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Zgodne z paragrafem 82 RoŻporządzenia l\,4injstra Finansów z dn]a 19 Lutego 2009 roku W

sprawie nformac]] b eżących okresowych przekazylvanych prŻeŻ emiientóW pap]erów
wartoŚcowych oTaz warlnkóW Uz|awania za róWnoważne infornrac]i wymaganych przep sam
prawa państwa n ebędącego państwem cŻłonkowskim (teks jednolty Dz' U ' z 2014 l'' poz' 133)
Za.ząd spółki Akcyinei od]ewnie Polskie z sedzbą W slarachowicach przekazuje dodatkowe
informacje do skróconego kwańalnego sprawoŻdan]a finansowego:

1 . lnformacja o pŻyjętych plzy sporŹądzaniu rapońu Żasadach ustalania wańości aktywów i
pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego , o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rcchunkowości, a także o porównywalności danych

W okres|e 4 kwartałów 2013 roku W spółce n]e Wystą] ły zńiany zasad ustalania wartości
aktJ,1]VóW i pasylvóW olaz pom aru Wyn ku finansowego'

Rapoń sporŻądzono na podstaw e ksiąg rachunkowych zgodn e ze stosowanym w sposób ciągły
zasadami rachunkowośc, zgodnymi z polskimi zasadamj lachunkowoścl zawańym W Ustawie o
rachunkowośc z 29 r'r'rześn:a 1994 r' ( lekst jednolity Dz'U' z2013 r., poz' 330 , z pó^ zm')i
Wydanych naiei podstawie przep sóW Wykonawczych orazzgodnie z wymogamiWynika]ącynri Ż
Rozporządzenia Minlstra FinansóW Ż dna 19 lutego 2009 r' W splawe nformacji b eżących
okresowych przekaą,Vanych przez eraitentów papieróW Wańościowych oraz WarunkóW
UŻ1awa|ia za róWnowaŻne infornracj] Wymaganych prŻepisaml prawa pańslwa n ebędącego
państwem cz]onkowskim (teks iednoLity Dz' U ' z 2a14 l '' paz 133)'
stosowane w społce zasady (polityka) rachunkowoŚc, sposób Wyceny składn ków nrajątkowych
oraz pomiar Wyn ku finansowego' okreśone zostały W Zakładowym Pan]e Kont (ZPK)
przedstawione oslatnio W połrocznym splawozdanfu Zafządu za 2013 rok'
stosowane przez spółkę Żasady sporządzan a skróconego sprawozdania fnansowego za 4
kwańały 2013 roku nje LJległy zmianom w stosunku do ich poprzedniego brzmienia opisanego W

sprawozdan]u Zarządu do]ącŻonym do półrocznego sprawozdania flnansowego za 2013rok'

skrócone sprawozdan e finansowe obejmUje okres obrachUnkowy od 01'01'2013 r' do
31j2'2013 l' dane porównawcze za okres obrachunkowy ad 01'o1.2012 l' do 31'12'2012 l'

D]a pozycj bilansowych prezentowane są dodatkowo dane porównawcze na 30'a9'2012 f'
oraz dane poróWnawcŻe na 30'09'2013 r'

skrócone sprawoŻdanie finansowe za 4 kwańaly 2013 r' zostało sporządŻone plzy zaloŻe|iu
kontynuac]i działalnośc gospodarczej przez Spółkę' Zgodne z oceną Zarządu kontynuacja
działalnościgospodarczej w perspekt}wie kolejnych 12 miesięcy niejest Żaglożona

Dane finansowe zawańe W skróconym sprawozdaniu kwańa]nym Ża 4 kwalta|y 2013 loku za
ana oglcŻny okres 2012roku ne pod|egały przekształcen u idoprowadzeniu do poróWnyłValności
z uwag na stosowanie dentycznych zasad wyceny w obydwu okresach. Zakres danych
sprawozdawcŻych i porównawczych Wykazanych W danej pozycji kwartalnego splawozdania
finansowego lest lednakowy.



2 Wybrane dane finansowe zawieąące podstawowe pozycje skróconego spEwozdania
finansowego

WYBMNE DANE FINANSOWE
4 łwańav 2013 r' 4l{wańałv 2012r'

Przycl']ody nello Że sprŻ€daży produklóW, lowaróW
110498 26244 98 172

ŻVsk/sirata z działa {lośc ole.acvne 6358 1510 6644 1 59?
6 {167 I 441 5788 I 387

V ZV!i\Lłl.t' netlo 5 185 1231
V A|IVW. /Śt2n na k.nie..kreŚ! 78008 18 810 73 862 18 067
V Kao13łWłasnv hlan na konec okresu] 29143 1021 23955 5 860

V l Ka!1€łzakładowv lsl3n ne konecokesu) 6i 992 15164
Vl ZobowąŻania rezerwy na Żobowr.Żan a (slan na

49907 12241

x 7ÓhÓWia7żn. kńlk.term]nowe 2214?, 5 331 19 356 4 735
X PueolVWV 0en eżne nelto z dŻała nośc oDeracvne I591 2442 12754
X ' PrŻepływy penęŻne n€tlo ŻdŻjałaności

5369 1275 3 Ą1B

^l 
Przep]\w! oien eżne netlo z dŻiala nosl fnansowe 1 448 344 8 326 1 995

Xl P7edWV.enieżneneilo 4 676 1 110 952 228
XlV sredn aważona cŻba akc] zwykłych na koniec

20 664 121 2A 664121 20 664 121

IV L.Żb. 
'kĆi 

lw sŻl' 2A 664121 2A 664121 2a 66Ą 121
xvl Żanualizowany zysk ] strala na jednąakcję w
złlEUR
lżvŚkżanUalizowanv/śr.dniaMźonali.zbaakciil

0,25 0,06 0,25 0,06

xvll' Wańość księgowa na jed ną akcję w złlEU R
l kaDitał vłasnv/ liczba akcii]

l,4t 0,34 1,16 0,28

Do przeliczenja Wybranych danych fnansowych zaprezentowanych W raporcie spółk za 4
kwartały 2013r' i 2a12l. plzy)ęia|

dla pozycji rachunku zyskóW strat oraz rachunku przepłJ,1r'r'ów pien ęŻnych
średnj kurs d a waluty EUR ob czonyjako średnia ar}łmelyczna średnjch kursóW
ogłoszonych przez NBP na ostatn] dzień każdego mies ąca od stycznia do grudnia
danego roku tl.

1 EUR = 4,2110 PLN dla 4 kwańałów 20'13 r.
1 EUR = 4.1736 PLN d a 4 kwartałóW 2012 r'

' d a pozycii bilansowych przyjęlo średni kurs NBP dla Wa uty EUR obowjązujący na
dzień bilansowy ' ii':

1 EUR = 4'1472 PLN dla 2013r' (tabelaNBP ff 251lNNBPl2013 Ż
dnia 31.12.2013 r.)

1 EUR = 4,0882 PLN dla 2012r (tabea NBP nr 252l^JNBPl2Al2 z dria
31.12.2412 t.)

Najwyźszy średni kurs og]oszony przez NBP dla Waluty EUR w okresie od styczn a do grudn a
bieżącego i ub egłego roku wyn ósł:
1 EUR = 4'3432 PLN ogłoszony na dzeń 24 czerwca 2013r'
1EUR = 4'5135PLN ogłoszony nadzjeń 5 slycz|ia 2012l.

Najniższy średni kurs ogłoszony przez NBP dla Waluty EUR W okresle od slycznia do grudn a
bieżącego i ub egłego roku Wyn ósł:
1 EUR = 4'0671 PLN ogłoszony na dz eń 2 styczrria 2a13l
1 EUR = 4'0465 PLN ogłoszony na dzień 7 sierpnia 2012 r'

zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą w Wysokości 0,25 zł Wyliczono dzieląc
zanuliŻowany zysk netto W kwocie 5185372'41 zl (ti' zysk netto Ża okres 01'01'2013 r-
31'12'2013 r') przeŻ średn ą Ważoną czbę akcii Występującą W tym okresle , która Wyn osła
20 664 121 sztuk.



W okresie oslatnich 12 r.'-cy powzedząących dzień b ezącego sprawozdania finansowego
liczba akci] W kap]tale podstawowym społki n e uległa zmianle'

Wańość księgową na jedną akcję w Wysokości '| 
'41 

zł na dzień 31 .12'2013 l wy czono dzieląc
wartość kapitału własnego na dz|eń 31 '12'2013 r' Wynoszącego 29 142 927 

'7g 
Żł plzez l czbę

akcji zwyk]ych na dz eń 31.1 2'2a1 3 l'' t]' 20 664'12'1 sztuk.

Z uwagi na brak e ementóW roŻWadn ających akcje zwykłe' w niniejszym raporcie nie prezentuje
sę rozwodn onego zysku na jedną akcję zwykłą i rozwodn onei wadości ksęgowe] na jedną
akcię.

3' opis istotnych dokonań lub i niepowodzeń w okesie którcgo dotyczy rapoń wraz ze
wskazaniem najważnie.isŹych zdarzeń dotyczących spółki

W okrese od 1 styczn a 2013 r. do 31 grudna 2013 r. w Spdce Odlewnie Poskie S.A.
Wystąp]ły następuiące zdalzenia nrające wpłJ,lv na jej s}'tuację rrajątkową i f nansową

W dniu 15'01'2013 r. Spółka podp sała z Raiffeisen Bank Poska s'A' Ż siedzbą W

Warszawie Aneks nr 2 do Umowy o Limit Wjerzlelności skutku]ący przedłużen em
okresu obowiązylvanja lmowy do dnia 31 stycŻnia 2014 loku Ólaz zwiększeniem
Wańośc z kwoty 7 000 tys' zł do kwoty 8 000 tys' zł' o rn]t na akred}łyry bez poklyca z
góry i gwarancje bankowe do kwoty 1000 tys' zł z Żachowan em dolychczasowĄ/ch
lodząów zabezpieczeń' Z Mułu podpisania njnleiszego Aneksu Bank pobra] jednorazową
prowizję w wysokośc 0'7 % kwoty limitu. Zabezp eczeniern umowy iest udz elone BankoWL
pe]nomocnici'o do rachlnku bieżącego innych rachunków spółki W Raiffeisen Bank
Po ska s'A', h]po1eka do kwoty 12 000 tys' zł na prawie weczystego uŻ},łkowania gruntu,
położonego W starachowicach przy A' Wyzwolenia 70, dla którego sąd Re]onowy W

starachowcach, V WydŻał Ks]ąg Wieczystych prowadzi ks]ęgę w]eczystą KW nr

K|1ql00a23237l0 wraz z ces]ą plaw na lzecz Banku z polisy ubezpiecŻeniowei WW

n]eruchomośc] z zasIlzeże|ie.rl' Że suma ubezpieczen]a od ogna i innych Żdarzen
osowych nje moŻe być nżsŻa niŹ 8 000 tys' Żł oraŻ potwie.dzona cesia należnośc od
kontrahentów spółkj. oprocentowanie kredlu udzielonego W ramach Aneksu Nr 2 do
l]nrowy o Limit Wierzle nośc stanowiła sur.a stawk WlBoR dla jednom es]ęcŻnych
depoz}'tóW W PLN marzy Banku W Wysokośc 1,2% W skali rokLJ' Pozostałe warunk tei
umowy nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umóW,
W dniu 12'04'2013 r' Rada NadŻorcza spółki odLewn e Polskie s'A' podięła Uchwałę Nr
6/2013 W prŻedmioc]e usta en a trzyosobowego składu Zarządu spółkj na kolejnąwspó ną
trzyletnią kadencię. Uchwałanri Rady NadŻorczej Nr 7l2a13' Bl2013 9/2013 W skład
zalządu na kolejną kadencję fozpaczy|ąącą sę następnego dna po odbycu
zwycza)f'ega Walnego Zgromadzenia zatwiefdza)ącego sprawozdan e f nansowe spółkl
za 2012 rok zosta|i powołani:

- Pan Zbign eW Ronduda, któremu Rada powierzyła fUnkcję Prezesa Zarządu,
- Pan Leszek Walczyk' któlemu Rada pow erzyła fUnkcię W]ceprezesa Zarządu'

Pan Ryszard P sarsk]' któremu Rada pow erŻyła funkcję Wiceprezesa Zarządu,
W dn]L] '16.05'2013 l' zwycząne Walne Zgromadzen e sp&ki powołało na kole]ną
trzyletnia kadencję p ęcioosobową Radę NadzorcŻą W składzie: Pan Kazimierz Kwiec en
Pani Joanna KatalŻyna Łączyńska ' suchodo ska Tadeusz Ryszard Pea, Pan Adam
stefan stawowy oraz Pan Roman PaWeł Wrona. Żgodn e z otrzymanymi ośwadczen ami
członkowie Rady Nadzorczej nle prowadŻą dŻałalności konkurencyjnej W stosunku do
odlewn Po sk ch s'A.' jak róWnież nie uczestniczą w spó]ce konkurency]nejjako Wspóln k

społki c\^'ine], spó]k osobowej lub iako członek organ! społki kapitałowe] ani ne
uczestniczą W innej konkurencyjnej osobe prawnei jako członkowie ]ej organu ! nie są
wpisani w Rejestrze DłuŹn ków N ewypłaca nych, prowadŻonym na podstawie ustawy o
KRS.
W tym dniu Zwyczajne Wa ne zglomadzen e spółki zah],r' erdziło sprawozdanie finansowe i

sprawozdanie zaŻąd| z dzialaności spółk] Ża rok obrotowy 2012, Udzie ło członkom

1)

2)

3)



4\

Zarządu i członkom Rady NadŻorcŻej spółk absoutorium z Wykonania prŻez nch
obowiązków w 2012 r' ' a takze podjęło Uchwałę a plŻeznaczeni|J zysku za 2012 r' na
pokryc]e straty z lat Ubiegłych'
W dnu 28'06'2013 r. Rada Nadzo.cza spółki pod]ęła uchwały W sprawie Wyboru
Przewodn czącego oraŻ Wiceprzewodn czącego i sekretarŻa Rady Nadzorczei odlewnle
Po]skie s'A' Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółk została Wybrana Pan] Joanna
Łączyńska suchodolska, WiceprzeWodn]czącym sekretarzem Rady został Wybrany Pan
Kazimlerz KWecjeń' obecny skład i powerzone funkcje w Radzie Nadzorcze]
plŻedstawiają się następująco: Pani Joanna Łączyńska _ suchodolska Przewodnicząca
Rady Nadzorczej, Pan Kazim|efz Kwiecjeń - WjceprŻewodn czący i sekretarz Rady
NadŻorcŻe]' Pan Tadeusz Pea - członek Rady Nadzorcze]' Pan Adam stawowy -

cŻłonek Rady Nadzorczej, Pan Roman Wrona - członek Rady Nadzorczej'
W dniu 28'06'201 3 r. Rada NadŻorcza spółki pod]ęła uchwałę W splaw e wyboru biegłego
rewidenta' Podmiotem LJprawnionym do pazeprowadzen a badania sprawoŻdanLa
finansowego spółki Akcyjnej odewne PoLskie s'A' za 2013 r' oraz przeg ądu
sprawozdania finansowego spółki za l półrocze 20'13 r. iest społka B egli Rewidenci Kielce
sp' z o'o. z siedzibą W Kielcach, dzałaiąca pod adresem 25-324 K]elce ul sandomierska
105, Wp sana na lstę podmiotóW uprawnionych do badania sprawoŻdań fnansowĄ/ch
prowadzoną przez Krajową lzbę B]egłych RewjdentóW pod nr 473 Umowa z biegłym
Żostała zawarta na czas wykonania badania sprawozdań za 2a13 fak' spółka Beg
ReWdenci Kielce sp. z o'o' z siedzibą W Kielcach nie przeprowadzała dotychcŻas
badania' an prŻeglądU sprawoŻdań finansowych spółk odlewnie Polskie s'A
w dnu 12'a7 '2013 l Zarząd spółki odlewnle Polskie s'A. po nformował' że W okresje od
14'12'2a12 l ' do 12.a7 '2013 l' paplzez zfea|izawanie kolejnego zamóW enia na dostawę
odlewów że]jwnych da KoRPo sp. z o'o' z siedzibą w JaworŻe os ągnęła Wańość
przychodów ze splzedaży do te] społki W łącznej Wysokości 9 743 tys' Ż]. Rea zac]a
zamówień odbyła sję na warUnkach rynkowych nie odb egaiących od postanow]eń ogóLnie
przy]ętych W umowie dostawy, bez zapisów dotyczących kal umownych i Warunkow.
Umowa ta spełnjała krlerium znaczącej Un]owy zgodnie z par' 5 ust 1 pkt 3 w związku z
par. 2 ust.'1 pkt 44 b) RRM GPW (teksi jedno ity Dz. U. z 201 4 t, poz.1 33),

W dn! 23072013 r' spółka odewne Posk]e została po nfolmowana, Że PKo BP
Bankowy otwarty Fundusz Emerlalny (dalej zwany PKo oFE) na dŻleń 19.07 2013 r' 

' 
W

związku z zakończe|]efi ikwidacji ot\r'r'artego FLlndlrszu Emerlalnego PoLSAT (zwanego
daej oFE PoLsAT) i prze]ęciem w tym dniu przez PKo oFE aktyłóW oFE PoLsAT'
iczba akcji spółki Akcyjnej odlewnie Polskie posadanych przez PKo oFE Wyniosła
2065743 ' co stanowi 9,9968% udzału W kapitale Żakładowym spó]ki, a liczba Ż
powyŻszych akcji Wyniosła ńwniez 2065743' co stanowi 9,9968% udziału W ogó ne]

lczble głosóW na Walnym Zgronradzeniu spółk]
WdniU20'11'2013r'spółkaAkcyjna od|ewnie Polskie podpisała Ż Bank em l\,4illenn um
s.A' z s edz bą w WarsŻawie: a) ' Aneks nr 8 do Umowy o kred}ł w rachunku bieżącym z
dnia 03 grudnia 2007 roku W Wysokości 8 000 |ys zl z pfzez^aczeniem na finansowanie
b eŻącej działa noŚc] okres kredlowania społk przez Bank Mi]ennium s'A' został
prŻedłUżony do dnia 01 grudn a 2014 lok] z zachowaniem dotychczasowych Warunków
zabezpieczeń' spółka złoŹyła nowe ośWadczen]e o poddaniu się egŻekucj śWadczeń
pienęŹnych do kwoty ]2000 tys' Żł Ż term]nem Wystąp]enia przez Bank o nadane
bankowemu tytułowj egzekucy]nemu kauzu wykonalnośc dodnia01 grudna2017rokui
nowe ośWiadcŻen e iako zastawcy o poddan u się egzekucj Wydania prŻedmiotu zastawu
na rzecz Banku z terminem Wystąpien a prŻez Bank o nadanie bankowemu t}łułowi
egzekucyjnemu klauŻu wykonalnoŚci do dnia 01 grudn]a 2017 roku' Ponadto społka
podp sała aneks do umowy prŻelewu WierŻytelności z l)ńowy ubezpieczenia Żeczy
ruchomych zawartej przez społkę z compensa Towarzyshr'r'o Ubezpieczeń s'A. Venna
lnsurance Group waŻnej do dnia 05 paźdz ern]ka 2014 roku, stanoW ących zabezp|ecze| e
Werz}łe|ności Banku z tyłułu zawartej Umowy kredy1owej' oprocentowanie kred},łU

s1anow] stawka WlBoR dla depozlóW ied nomiesięcznych marŻy banku w Wysokośc] 1,0

%' Bank pobrał wawĄę za zawalcie aneksu W Wysokości '1% lczonąod kwoty kredytu.

5)

6)

7)

B)



b)' UmoWę o linię na akred',1}Vy dokL]rnentowe ff 64101131424104 z okresem
obow ąz}lłan a od 20'11'2013 r' do 19'11 2014 r' do maksymalnej kwoty 1 500 tys' zł'
ZabezpiecŻeniem umowy o linię na akred],ływy dokumentowe były Żabezpieczenia
ustanowjone W ramach umowy plŻewlaszczenia rŻecŻy ruchon]ych oznaczonych co do
toŻsamośc, klóla zabezpiecza zawańą z Bankiern Millennjum s'A' urnowę kredytową o
które] mowa W pkt a)' społka złaż\y'a lakże ośWiadczen e o poddaniu się egŻekuci] do
kwoty 2 250 tys' Żł. z terminern wystąpien a plzez Ba"lk o nadanje bankowemu t}łułowi
egzekucyjnemu klauzu ] Wykonalności do dnja 19 ]jpca 2018 roku' Bank pobrał prow zję
za zawarcie umowy W wysokoŚci0,4% Lczonąod kwoty lini '

9) W dniu 09'12'2013 r' spó]ka Akcyjna odewne Poskie podp]sała zTRAoKTEc s'A z
siedzibą W WarsŻawie umowę o wspdpracy' Przedmiotem umowy iest dostawa
komponentóW od ewn czych Wykorzystylvanych przy budowie trakcji kolejowych' Umowa
zoslała zawafta na cŻas okreśony od dnia 01'012014 r' do dnia 31'12'2016l'
szacunkowa Wańość dostaw komponenlów odlewniczych w ramach zawarte] prŻez

spółkę umowy Wynies e : W 2014 r'- 14460tys'zl' w2015f'-1250a tys' zł, a W 2016 r'
- 15 625 tys' zł strony zobow ązały sę na zasadŻie pełnego pańnerstwa do Współpracy
technicznej i naukowo - badawczej w Żakres]e Uruchomień nowych produktóW

wykorzystyłVanych W budowie trakcji kolejowych'

W okresie 4 kwańałóW 2013 roku , na tle Występu]ących w gospodarce europe]skiej zjawisk
typowych d a n eW e kiego ożywien]a gospodarczego, spdka os ągnęła dobre Wyniki ekonomLczno-
fnansowe , co ]est dowodem na je] umiejętność prowadzen a efektylvnej działa nośc] gospodarczej
w niesiab lnych warunkach

W okresie 4 kwańałóW 2013 r' , W porównaniu do ana]ogjcznego okresu 2012 roku, nastąpił
wzrost Wańości przychodóW ze splzedaŻy produktóW , towaróW i mater]ałów, Wykazu]ący
WańośÓ 110 498 ty' zł i dynamikę 1'12,56%.

KosŻty sprzedanych produktów, towaróW i rnaterlałów za 4 kwartały 2013 roku Wyn osły 93 974
tys. zł ]wzrosły w stosunku do analogicŻnego okresu ubiegłego roku Wykazując dynanrikę
112,38%. Dynamika przychodóW ze splzedazy za 4 kwańały 2013 r. była WyŻsza n]ż dynarnlka
kosztóW sprzedanych produktóW' towaróW, co należy uznaó Ża poz\^Wny kerunek poprawy
efektywnośc operacyine] skutku]ący Wzlostem maży brutto.

sprzedaŹ odlewóW w tonach za 4 kwartały 2013 roku wyn|osła 12 846 ton w stosunku do
sprzedaży odlewóW W analogicznym okresie ub egłego roku wynoszącej 11 747 ton wykazala
dynamikę 109,36%'
WyŻsza dynamika spżedaży Wyrażonej wartościowo, od sprŻedaŹy WyraŹonej w tonach
zwlązana byla głównie Że Wzrostem udziału w sprzedaży ogółem, sprŻedaży komponentóW
odlewnlczych' Niewielk dodatni WpłlV na dynarn kę sprzedaŻy miała realizacja UrnóW o dzieło W
branŹy odlewniczej, w obiektach fabrycznych k entów połoŹonych na terenie Niemiec, W ramach
oddeegowania pracown ków Masnych' któlą to działalność społka rozpoczęła w 2012 r'
Przychody z działa ności społkj w Niemczech Wyniosły za 2013 r' 1 567 tys' Ż] , W tym za 4 kwarial
2013l 521tys' zł. Dzałalnośó W Niemczech prowadzona jest przez zakład W rozumien u prawa
podatkowego i podlega prawu n emieckiemu.

Udział przychodóW ze splzedaŻy w walutach obcych i zrównanych z nimj prŻychodów W PLN
ustalonych na baze cen Wa utowych ( głóWneW EUR) w przychodach ze sprzedaży ogołem za
4 kwalIaly 2013l' Wyniósł łączn e 85,95% | Wzrósł o 4,72 punkty procentowe W siosunku do 4
kwaltalów 2o1 2 l (B1'23%)'

Kosziy sprzedaży za 4 kwartały 2013r' WstosunkudoanaLogicznegookresu2o12r' wykaza]y
dvnamikę 102,87%, zaś kosziy ogólnego zarządu Wykazały dynamikę 121'65%' Wzrost
kosztóW ogólnego zalządu wiązał się głóWnie: Ż poniesienjem kosŻ1ów renrontóW budynków
adn]inistracy]nych oraz wypłatą W rn-cu czerwcu, z okaŻ]i obchodóW 20_ ecia spółk ,

]ednolazowej nagrody d a pracownikóW społki'

za 4 kwańały 2013r. spółka osiągnęła zysk z działa noŚc operacyjnejW kwocie 6358tys'zł,
(za4 kwańały 2012l.| 6644tys'z1), zysk brutto W kwocie 6067tys.Żł(Ża4kwalta]y2012l''
578Btys'zł) oraz zysk netto W kwocie 5185tys'zł(za4kwallaly2012l': 5152tys zł)'



Rózn ca stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy i akl}Ąr'r'ów z tytu]u odroczonego podaiku
dochodowego na pocŻątek i kon ec b eżącego okresu sprawozdawczego obeimu]ącego
12 -.l-cy 2a13 r' U]ęta w rachunku zyskóW j strat wykazala rczerNę z tego tJ,,tu]u W kwoc e
882 tys' z]., która pomniejsŻyła Wynik netto uzyskany za 1 2 m_cy 201 3 r'
W ana|og cznym okrese ubiegłego roku W rachunku zysków strat Wykazano rezerwę Ż tytrrłu
odrocŻonego podatk! dochodowego W kwoce 636 tys zł', która róWnież ma]a Wpł}u na
zmnieiszen e wyn k! netlo Lrzyskanego w tamtym okresie.

Pozostałe przychody operacyjne za 4 kwańały 2013 r. j 4 kwartały 2012 r' Wyn Ósły
odpowiedn o 3 568 tys' z] 3 552 tys zł, W tym:

Pozostal€ przychody opelacyjne
4 hwańały 2013l 4 kwańały 20l2l

tys. zl tys' zł
Dofn.nsowa| e ze środkÓW pomocolvych z atubegłych do
pro]eklÓW nwesty.y]nych badawczych r.zicŻane proporc]ona ne do

amońvŻ3. dotowanlch środkÓWlr{'ałych ur.ńośc niefi]aleralnycl']
2236 2 338

DoInansouan e relundacja WViaoroczeń DrccoBncŻych Ż PFR0N 254 237

RoŻWjaŻan e od! sóW aktua Żu acvch na na€Żnośc'
ZvŚk Że SoEedażV środkÓW illv'Vch 1u7

RoŻWazanie odosóWaklua zu acvclr m:ier3łv tolła WVrooto\łe 184 213
P'ed.wnioneŻobow3zan a a8 q;

O -, -"od.Loo !" . 1., q ,r'
RozWaŻ.n e leŻefuy na kosŻly rjoradzt'ła nne rr5 36....'" 4l 12

Pozostałe kosŻty operacy]ne za 4kwarta]y2013r.i 4 kwartały 2012f' wyn asly odpowjedn o
1 654 tys. zł i 1146tys'Żł.Wtym:

Pozoslałe koszty operacyjne
4 kwańały 20i3 l- 4 hwadały 2012 r'

L]Lworzene odo so\ł ctIUJ|ŻUac(h nJFŻnośc 573
R€Żerwa na przewdywane koszly 2l 13t-

odniŚ aki|l2l7! acv Ża.asv maler.łÓł lowŹrÓ WVl ooiowvch 256 80

odolsane W aŻas a kosŻiv oosteDowan: u[łaooweoo 143 143

KosŻtv złomowan a Drodukc łloku iwyl ooto\łV.h s1

84

26 54

L kw]dac a środkóW tĄv.łVch
36 1l

1 654 1146

Pozosta]e koszly operacy]ne w 2013 r' Wzrosły W stosunku do 2012 r' o 44'32%, głóWn e z tytułlr
wzrostu kosztóW złor.owan]a produkcii w ioku i wyrobóW gotowych oraŻ Ż tytułu WzrostL] kosztóW
likwidacji środków trwałych ] odp|sóW akt!a jŻuiących zapasy

Pozostałe przychody finansowe za 4 kwańa]y 2013 r' i 4 kwartały 2012 r. wyn osły
odpowiedn o 21 tys zł i 92 tys' Ż] , W tym

4 kwańaly 2013 r J lwańały 20i2 f'

tys.t tys. zt

odselk na icŻone od naleŻnośc t6
odsel|iod środkÓ\ł na rachunkach bankowy.h 2 35

RrŻW azan e odDsu a[lua Żu aceoo na odselk od na eżnośc l 33

WycenainslrumenlÓWInansowych lfonvardl 22-l ,
21 92



Kosztyfnansowew2013r zmne]szyłysę w stosunkLJ do2012r'o67'09%,głóWneztytu]u
spadku kwoty zapłaconych odsetek i prow Ż]] od otrzymanych kred),,ióW bankowych oraz
obn żen a uiemnego wyn]ku na różn cach kursowych'

Wskaźnik EB|TDA za 4 kwał1aĘ 20'13 r. wyniósł 13 004 tys. zł i był wyżsŻy od
osiągniętego za 4 kwaltaŁy ubiegłego roku o 1,47%.
Nadwyżka finansowa za 4 kwańały 2013 .' wyniosła 11 831 tys. zł i była wyższa od
osiągniętej za 4 kwańały ubiegłego roku o 4,49%.

Kurs PLN/EUR ab czany za 4 kwarta]y 2013 r d a rachunku Żysków i slrat jako średnLa
arlmelyczna średnjch kursóW ogłoszonych prŻeŻ NBP na ostatni dzień każdego nriesiaca od
stycŻnia do grudnia wyn ósł 1EUR=4,2110 PLN był zblżony do kursu
Wyliczonego 1ą samąnretodąŻa 4 kwafta|y 2012l (1 EUR=4'1736PLN)

Za okles 4 kwaria]óW 2013 r ]analogicznyokres2012r'spó]kauŻyskałanastępuącewskaznki
rentownośc

PoŻostałe koszty fnansowe za 4kwarta]y2013r 4 kwańały 2a12l wyn osły odpowednio
312 iys' z] 948 tys' zł, W tym

4 kwartały 2013 l' 4 kMrlatu 2012 r.

odsetk od olrlvm.nvch kledvlów bankowvcl'] 140 489
Odsetk od eas nou nne 23 t5
Prow Ż a od ÓlrŻVm;nlch lred!lo\ł banloWlch r66
L]lworzen e odD sóW aktua zujacvch naeżnośĆ Żlyluluodselek 16 6
Wvn k na róŹnicaci] kUlsolłVch zrea iŻowanvch in ezrea Zowanvch t3

22

312 948

4 kwańały 2013 t' 4 kwańały 20l2 l'

MarŻa brutto Że spEedaŻy
lztsk tr!!1o z. sprecazt i pny.rdiy ze spae'taryl

14.95% t4 82%

Renlowność dŻ alalnośc opelacy]ne] (EBlT]
izisk Ż ljz6]alr1ś.] qąft.|xe] | |,|.had| ze spŹdaai 575'i 677%

[z|'l rłla | łzy.tLll! że splżćlaż|,
5 43% 5 909r,

[z|5k xeto I pąl.hq.ly e spęeiez|]
4 691i 5 25%

Rentowność ma]ą1kU lRoA)
[zvsk nela / akivwa aąÓlenl

6 659; 6lt7%

RenloWnoŚĆ kap lalU (RoE)
1179% 21s0%

EB TDA
!w|ri| Ż dŻraiahoil jpelaqirE + 6ąrń|zaq? ]

] 004 /; Żł 128]6lys zł

ll8ll tr' z 1j 323 tys Żl

Za 4 kwallaly 2013 roku W poróWnan u do ana]ogicznego okresu ubiegłego roku spó]ka osągnęła
dynamikę marży brutto na pozomie 100 88%.
Dynam ka rentowności dzia]a ności operacyjne] wyniosła 84 93% a rentownośc bru1to 93 05%,
na co miał wpły]V Wzrost poŻostałych kosztów operacyinych ' W tym : Wzrost kosztóW złomowania
produkc]i w toku Wyrobów gotowych, kosŻtóW likwidacji środkóW trwałych oraz odpsóW
aktual zujących zapasy'
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Rentowność netto wykaza]a dynamikę 89,33% , a naiei spadek znaczący Wpł}ĄV miały czynn ki
opisane powyżej iak równlez odroczony podatek dochodowy , który wynlósł 882 tys' z] a W
2412 t 636 tys. zl.

W bjeżącym okresie sprawozdawczym spółka terminowo regu]owała swoje zobowLązania' a
zad]uŻenie spółk u egało da]szemu' systernatycŻnernu obniżaniU' Poziom zadłuŻenia na konec
grudnia 2013 T. w porównan]u ze stanem na 31122a12 f' uległ obnlżen u o 4'93 punktóW
procentowych' co Świadczy o zmniejszaniu ryŻyka fnansowego' w związk| ze zmne]szenem
obcych źródeł W finansowan u dzia]a ności społki'

W biezącym okres e sprawozdawczym , z uwagi na od czenie stlaty podaikowej z roku 2008 i

2009 od dochodu podatkowego n e wystąpił b eżący podatek dochodowy od osób prawnych.

Wybrane WskaŹniki zadłuŻenia ipłynności za 4 kwańa]y 2013r i 2012 r' przyjęły wańośc jak
niŻe]:

lzrńawiłarż ) rcz ra ŻÓbnńza ts aD
6264 6757

plynność bieżąca
|na]ate\ abraloN l aŁn aŻarra ka]kaknrirrel 1,82 74

plynnośćsŻybka 110 0,94

iłel1ri stan zaa$ów'36a dri I anthall| reia E sn łl 5l 58

.yilna|eżnoś. hend oły.h !dnań
|.d ź " Ó żDa^ '')taa 

"
34

cyk ŻobowąŻań hand owych W dn rch
32 37

Uzyskane Wyniki ekonomicŻne za 4 kwallaly 2013 r' oraŻ WartoŚc przedstawionych Wskaźn ków
rentownośc ipłynności iednoznacznie potwierd zają Utrzyn] }.r'Va n ie dobrej kondycj fnansowej
spółk ] zdolnośc do regulowan a bieŻących zobowiąŻań. Wartość EB]TDA za 4 kwartały 2013 r'
na poŻiomie 13 0o4 tys ' zl pozwol1a spółce na term nową obsługę ŻobowąŻań handlowych
spłatę zobowązań układowych jak róWn eż na f]nansowan e reaiiŻowanych planóW rozwo]owych'

W okresje od styczn a do grudn a 2013 roku społka dokonała spłaty zobow ązań Lrkładowych W
łącznejkwocie 3 492 tys. zł' spłaty Żobowązań Układowych W kolejnych okresach (ostatn a rata
przypada do spłaty W czerwcu 2018 roku) będąskutkowaó da]szą poprawą Wskażników
płynnoŚc które ]uż obecnie są na poz om]e uznawanym Ża prawidłowy'

W okresie 4 kwartałów 2013 loku społka kontynuowała dŻ]ałan]a w rarnach wieloletniego
programu rnodern Żac]i .ozwoj! potenciału produkcyjnego i badawczo _ rozwoiowego' dŻięk
cŻemu urnocni]a swoją pozyc]ę W gron e czołowych eUropejskich od ewn] LJsługowych'

4. opis czynników i zdarŻeń' w szczególności o nietypowym charakterze, mających
ŻnacŻący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie 4 kwartałóW 2013 r' n]e Wystąpiły zdarŻenia nietypowe ma]ące Wpłj,V na Wynik
finansowy spółki'

5' objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

W okresie objętym b]eŻącym sprawoŻdanienr nie wystąpiły W działa]ności gospodarczej z]awiska
cyklicznoŚc i sezonowości'

l1



6' lnformacje o odpisach aktualizujących wańość zapasów do wańości netto możliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W społce, W okresie 4 kwartałóW 2013 T utwoTzono rozwiązano następ!]ące odp]sy
aktua izuiące Wartośó ŻapasóW:

7' lnformacje o odpisach aktualiŻujących z tytułu utraty wańości akq/wów finansowych ,

rzeczowych aktylvów trwałych, wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktyr/Vów
oraz odwróceniu takich odpisów

W spółce , W okresle 4 kwartałóW 2013r' utworzono iWykorŻystano |Ub roŻWąŻano następuiące
odp sy

Informacje o utworzeniu ' zwiększeniu , wykorzystaniu i rozwiązaniu reŻerw oraz
istotnych Źmianach wieIkości szacunkowych'

W spółce Wokrese 4 kwańałów 2013r' utworzono jWykorzystano lub roŻW]ązano
następuiące rezerwy:

L

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

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweoo

W okres e od 01'01'2013 r' dÓ 31'12'2a13l' aktylva Ż t}łułu odroczonego podatku dochodowego
ŻBrn]ejszyły s ę o kwotę 840 tys. zł co wpłynęło na zw ększenie podatku odroczonego Ża
2013 r Wykazanego W rachunku ŻyskóW i strat'
zobowiązania z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweoo

W okres e od 01'01 20013 r. do 31 122a13 r' zobow ązan a z t),'iułu odroczonego podatku
dochodowego zwększyły się o 42 tys' zl' co Wpłynę]o na zWększen e podatku odroczonego Ża
2013 r' Wykazanego W rach!nkll ŻyskóW j strat

31.12.2012 t.
zwiększenia

x1 1Ż.2013 rwykorźystanie ] lozwiąŻanie

odps aklua Żl]ący Zapasy malerałćw iL.4
towarovr

242 5 !41

Odp s aklua izu]ący Żapasy Wyroból,V
119 t/9 l4

wyszczególni€nie
31.12.2012 t. 31.12.2013 twykoruystanie 1 rozwjąz ie

Odp s aklL]a ŻU]ą.y UdŻały W
124

odp s.l Ua Żu]ą y na Eżnos: 22-44 368 '112 524 zUA

31.12.2012 t 3'1.12.2013 t.

Rezerwa naśWadczena emeryia ]e
rq

FeŻlMr l. IosŻl] b alód .|oscońl.h
RM BernFi 675 1 569

ReŻenłanaw|naqrodŻenapracolvncŻe 24| 2 484 91tl 1 464

ReŻeMa na śWadcŻen a pr2cown cŻ€

fuIlooy naqrod! ub eusŻou]e)
4!.1 512 ac

ReŻenła na remonly ko9Żly pośo]Ó\ł

ZWaŻan\rch Ż relnonlami nwestvcanr
1 !00 1 51t0 2120 500

REŻeMa na kosZly doradz1,ła r33
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10' lnformacje o istotnych transakcjach nabycia ispĘedaży rzeczowych aktywów trwałych

W wyżej Wynrienjonym okresie głóWne transakcje nabycja rzecŻowych aktywów tMalych
dotyczyłyI
_ zakupu maszyny z robotem do Wykańczan a odlewów
- easingowego ŻakUpu środków transportu osobowego

technologicznego

- 1 381 tys' Żł

- 547 tys. zl
- 363 tys' Zł

326 tys' Żł
261 tys. zl

- 4g7 lys' zł
652 tys ' zł- 205 tys ' zł- 135 tys' zł

- 116 iys' zł
- 78 tys. zł

zakupu środkóW iransportu osobowego
zakupu iwdrożen a nnowacyjnego systemu zalewowego
zdhJpu i' nowacylnego sysleTu obróbki pozdpiecową
zakupu zalewarki
zakup! trŻech aUtomatóW obróbczych
zakupt] strŻeLarki
zakup! wieńarki' tokarki ifrezarki za kwotę łączną
zakL]pU Wózka spalinowego
zakL]pu pieca ndukcyjnego tyglowego za kwotę

W okresie 4 kwańałóW 2013 r' spółka poniosła łączne nakłady nwestycyjne oaz na place
badawczo- rozwojowe w Wysokości 6 555 tys. zł ( Ż tego Wydatki na prace B+R i zwlązaae z
nimi inwestycje Wyniosły 3 223 tys' zł' co stanowiło 2'92ak w feac)ldo przychodóW netto ze
sprzedaży produktów' towaróW i materiałów)'
W b]eżącym okresie sprawozdawczyn] spółka nie zawjerała istotnych transakcij sprzedazy
rzeczowych aktylvów tMałych.

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

N a dŻ eń 3'1 ' 1 2 '201 3 r' n ie wystąpiły stotn e zobowiązan ia z t},1ułu zaku pu rzeczowych aktWVóW
trwałych'

12' lnformacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dz eń 31'12.2013 r' nie Wystąp]ły rozljczenia z t}łułu spraw sądowvch'

13' Postępowania toczące się p.zed sądem dotyczące zobowiąŻań albo wierzytelności ,

Kórych wańość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dŻień 31 '122013 r' nie toczyły s ę Żadne postępowania przed sądem' organem właściwym
d a postępowania arbitrażowego lub organem adminjstracji pub iczne]'

14. Wskazania korekt błędów poprzednich oklesów

W sprawozdaniu finansowym za 4 kwartały 2013 roku n e wystąpiły korekty błędóW poprŻednich
okresów'

15' Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia dŻiałalności'
które mają istotny wpływ na wańość godziwą aktylvów finansowych i zobowiąŻań
finansowych spółki, nieŻależnie od tego, cŻy aktywa izobowiąŻania są ujęte w wańości
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)

Na osiągane przez spó]kę w perspektnłie kole]nych rniesięcy Wyniki ekonomiczno-finansowe oraz
wartość godziwąakt}ĄvóW zobowiąŻań finansowych będą miały Wp]tV:

- tempo' ska]a itrwałość Wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej ,Wpowązaniuz
sluacją rynkową i ekonomiczno_ finansową g]óWnych kontrahentóW spółki' W tym w
szczegó]ności s}łuac]a gospodarcza Niemiec,
Wahania kursów wa Ut obcych' w tym W szczególnoŚc EUR/PLN'
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kształowan]e s]ę cen surowcóW i materiałóW uŹ}Vanych do produkcji odlewn czej, głóWn e
suróWki odlewnicŻej i ŻłomU'
sluacja ekonomicŻno- finansowa głównych odb orcóW społki'

16' lńformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
nap€wczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie od stycznia do grudnia 2013.okuspółka term]nowo regulowala zobowiązan a z
Mułu zaciągn ętych kredytóW banko\łych i nie narusŻyła postanowień Umów kredlowych'

17. opis organizacji grupy kapitałowe.i

odlewnie Poskje s'A' od dn]a 30'04'2009 r' tworzyły grupę kapitałową, W skład któle]
WchodŻiła spolka odlewnie Polskie s'A' jako podmiot dominuiący oraz PRlMA sp' z o.o' z
s]edŻ]bąw starachowicach jako podm oi za eżny'
od ewn]e Polskie s'A' posiadały w społce PR|MA sp' z o'o' 100% udziału W iej kaptale
Żakładowym i 100% głosów na zgrornadzeniu wspó ników te] spółki'
Na podstawe art' 56 ust' 3 ustawy o rachunkowości odlewnie Poske s'A' nie sporządzała
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyŹ podstawowe wielkości ekonom czne
jednostki zaleŻnei ( przychody' suma b ansowa' Wynik finansowy) nie były istotne dla leaizaąi
celL] określonego w ań' 4 ust' '1 Ustawy o rachunkowoŚci'

W dniu 16'01 '2013 r' Zarząd społki od ewnie Po skie s'A' podał do publiczne] wiadomości , ze
nadŻwyczajne zgromadzen e Wspó|n]kóW społki zależnej PR|MA sp' z o'o' podjęło r.rchwałę o
lozt'ląza|:]|J tej spółki iotwarciujej ]kwdac]i' społka odlewnie PoLskie s'A. nable W spó]ce
za eżne] |dz|aN za cenę 120 tys zł' objęła reŻeMą W ks]ęgach rachunkowych za 2010 r'
Likwidac]a spółki zależnej PRlMA została zakońcŻona w dn]LJ 31'12'2013 r'

Jednostką dominu]ącą w stosunku do spółk odlewnie Polskie s'A'' w rozumien u art'3 ust'1 pki
37 d ustawy o rachunkowości' jesi spó]ka z ograniczona odpowjedzialnością oP lnvest z
s edz bąW starachowicach, która nadzień31'12'2013r'posiadała5.425'246sztukakc] spółki
od ewn e Polsk e s'A' , co stanow 26,25% ogółu akcj 26,25% liczby głosów na Walnym
zgromadzeni! akcjonariUszy spółkj odlewnie Polskie s'A'
Posiadana przezjednostkę dominującą liczba akc]] udziałw kapitale spółkiodlewn e Polskie
s'A' n e uległy zmianie w stosunku do ubiegłego roku'

18. lstotne i zawańe na innycb warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami
powiąŻanymi'

spółka W okres]e 12 miesięcy2013r' nje zaw]erała Ż podm]otamipowiąanymi istotnych
transakc]i i na innych warunkach niż rynkowe.

19. lnstrumenty finansowe

Dzjała ność spółkiW 2013 r fjnansowana była kapitałem Własnym, kredytami bankowyml,
zobowiązaniam! hand owymi W lamach udz e onego kredytu kup eckiego oraz zobowiąŻan aml
układowymi' Bankan]ifinansującymi dz ała nośc spólkj były Bank Millennium s'A' i Ra]ffe]sen
Bank Po ska S.A.
W oparciu o zawańe Ż Raiffeisen Bank Polska s'A umowy, to jest: umowę rarnowąo Wspołpracy
W Żakres e transakcjiterminowych' umowę dodatkową transakcji Walutowych oraz umowę o limit
Wierz},te ności, społka w celu częŚcowego zabezpieczenia swojej ekspozycji walutowej'
nieŻabezpieczonei w sposób naturalny, zawarła ] lozliczyla w 2013l' tlzy transakcje Walutowe
typu foMard na poniŹsŻych Warunkach:
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Dala zawarcia transakc 26.10.2012 t 23.05.2013 r 07.06.2013 r
Numer kontraklrl FX1230001051 FX1314301215 FX1315800386
Typ inslr!merlu

4 WalLla bazowa/wa uta n ebazowa EURi PLN EUR/PLN EUR/PLN
Wa]ula kwota kuDona przez soółke 1 048 tvs PLN 1 053lvs PLN 1 081 tvs. PLN
Wa]Lla kwota sorredana orzez Soółk€ 250lvs ELIR 250 ivs. EL.JR 250 tvs EUR

1 DŻ eń zakÓńĆzen a lranŚakci 30.01.2013 r 28.08.2013 r 30.09.2013 r
KLrs lerm nowv 4 1900 4,2114 4,J250

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

W okresie 12 mies ęcy 2013 r' nie wystąpiła zm ana rnetody lstalania wańości instrurnentóW
finansowych Wycenianych W Wartości godzwej'

21' lnformac.ie dotyczące żmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykor'ystania tych aktylvów

W okresie 12 rniesięcy 2013r'nemała mie]sca ŻmanaWkwa]if kacj akt\ĄVóW f nansowych
WynikU zmiany celU lub wykorzystan a tych aktywóW'

22' lnlormacje dotyczące emisji 
' 
wykupu i splaty nieudŻiałowych i kapitałowych papierów

wańościowych.

Woklesie12 mies ęcy 2013r' nie m ały nriejsca emsja akc]j, Wykup spłata njeudziałowych i
kapitałowych pap erów wańościowych'

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie 12mesięcy2013r' spółka nie zadeklarowała , aniież n e Wyp]aciła d!1,1/idendy'

24' zdażenia po dniu na który sporŻądŻono kwańalne skrócone sp.awozdanie finansowe ,

nieujęte w tym sprawoŻdaniut a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wynikifinansowe

W dniu 08'01.2014 r' społka podpisała z Raiffeisen Bank Polska s'A' z siedzibą W Warszawie
Aneks nr 4 do Umowy o L mit WierzJ,,ie noŚc skutkujący przedłL]żeniem okresu obowiązylvania
umowy do dnia 29 stycznia 2015lok| z zachowan em dotychczasowych rodzajów zabezpleczeń'
ZtńułupodpisanianiniejszegoAneksU,BankpobrałjednorazowąprowizjęwWysokośc28tys'zł'

25' lnformacje dotyczące zmiany zobowiąŻań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

społka posiada zobowiązan:la WaTunkowe z tytułu Wystawoaych Weksr Własnych in blanco
stanowiących zabezpleczen 'A umów o dofnansowanie projektóW rea iŻowanych z udziałem
środków pomocowych
Zobowiązania warunkowe |a dz)eń 31'12'2013l. wyniosły 8 847 tys' zł i u]eg]y zmn e]sŻeniu W
stosunku do stanu na dzień 31'12'2012 f' o kwotę 762 tys' zł na skutek zakończenia okresu
montorowania trwa]oŚc pro]ektu inwestycy]nego dofinansowanego ze środków pub icznych, za
pośrednictwem M n steIshir'a Gospodark
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Wańość zabezpiecŻeń Wekslowych na dŻień bilansowy dotyczących zawartych umóW o dotac]ę
prezentu]e pon ŻsŻa tabe a:

31'12'2013l' W J1vs' Żłl

ŻabeŻpeĆŻen e na gżytego'4onan]a ŻÓbolv ąŻań 
'vyi 

|a]ących
. lmcwy nr PoPlr 0l 03 00 26 039109 00 z dna 3108 2010r o

slto2en e' spólce cd.Wn e Poske sA ośrod ka B ad a!r.zo.
Rotu.owpc. Komo.ne.tin OdLpvrn.^.h OBRKO

6 2011

3

ŻabeŻp e.zen]e na eżneqo \tykorana zob.Wazań Wyn la acYch
z lnrowynr LIDA PO G 0104 00 26 001109 00 ilDA
Po 0 04 0] 00-23'00ii09_00 Żdn a 25 ]0 20]0' o

doinansolań9.fu]ehU 0oramwańe wdrczene mowa.yjią
leńnoog Wylapjara obrcbk!pozapec.we]
Wvsokoak.ś.owmo ż_. Lva slem da ńeoo

925
wrazzodse|Gm rwysolosc
ckresLone]]ak da za eEł.śc
podaltoq.h Lczonym od dna
prelaana łodló'! na końlo
soó]k do dń a avfot! dola.

ŻabezpecŻeńe ńaez/egÓWykońańa zÓbÓWązań Wyn |a]ących
z uńÓWy nr L]Dt-Pc G 0] 04 00 26'0]]i]0 00 z dn:a

10 08 2011 r o dolmmow e poleklu Eadanla opraowane
techn]k WyhVaEa(a nrowacy]negc Wysoko]akosowego że Wa

1722
łraz Ż odsetkam \1 u]'/sokośc

okeścnę]]ak da za e!Lśc
podatkowych cŻonyń Ća dre
prelazai a ś.dkow na klnic
sodłk docnanv'oludoLc

Aktyrrva warunkowe na które składaiąsję na eżnośc Warunkowe wynjkające Ż podpisanych W

|alach 2a1a-2a11 UnróW o dotac]e uleg]y na dzień bilansowy zmnieiszenj! okwotę1123tyŚ zł W
stosunku do stanu na dzeń 31'122a12l. , w Żwjązku z Wp\,lrvem na rachunek bankowy spółkl
częŚc naleŻnych dotacj '

Na dzień 3'].12.20']3 r' , plzy za]aŻeni! lea zaci proiektóW zgodn e z harmonograr.ern rzeczowo'
f nansowyrn slanowiącynr załącŻn k do danei umowy o dofinansowanie spółka nra moż woŚÓ
L]zyskania dotacj W kwotach ]ak n Żei:

Lp.
Tytul GalizoMnego prcjek1u inGlycyjneqo / celo$ręgo

. nrunowy o dotinansowanie
Nazwa lnsMucri Wdlażającei

Należnościwafuńkowo ńa
dzjeń3l'12'2013r

l
snłÓżenje W społcg 0de'!ne Po ske s A ośroika Badawczo
Ro&o]owe-oo Kompońe.tó( 0d ewn cł.h oBRlic
rmo{a tr POP!!010300 26 039109 00 zd a310rl2010r

Badana opraowane @chn kiĘfuVarar a niowacy]ne.lo
dtsoko]akoścoweqo re Wa s'gryr]łEqo

!ńowy il L]DA.Po G 0] c4 00.26_0]]l'0 00 zdna 10 08 201] r
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26' skutki zmian w strukturŻe jednostki gospodarczej' w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprŻedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestyc.ii
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie od stycznja do grlldnia 2013 r nie Wystąp ły Żrnany W slrukturze spó]k W Wyn kU
połączen a iednostek gospodarczych, prze]ęcia lUb sprzedaży iednostek nwestycji
dJugoLerl i_ońyLh' pod/drU'eśIrut_Ll-}7acii'

27' stanowisko zarŻądu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoŻ
wyników na dany rok.

spó]ka ne podała do publicŻnej Wiadonroścj prognozy WynjkóW na rok 2013 z UWag na
niestab lną sytuację makroekonom czną W gospodarce śW]atowej i europeisk e] skutku]ącą
rudnym do przewdzenia poziomem zamóWień W perspektJ,V e koejnych mies ęcy b eŻącego
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28 AkcjonariusŻe posiadający bezpośrednio lub pośrednio prżeż podmioty zależne co
na.imniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz zmiany w strukturze
własności znaczących pak|etów akcji w okr€sie od prŻekazania poprzedniego rapońu
kwańalnego

Na dz eń 31'12'2013 r kapitał zakładowy spółki Wynosił 61 992 363 zł dz]e ł się na 20 664 '12'1

akcji zwyk]ych na okaziciela o Wańości nom]na nej 3'00 zł kazda'
Kapitał zakładowy n e podlegał zrn anom W oklesie 12 m]es ęcy 2013 r

W okrese od pfŻekaza|:la poprzedn ego raportu , to jest od 14 lstopada 2013 r. do dnia
pfzekaza|ia ńporlu za 4 kwariały 2013 r nje Wystąp ły Żmany W struk1L]rze WłasnoŚc
Ąaczących pak etóW akc] spó]k

AkcjonariL]szami pos adającym co najrnniej 5 % ogólnej liczby głosóW na walnym Żgror.adzeniu
spółk Akcy]nej od ewnie Polsk e Według stanu na dz]eń plzekazan a laportu by :

Lp
Akcjona usze pośiadający co
najmniej5 % licŻby głosów na
walnym zgromadzeniu spółki

stan popżedni
na 14'11'2013 l'' lo 

'esl 

dzień
pŻekazanła popŻedniego lapońu

Sian aklLralny
na dzień przekazania lapońu Ża

4 kw 2013 r.

Liczba akcji/
głosów na WZ

Liczbaakcli/

5 425 244 24 25% 5 425 2Ą6 26 2,%
? Banl Hrnd o{/ s ł 3 495 248 t6 !t"o 3 Ą95 2Ą8 16 9t"i
3 BNP P.rbaŚ 9.nk P.Śk. sA 1 9s2 !96 q 451" ! 45%

Bank Gcspoda j Zy\,'nośc owe] S A 6 31% I 303 586 6 31"'i

5 NGB'n[śasl 5l '] 866440 4.'19% 866 440 4!'
6 Bank M enn rmSA '/ ..3tt 112 2 5t% 2 5/ll

PKo BP BankoWV olur.ńv FU.iUsŻ
2 065 /43 10,00"; 2 t65 743 li t0""

-/ Banki wskazane w pkt. 5'6 tabeli C]zjałają w lamach parozunienia z pazastałymj Bankanj posiadajacynj
pawyżej 5% głasóW naWa]nyn Zgranadzeniu spÓki' na padslawie WarunkóW Restrukturyzacji.

29' zestawienie stanu posiadania akcji spółki przez osoby zalŻądząące i nadzorujące na
dzień przekaŻania rapońu kwańalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od
p,zekazania poprzedniego rapońu kwańalnego

W okresie od styczn a do dn]a przekaŻania raportu za 4 kwartały 2013 roku Spółka nie olrzymała
jnformacji o znrianje W stanie pos]adan]a akcj przez osohy zażądza)ące nadzorujące'
Tabe a pon żej przedstawia stan pos adan]a akc] spó]ki przez osoby Żarządzające ] nadŻoruiące:

Lp' l osoba ,ażądŻająca lvb nadzorująca spółkę
stan na dzień prŹekazania lapońuza 4kw 2013 r'

498 5/8 2 41tb

. (azmeŻ KWeceń W ceprŻełodn]c.a.y
' Rady NadzorcŻejs!!ik

r0a

498 678 2,4105 %

30 Udzielone poręczenia i gwarancje, których łączna wańość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych spółki

Na dzień sporządzenia rapońU zaróWno spółka nie Udze ]a poręczen a kred}łu lub poŹyczk
an też gwarancjiŻadnemu podnr olowi.

Liczba akcji / głosów nawz

] Leszek \łacŻyk W.eplezes Zarza.du spółk
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31' lnne informacie istotne dla oceny sytuacii kadrowej , majątkowej, finansowei, wyniku
finansowego i ich zmian olaz informacje istotne dla oceny możliwości realiŻacji
zobowiązań przez społkę

W okresie 4 kwańałów 2013 l' nie wystąriły inne istotne zdarŻenia' które mogłyby znacŻąco
wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej , finansowej i Wyniku finansowego spółki 

' 
a także

istotne dla oceny sytuacji kadrowej oraz moŹl woŚci realizacji zobowiązań.

32. czynniki' które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego kwańału

Na osią!ane przez społkę w perspekttĄ/vie ko]ejnego kwańałU wyniki ekonomicznołinansowe
będą miały wpływ:

- tempo' skala i tMałość wŻrostt] gospodarcŻego w krajach Unii Europejskiej 
' 
W powązaniu z

sytuacją rynkową i ekonomiczno- finansową głównych kontrahentów społki' W szczególnoŚci
odbiolców z Niemiec'

- kształtowanie się kursóW walut obcych' a w szczególności waluty EUR wobec PLN , z uwagi
na Wysoki udział sprŻedaży realizowanej w walutach obcych w pżychodach ze sprzedaży
ogółem
kształtowan]e się cen sUroWcóW i materiałów Wykożystywanych w produkcji odlewnjczej,
głÓWnie surÓWki odlewniczej oraz cen nośnikÓW energetycznych' z uwagi na ich istotny
udział w kosztach rodzajowych produkcji

Starachowice, dn. 28 lutego 2014 r.

. 
1{,1*'

CEPREZES
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