac]j Żobow ązań'

ló



32' czynniki' które będą miały wpływ na osiągn;ęt€ wyniki w perspekqnrvie co najmnie.i
kolejne9o kwańału

Na osiągane przez spólkę W perspektwie kole]nego kwańału wynikiekonomicŻno_finansowe
będą m ały wpłyv:

tempo i ska a spowo nienia gospodarczego w Polsce i krajach uni europejskiel.
kształtowanie się kursóW Wa ut obcych, a W szcŻególności WaLuty EUR Wobec PLN (Ż uwagi
na wysok udzial spŻedaŻy rca zowanej w Wa]ulach obcych w przychodach ze splzedaży
ogółem),
kształtowan]e s ę cen surowcóW l materiałów Wykorzystylvanych W produkcji od ewn czej
głóWnie surówk od ewn czej oraz cen noŚnikóW energetycznych z uwagi na ]ch jstotny

udzał w kosztach produkcji'
sytuacja ekonomiczno- finansowa głóWnych kontrahentóW spółk W sŻcŻegóLnośc odbiorców

. 
ry'-
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