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2.

Zgodnie z paragrafem 82 RozpoŻądzenia l\,4]nistra Finansów z dnia 19 lutego 2oo9 roku W
sprawie informacji bieŹących i okresowych przekazt1/Vanych prŻez emitentóW papierÓw
Wańościowych oraz WarunkóW uznawania za róWnoważne informacji wymaganych pżepisami
prawa państ\^/a niebędącego państwem członkowskim ( Dz' tJ' Ż 2009 r' ' Nr 33, poz. 259)' Zarząd
spółkiAkcyjnej odlewnie Poskie z siedzibąW stalachowicach przekazuje dodatkowe informacje
do skróconego kwańalnego sprawozdania finansowego]

lnformacja o przyjętych przy sporządŻaniu rapońu zasadach ustalania wańości aktywów i
pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego ' o zmianach stosowanych Żasad(politykD
ńchunkowości 

' 
a także o porównywalności danych

W okresie 4 kwartalów 2012 roklr w Społce nje Wystąrlły Żmiany zasad ustalania Wańości
aktywów i pasywów oraz pomiaru Wyniku finansowego'

Raport sporządzono na podstawie ksiąq rachunkowych zgodnie ze stosowanyrni W sposób cjągły
zasadami rach!nkowoŚci, zgodnymiz polsk]mi zasadami rachunkowości zawańymiw tJstawie o
rachunkowości z 29 wrzeŚn]a 1994 r' ( tekst jednolty Dz'U' Nr 152 z 2009 r'' poz' 1223 

' z póżn.
zm') ] Wydanych na jej podstawie prŻepisóW wykonawczych oraz zgodnie Ż wymogaml
wynikającymi z Rozpolządzenia l\/inistra FinansóW z dnia 19 lutego 2oo9 r' w sprawie inforńacji
bieżących i okresowych prŻekazywanych prŻez emitentów papierÓW wańościowych oraż
warunkóW uznawania za rÓwnoważne informacji wymaganych przepisami plawa państvva
niebędącego państwem członkowskim (Dz. tJ Ż 2009 r' , Nr 33' paz. 259 z pÓż| 'zm')'
siosowane W spÓłce zasady (polityka) rachunkowości sposób Wyceny składników mająlkowych
oraz pomjar wynjku finansowego, określone zostały w Zakładowym P]anie Kont (zPK) i
przedstawione w półrocznym sprawozdaniu zarządu za 2012 rck'
stosowane przez spółkę zasady spoŻądzania skrÓconego sprawozdan]a finansowego za 4
kwaiały 2012 roku nie uleg]y zmianom w stosunku do ich popŻedniego oprsu w sprawoŻdaniu
zaządu stanowiącym element składowy do półrocŻnego sprawozdania finansowego za 2012
rok.
skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrachunkowy ad o1'o1'2012 l' do
31'12'2012l ' i dane poróWnawcze za okres obrachunkowy od 01.01 '201 1 l ' da 31'12'2a11 l
Dodatkowo dla rachunku zyskÓW i strat oraz przepływów pienięŻnych prezentowane są dane za
czwady kwańał 2a12 f' i darc porównawcze za analogiczny okres poprzedniego roku
obrotowego D|a pozycji biansowych prezentowane są dodatkowo dane na koniec
popżednjego kwańału' tj ' na 30'09'2a12l' alaz dane porównawcze na 30.09'2o11 r.

skrócone sprawozdanie finansowe za 4 kwaf'ały 2012 f' zastala spolządzone plzy załażeniu
kontynuacji dz]ałalności gospodarczej przeŻ spółkę' Zgodnie z oceną ZaŻądu kontynuacja
działalności gospoda rczej w perspektyw e ko]ejn ych 'l 2 m iesięcy n ie jest Żag rożo na '

Dane finansowe zawańe w skróconym sprawoŻdaniu kwartalnym za 4 kwartały 2012loku i za
analogiczny okres 2011 roku nie pod]egały przekształceniu i doprowadzeniu do poróWnywalności
z uwagi na stosowanie identycznych zasad wyceny w obydwu okresach. Zakres danych
sprawozdawczych i porównawczych wykazanych W danej pozycji kwańalneqo sprawozdania
fin ansowego jest jed nakowy.

Wyblane dane finansowe zawielające podstawowe pozycje skróconego sprawoŻdania
finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kw?dak 2012 r. 4 kwańafu 2011 r
lys. EIJR tvs. EUR

Przychody nelto ze spę ed' produklóW lowaróW 9817? 23 522 107 530 25973

zvsk/slrala zdzialalności ooeracv ne 6 644 1592 6164 1 489
L Zvsk/slrzta btulro 5 788 1 387 5 S09 1421
lV Zvsustrata n€tto 5152 1234 5 934 I 433
V. Allwa (slan na lonieco[resu) 73 862 18 067 76 888 17 448
Vl. Kao lał Własnv ls|Źn n' konie. .keŚr 23 955 5 860 18 804 4 257
Vll Kaoitałzakładow lstan na konecokfesu) 61992 15164 61992 14036



Vl 'Zobowiązana ireŻeMy na Żobow ązania (sian na
49 907 12207 58 084 13151

lX. PrŻ eohwv Djen eźn_" nelio 7d7ial2nÓś. .npreĆVnci 12754 3056 11781 2841
X' Pę ep}vy pien ężn€ nelto Ż dziala ności ,3 476 - 833 -6300

Xl' Plz€dWW oien]eżne nefto Ż dŻ .ł! noś. f nanŚÓW. -8326 1 995 6481 1 565
Xll' PrzeołWV oien eżne nello 952 228 2Ąa
X ll sredniaważona llcŻba akcj &ykłych na koniec

2066Ą 121 24664121 2066Ą 121 24664121

X V' Liczba akci lW sŻl' 20664121 206641?1 20 66Ą 121 2a66Ą 121
xV. zanualiŻowanyŻysk/ sha{a na jednąakcję w
złlEUR
lŻvskŻanualiżowanvl śBdnia ważo'a li.Żba akcii)

0,25 0,06 0,29 0,07

xv1. WarIość księgowa najednąakcię wzł/EUR
l kabilał Vłasnv/ liĆzba.k.iil 1,16 0,28 0,91 0,21

Do przeliczenia Wybranych danych finansowych zaprezentowanych W raporcie spółki za 4
kwańaty 2012 i 2011 roku przyjęto:

- dla pozycji rachUnku zyskóW i strat oraz rachunku prŻepłWÓW pieniężnych
średni kurs dla waluty Et]R obliczonyjako średnia arytmetyczna średnich kursów
ogłoszonych pŻez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do grudnia
danego roku, tj.
1 EUR = 4,'1736 PLN dla 2012 r.
1 EUR = 4,1401 PLN dla 2011r.

- dla poŻycji bilansowych na dzień bi]ansowy przyjęto średni kurs NBP dla Waluty
EUR obowiązujący na dzień bilansowy d a danego loku, tj':

1 EUR = 4'0882 PLN dla 20'12 r. ( tabela NBP nr 252lłN BPl2o12 z dnia
31.12.2412)

1 EUR = 4,4168 PLN dla 2011 r. (tabeta NBp nr 252lA,/NBpt2011 z dnia
3a 12.2011)

Najwyższy średni kurs ustalony prŻeŻ NBP dla EUR w okresie od stycznia do gludnia
bjeżącego i ubiegłego roku Wyniósł]
'l EUR = 4'5135 PLN t]sta]ony na dzień a5 slycznia2oI2l
1 EUR = 4'5642 PLN lstalony na dŻień 14 grudnia 2011 r'

NajniżsŻy średni kurs ELJR lstalony przez NBP dla EUR w okresie od stycŻnia do grL]dnia
biezącego i ubieg]ego roku wyniósł:
1 EUR = 4'0465 PLN ustalony na dzień 7 sierpnia 2012 l
1 EUR = 3,8403 PLN ustalony na dzień 'j2 stycznla 2011 f.

zanualizowany zysk/stratę na jedną akcję zwykłą w Wysokości 0'25 zł dla 4 kwartałÓW
2012l' wy)iczono dŻieląc zanu izowany zysk netto w kwocie 5151 6,17,41 Żł (tj' za okres
01'a1'2a12 l'- 31.12.2012 l.) pŻez średnią Ważoną liczbę akcji występującą w tym okresie 

'która wyniosła 20 664121 szluk.

W okresie ostatnich 12 m_cy poprzedŻających dzień bieŻącego sprawozdania finansowego
]iczba akcji w kapitale podsiawowym społki nie uległa zmianie.

Wańość księgową najednąakcję wwysokości 1,16 złnadzień31 12'2012f' wy|iczano dzie|ąc
Wańość kapitału własnego Występującego na dzień 31'12'2012 r wynoszącego 23 955 493,33 zł
przez |]czbę akcji ŻWykłych Występujących na dzień 31'12'2a12 l' 

' 
l)' 20 664 121 szt!k.

Z uwagi na brak elementóW rozwadniających akcje zwykłe' w niniejszym raporcie nie
preŻentujemy rozwodnionegoŻyskunajednąakcjęzwykłą i roŻwodnionej wańości ks ęgowej na
jednąakcję.



3. opis istotnych dokonań lub i niepowodzeń w okresie którego dotycŻy lapoń wraz ze
wskaŻaniem najważniejszych zdarzeń dotycŻących spółki

W okresje od 1 stycznia 2a12 r' do 31 grudnE 2012 r' w spółce odlewnie Polskie s'A.
Wystą]iły następ!jące zdarzenia mające Wpł),.W na jej sytuację majątkową i finansową

'1) w dniu 19'01' 2012 r. spółka koŻysiając z przysługującego jej prawa, określonego W s 3
pkt 5 Umowy Ugody z dnia 29.04.2009 r' dokonała na żecz BNP Paribas Bank Po|ska s'A.
prŻedterminowej spłaty pozostałej częŚci zadłużenia z n e] Wynikającej W Wysokości 5'934
tys' zł wraz z należnymi odsetkami w Wysokości 30 tys' zł. W Żwiązku z przedtermjnową
spłatą zadłużen ia spółka nie poniosła dodatkowych kosztów i opłat,

2) Wdniu01 02'2012 r' spółka podpisała z Raiffejsen Bank Polska spóła Akcyjna z siedzibą
W Warszawie umowę o limit Wierzyte|ności Nr oRD/L/36760/12' W ramach niniejszej
umowy Bank udzielił spółce odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym W wysokoŚci do 6
000 tys. Żł Ż prŻeznacŻeniem na finansowanie bieŹącej działalności gospodarczej W
okresie do dnia 31'a1'2013 l' zabezpieczeniem spłaty kaedytu jest pełnomocnich/vo
udz]e]one Bankowi do rachunkóW2 spÓłki W tym Banku ' hipoteka do kwoty 10 500 tys' zł
na plawie wieczysiego użytkowania gruntu ( Księga Wieczysta K| 1Hloa023237lo waz z
cesją wierzytelności z urnowy ubeŻpieczenia ww' nleruchomości oraz pob'ierdzona cesja
należności od pięciu kontrahentów spółki. oprocentowanie kredytu stanowi stawka WlBoR
dla 'lM depozytów w PLN powięksŻona o 2,5 o/o mażę Banku W skali roku,

3) w dn]u 23.02'2012 r' na rachunek bankowy spółki wpłynęła kwota 1'665 tys' zł tytułem
reilndacji przez Pojską Agenc]ę RoŻwoju Przedsiębiorczości części nakładów
poniesionych na projekt inwestycyjny pn' 

'sh,Vorzenie w spÓłce odlewn]e Polskie s.A'
oŚrodka BadawcŻo- Rozwojowego Komponentów odlewn]czych''oBRKo",

4) w dniu 14.0Ą'2012 r. spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska społka Akcyjna z siedzibą
w Warszawje Aneks Nl 1 do Umowy o Limit W]elzvtelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia
01.02 2012 roku, w ramach którego górna granica limitu Wjerzytelności udzielonego spółce
została zwiększona o kwotę 1.000 lys' zł z plzeznaczeniem na obsługę walutowych
transakcji terminowych, zawieranych pomjędzy Bankiem a Spółką na podstawie odrębnych
urnóW do kwoty 1'000 tys' zł lub jej róWnowańości w ]nnych Walutach W teminie do
31.o1 2013 r. ŁącŻna kwota zadłużenia spółki' wynikająca z umowy o Limit Wierzytelności
Nr cRD/Li36760l12 z dnia 01'02' 2012 f. wŻz z Aneksem Ń 1z dn'11'04.2012 l''
związana Ż Wykorzystanjem llmitu w formie produktÓw obarczonych ryzykiem tj. kredytu W
rachunku bieżącym oraz obsługiwalutowych transakcji terminowych nie może pŻekroczyć
7 000 tys. zł w związku z powyższym Uległo zmianie zabezpieczenie W formie poddania
s]ę egzekucjiw trybie art' 97 Prawa Bankowego z kwoty 9 000 tys' Żł do kwoty 1.o 500 tys'
zl' Maksymalna długoŚć walutowych transakcji terminowych zawieranych pomiędzy
Bankiem a spółką ne może być dłuższa niż szeŚć miesięcy' W zwlązku z Żawartyrn
Aneksem Nr 1 do Urnowy o Limit WieŻytelności Nr cRD/L/3676o/12 z d|:a 01'02.2012
roku spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska spÓłka Akcyjna z siedzibą w Warszawre w
dniu 11'04' 2012 roku t]mowę Ramową o Współpracy w Żakresie Transakcji Terminowych
oraz UmoWę Dodatkową Tlansakcji Walutowych, które umożiwiają spółce zaweranie
terminowych transakcji walutowych. W zwiąŻku z zawańymi umowarni llmit na Walutowe
vansakcje terminowe' z terminem Ważności do 31'01' 2013 r., wynosi 1000 tys. zł' zaś
kwota Wańości progowej' tj akceptowane] pŻez Bank maksymalne] Wysokości sumy
ujemnych wartości refelencyjnej wyceny rynkowej Wszystkich zawaftych pżez spółkę
transakcji bez kaucj początkowe] Wynosi 670 tys' zł W ramach powyŻszych umóW' W
zależności od rozwoju sytuacji W Żakresie kształtowania się kursów Walut' moŹliwe będzie
Żawieranie przez spó]kę zabezpiecŻających transakcji typu foMard o Wańości stanowrącej
maksymalnie 4a% ekspazycji Walutowe] netto tj' poziomu pazychodóW osiąganych pŻez
spÓłkę W Walutach nie zabezpiecŻonych w sposób naturalny' obecnie stanowią one około
25% przychodóW ogólem społki'

5) W dniu 07'052012 l. Zwycząne Walne zgromadzenle spÓłki odlewnie Polskie s'A'
zatw]erdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zalządu z działalności spólki za rok
obrotowy 2011' udzielilo członkom zalządu i cz]onkom Rady NadzorcŻej spółki
abso utorium z wykonania pżez nich obowjąŻków w 2011l'' a także podjęlo uchwałę o
pzeznaczeniu zysku za tok2O11 na pokrycie straty z lat ubieg,ych,

6) W dniu 27'06'2012 r' Rada Nadzorcza spÓlki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego
rewidenta' Podmiotem uprawnionym do prŻeprowadzenia badania splawozdania
finansowego spÓlki Akcyjnej oDLEWNJE PoLsK]E za rck 2012 olaz pfzeg|ądu
sprawoŻdania finansowego spółkiza l półrocze 2012 roku zosiała Wybrana spółka AuXiium



Audyt Barbara szmurło' Jadwiga Faron spółka Komandytowa z siedzibą W Krakowie' Al'
Pokoju 84, 31-564 KrakóW' wpisana na ]istę podmiotóW uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych prowadzoną przez Kąową lzbę Biegłych RewidentóW pod nr
3436.

7) W dniu 14'11'2012 r' spółka podpisała Ż Bankiem Milennium s'A' z siedzjbą w Warszawie
Aneks nr 7 do Umowy o kredyt W rachunku bieżącym z dnia 3 grudnia 2oo7 r' w wysokości
8 000 tys' Żł z pfzeznaczen|en na finansowanie bieżącej działa]ności' okles kredytowania
spółki przeŻ Bank Mi|lennium s.A' został przedłużony do dnia 01'12'2013 f' z
zachowaniem dotychczasowych warunków Żabezpieczeń. spółka złoŻyła nowe
ośWiadcŻenie o poddaniu się egzekucj świadczeń pieniężnych do kwoiy 12 o00 tys' zł z
terminem Wystąpienia pŻez Ba|k o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulr
WykonalnoŚci do dnia 01'12'2016 rcku i nowe oświadczenie jako zastawcy o poddan]u się
egzek!cjiWydania prŻedmiotu zastawu na Żecz Banku z terminem wystąpienia przez Bank
o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuliWykonalnoścido dnia 01'12'2016 r'
Ponadto spółka podpisała umowę przelewu Wierzytelności z umowy ubeŻpieczenia rzeczy
ruchomych zawańej pŻez spółkę z compensa Towarzystwo UbezpjecŻeń s'A' Vienna
lnsurance Gloup WaŻnej do dnia 05"10'20'13 aoku, stanowiących zabezpieczenie
wierzytelności Banku z tytulu zawańej umowy kredytowej. oprocentowanie kredytu stanow
stawka WlBoR dla depoŻytÓW jednomiesięcznych i maŻy banku W wysokości 1'2 %. Bank
pobieĘe prowizję z tytułu zawarcia Aneksu nr 7 do umowy kredytowej z dnia 3 grudnia
2007 loku W Wysokości 1 % od kwoty kredyt! objętej Aneksern, prowizję administracyjną W
wysokości 0 1% oraz prowizje od zaangażowania w Wysokości 0'2%'

a) w dniu 14'12'2012 r' Zarząd spÓłki poinformował opinię publiczną że w okresie od dnia
28'04'2a12 l' poprzez zreal]zowanie kolejnego zamóWienia na dostawę odlewów żeliwnych
dla KoRPo sp. z o'o' z siedŻibą w JawoŻe' spółka osiągnęła WańoŚć przychodóW ze
sprŻedaży do KoRPo sp' z o.o' W łącŻnej wysokości 10 064 tys. zł' RealiŻacja zamóWień
odbyła się na warUnkach rynkowych nie odbiegających od postanowień ogólnie przyjętych
w umowie dostawy' bez zapisów dotycŻących kar umownych iwarunkóW'

W 2012 roku spółka utrzymała dobrą poŻycję na rynku producentóW komponentÓw
odlewniczych W Warunkach odczuwalnego ' szczegÓlnie w drugim póhoczu' spowolnienia w
gospodarce europejskiej.
W okesie 4 kwaftalów 2a12 r. W porÓWnaniu do anaog]cznego okresu 2o11 roku nastąpił
spadek wańości przychodów ze sprzedaży produktóW 

' towarów i materiałów ' tj' o 8,7o%,
natomiast koszty sprzedanych plodukiów, towaróW i materiałów za 4 kwańaly 2012 lak|
spadły W stosunku do ana oglcznego okresu ubiegłego roku o 9,45%.

W okresie 4 kwartałów 2012 r' pŻychody ze splzedaży produktów , towarów i mater]alów
obniżyły się w mniejszym tempie niz odpowladające rm koszty ' co w]ązać należy z lepszyrn
Wykorzystaniem zasobów firmy skutkującym lepszą efektylvn oŚcią gos podarczą'
sprzedaż odlewÓW W tonach za4 kwańały 20'12 roku Wyniosła 11747lo|i spadła W stosunku
do spŻedaży odlewÓW W analogicznym okresie ubieglego roku Wynoszącej 13 849 ton o
15,'t8./..

Udział przychodóW ze spŻedaży w Walutach obcych i zróWnanych z nimi przychodóW W PLN
ustalonych na bazie cen walutowych ( głÓWnie w EUR) W przychodach ze sprŻedaży ogółem za
12 miesięcy 2012r' wyniósł lącznie 81,23ok1utzynał się na nieznacŻnie wyŹszym poziomiejak
w okresie 12 m-cy 2011 r.

Kosziy sprzedaży za 12 m-cy 2a12 r. w stosunku do ana og]cznego okresLJ 2o11 r. Wykazały
dynamikę 106'65 %., zaś koszty ogólnego zarządu wykaŻały dynamikę 107 ,10a^'

za 4 kwańaly 2012 r' spółka osiągnęla zysk z działa]ności operacyjnej w kwocle 6 644 tys' Żł'
zysk brutto W kwocie 5 788 tys' zł oraz zysk netto w kwocie 5 152 tys. zł.

Pozostałe przychody operucyjne za 12 may 2012f. wyniasły 3 552 tys. zł 
' a do głóWnych

ich pozyc]i za]iczyć naleŻy:
- dofinansowanie ze środków pomocowych z lat ub egłych do 2 338 tys' zł

projektóW inwestycyjnych i badawczych rozllczane
proporcjonalnie do amortyzacji dotowanych ś.'trw

- rozwiązanie rezerw na naleŹności
- refundacja WynagrodŻeń pracown czych z PFRoN

494 tys' Żł
237 lys' zł



- zysk ze sprzedaży środkóW tMałych 107lys' zł
- fozvliązan|e odpisów aktua]izujących mater]ały itowary 213tys'zł
- pŻedawnione zobow!ązania 87 tys' Żł
- pozostałe koszty 76 tys' zł

Pozostałe koszty opelacyjne za 12 ."''cy 2012 r' Wyn osły 1 146 tys. zł ' a do głÓWnych ich
pozy c)i za|iczy ć |a|eży :

- utwoŹenie odpisów aktualizujących na]eżności 579 tys' zł
- rezeMa na przewidylvane koszty bieŻące 137 tys' Żł
- odpisane w czasje koszty postępowania układowego 143 tys. zł
- ostrożna Wycena Wyrobów gotowych i produkcjiw toku 91 tys' Żł
- odp]sy aklualizujące zapasy Wyr. gotowych i produkcji W toku 80 tys' Żł
- pŻekazane dalowizny 55 tys' zł
- njedobory i sŻkody 54 tys' Żł
_ pozostałe koszty 7 tys. zł

Głównyrni pozycjalTri przychodów finansowych za 12
były:
- ToŻWiązanie rezerw na odsetki
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wycena instrumentu finansowego (forward)

zaś głóWnymi pozycjami kosztów finansowych za
byłyi
_ odsetki od otrzymanych kredytów bankowych
- wynik na rÓżnicach kursowych zrealizowanych

iniezrealizowanych
- prowiŻ]a od otrzymanych kredytóW bankowych

m-cy 2012f' wynoszących 92 tys. zł

35 tys' zł
33 tys' zł
22 tys' zł

12 lr''cy 2012 r' Wynoszących 948 tys. zł

489 tys. zł
272 tys. zł

166 tys' zł

EBjTDA za 4 kwańały 20'12 r. wyniósł 12 816 tys. 2ł i byt wższy od EB|TDA za 4
kwańały 2011 r. o 10'68%. Nadwyżka finansowa za 4 kwańały 2012 r. wyniosła 11 323
tys. zł i utrzymała się na poziomie zbliżonym do osiągniętego 2a 4 kwańały ubiegłego
roku.
Wokresie 12rn-cy 2012roku kurs PLN/EUR ob iczony dla rachlnku Żysków istratjako średnia
arytmetycŻna Średnich kursóW ogłoszonych prŻez NBP na ostatni dzień kaŹdego miesiąca
Wyniósł 1EUR= 41736 PLN i był Wyższy o 0'81 % W poróWnanju do kursu Wyliczonego tą
sarnąmetodą za 12 m-cy 2a11r' wynoszącego 1EUR= 4'1401 PLN.
Różnica stanu podatku odroczonego na początek i koniec 4 kwańałów 2o12 r' ujęta W rachunku
zyskóW i strat Ża 12 m'cy 2a12 l ' wykazała rczerwę z tego tytu]u w kwocie 637 tys zł co w
istotnym stopniu wpłynęło na zmniejszenie zysku netto i nadwyżki finansowej'
W okresie 12 miesięcy 2012 r' iw anaogicznym okresie 2o11 r' spółka uzyskała następujące
wskaŹniki rentowności:

Lp. Wskaźniki rentowności

1

2

3.

4.

i'4arża brutto Że sprzedaży

Renlowność działalnośc operacyjnej (EBlT)

Rentowność brutto

Reniowność netto

1 EBITDA

(Wjk z dzja]a]naścj aperacyjnej + anań'zacja)

2' Nadwyżka finansowa

(Wik netto + anańyzacja)

4kwanat! 2012t. 4 kwańały 2011 l
14,82t

6,77.

5,90%

5,25%

14,12ya

5,73%

5,49rń

5,52y.

12 816lys' Żł

11 323 tys zł

11 579 lys zł

11 348 tys' zł



za 4 kwana\ 2a12 roku w porównaniu do analogjczne9o okresu ubjegłego roku spÓlka osią9nęła
dynamikę maży brutto na poziornje '104,96%. Wzrost wykaŻala róWnjeŻ dynamjka rentowności
działalności operacyjnej |118'15Ó/a) ) fentowności brutto (107,47%)' Natomiast dynamika
rentowności netto za 4 kwaliały 2a12 l' wykazała obniżkę i wyniosła 95'11%'

W bieŻącym okresie sprawozdawczym spółka terminowo regulowała zobowiązania układowe'
pJb iczno- plawne' a takŻe z TytulJ zacląlnietych Predytow iWobec dostawóow związane z
bieŻącą działa|nością operacyjną W c]ągu 4 kwa.tałóW 2012 f. zadłużenie spÓłki ulegało
dalszemu' systematycznemu obn]żaniu' Poziom zadłużenia na koniec grudnia 2012 l' w
porównaniu ze stanem na 31'12'2a11 r' uległ obniŻeniu o 10,55%

Wybrane Wskaźniki ekonomicŻno_ finansowe za 4 kwańały 2012l. i 2011 f. plzy)ęły
lak niz

wańości

6

4 kw.2A12 t 4 kw 2411 r

l
lzobawiamnia i rez na zabawiazania aaólen/ akwya aoÓlenl 6151 75,54

2
p]ynnośĆbeżąca
I n a i atek ob r atawv/ Żob aw i az a n i a kró tkÓt e m j n Ó wc ]

1,74 1,25

3
p]ynnośćsŻybka
Itnaiatek obntawv- Żarasv) / ŻÓbÓwjaania kn kÓf1minÓw.] 0,94 065

Ą
Iłednj stan Żaqasów 36a dni/brzvchodv netlo ze sDnedażvl 58 53

cykl na eŹności hand]owych Wdniach

[śrcdni stan należnosci handlawch'36a dni/przychady nefto ze 34 30

6
cykl ŻobowiąŻań hand owYch W dniach

[śrcdni stan zobaMązań ztyt.doslaw3,a dni/pEvchadv neto ze 37 33

opis czynników i zdarzeń, w szcŻególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie 12 mjesięcy 2012 r' nie Wystąpiły zdarzen]a nietypowe mające wpływ na Wynik
finansowy spÓłki

objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

W okresie objętym bieżącym sprawozdaniem nie Wystąpiły w dzjałalności gospodarczej zjawiska
cy|l czrości i seŻonowoścl'

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

W spÓłce ' w okresie 4 k\yańatów 2a12 l' uh'orŻono i rozwiąŻano następujące odpsy
aktualizujące wańośó zapasóW:

w tvs.

31.12.2011t
31.12.2017 t.

odps aklua]izuiący Żapasy malerałÓW i
917 213 744

odp s aklua Żuiący zapasy W}robóW
99 80 179



7' lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utaaty wańości aktywów finansowych ,
rzeczowych aktywów trwałych' wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
oraz odwróceniu takich odpisów

WspÓłce, w okresie 4 kwańałóW 2012 l. ' poza wymienionymi W pkt 6 niniejszej Informacji
Dodatkowej' utwoTzono ' wykorzystano i lozwiązano następujące odpisy aktualizujące WańoŚć
aktywÓW:

9.

Wyśzczególnienie
31.12.2n11t 31.12.2012 t.

odpis €ktua izuiący udziały w
124 124

odpis aktua izujący na]eżności 2Ą85 579 Ą94 2294

lnformacje o utworzeniu , zwiększeniu , Wykorzystaniu i roŻwiązaniu reŻeaw oraz istotnych
zmianach wielkości szacunkowych.

W spółce 
' 

W okresie 4 kwańałów 2012 r' uivvorzono iwykolzystano ]ub rozwiązano
następujące rezelwy]

zł

31.12.2011t 31.12.2012 r.

Rezerwa na śW adczen a emeryta]ne
248

RezeNa na kosay braków
1477 662 1 365

ReŻeNa na Wynagrodzen a
185 124 6 59 244

3r5
84 96 303

Rezerwa na nagrody tublleuszowe 124 150 190

ReŻenła na lemonty i kosziy
poslo]ÓW Żwiązanych z remOntam 22AA 600 900 1 900

RezeMa na kosay doradŻhrva 133

I I 34

lnformacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweqo

W okresie od a1'a1 2012 l' do 31'12.2012f. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ŻmnjejsŻyły się o kwotę 745lys. zł.

zobowiazania Ż tvtułu odloczoneqo oodatku dochodoweqo

W okresie od a1.01'2a012 f. do 31'12'2a12 r' zobowiązan]a z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zmniąszyły s]ę o 108 tys. zł'

lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i sprŻedaży rzecŻowych aktywów trwałych

W okresie 12 m_cy 2012 r' spółka poniosła łącznie nakłady na cele inwestycyjne oraz na prace
badawczo- rozwojowe wwysokości 5549 tys' Żł ( z tego Wydatki napraceB+R wyniosły 3 612
tys' zł' co sfanowiło 3'68% przychodÓw netto ze sprzedaŻy produktóW, towarów i materiałóW)'

10

10



W wyżej wymienionym okles1e
dotyczyły:

głÓwne transakcje nabycia rzeczowych aktywów tMałych

14.

11

12.

13.

_ zakupu użądzenia do zalewania z firmy Pour_Tech AB z siedziba w szwecji zapewnLa]ącego
automatyczną kontlolę procesu zalewania metaiu' co skutkowało poprawąwydajności ijakości'
a takŹe poprawą środow]ska pracy. całkowite nakłady na użądzenie do zalewania Wyniósły
1 342lys. zł' z tego w 2012 r' ' 989 tys' zł.

_ zakupu podnośnika elektronicznego z firmy Linde N,4aterial Handling Polska z siedzibą W
Warszawie' całkowite nakłady wyniosły 135 tys' zł i byly poniesione W drugim połrocze 2o12r'

- zakupu strze]alkido rdŻeniz flrmy Ferro -Masz Ż siedzibąw Łodzi zapewniającego
Wykonywanie rdzeni W technologii colD BoX' co skutkowało poprawąjakości rdzeni 

' 
a lakże

automatyzacją procesu wykonywania rdzeni oraz zwiększeniem Wydajności ich produkcjiw
stosunku do wcześniej stosowanych rozwiązań ' całkowite nakłady na strzelarkę do rdzeni
wyniosły 704 tys' zł i były poniesione w drugim półroczu 2012 l'

W okresie 12 miesięcy 2012 roku spółka nie zawierała istotnych transakcji spŻedaży rzeczowych
aktywóW tMałych'

lnfolmacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trWałych

Na dzień 31'12'2012 r' wystąpiły zobow]ązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywóW trwałych'
to jest stżelarki do rdzeni w kwocie 758 tys. zł , a ich umowny telmin Żapłaty zapadał w
stycznlu 2013 r.

lnformacje o istotnych lozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 31'12'2012l' nie Wystą]iły roz iczenia z iytułu spraw sądowych'

Postępowania tocŻące się przed sądem dotyczące zobowiązań albo wierzytelności ,
których wańość stanowico najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dzień 31'12'2012 r. nie tocŻyły się żadne postępowania pżed sądem' organem Właściwym
dla postępowania arb trażowego lub organem administracji publicznej'

Wskazania korekt błędów poprzednich okresów

W splawozdaniu inansowym za 4 kwartały 2012 roku nie wystąpiły korekty błędÓw poprŻednich

15' lnfolmacie na łemat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych spółki, niezależnie od tegoJ czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wańości
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)

Na osiągane przeŻ spółkę W pelspektt^'ie kolejnych miesięcy Wyniki ekonomiczno-finansowe oraz
Wańość godŻiwąaktt,vów i zobowrązań finansowych będąmiały Wpłr"w:

- skala spowolnienia gospodarczego W krajach Unii Europejskiej' głóWnych odbiorców
produktów spółki' w tym w szczegó]ności sytuacja gospodarcza Niemiec'
Wahania kursów walut obcych' W tym w szczególności EUR/PLN
ksŻtałiowanie się cen surowcóW i mater]ałÓW używanych do produkcji odlewnicŻej' głóWnie
suróWki od ewniczej i złomu,
sytuacja ekonomjczno- finansowa głÓWnych odbiorców spÓłki'
fea|izaąa działań w rarnach projektu inwestycyjnego pn' 

',stworŻenie W społce odlewnie
Pojskie s'A' ośrodka Badawczo-Rozwojowego KomponentóW odlewniczych "oBRKo-,'



16' lnformacje o niespłaceniu kredyttl lub pożycŻki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
naprawczych do końca oklesu sprawozdawczego

W okresie od stycznia do grudnia 2012 lok! spółka terminowo regulowała zobowjązania z tytułu
zaciągniętych kredytÓw bankowych i nie naruszyła postanowień umów kredytowych

17 Opis organizacji grupy kapitaloweJ

Na podstawie umowy kupna Ż dnia 30 kwietnia 2009 roku odlewnie Po]sk|e sA przejęła kontrolę
nad spółką PRllMA sp' z o'o'
Udział W kapitale spółki zaleŻnej PR|MA sp' z o.o' wynosi 100% i uprawnia do 1oo% głosóW na
zgromadzeniu Wspó|ników tej społki .
Na podstawie ań. 56 ust' 3 ustawy o rachunkowości odlewnie Polskie sA odstąpiła od
sporządzania pÓkocznego' kwańalne9o i rocznego skonsol]dowanego sprawozdania
finansowego, gdyż podstawowe wielkości ekonomiczne jednostki Ża]eżnej ( pŻychody, suma
bilansowa, wynik finansowy) są nieistotne dla realizacji celu określonego W ań. 4 ust' 1 ustawy o
rachunkowości' Przychody uzysk]Wane przez spółkę za|eŻl\ąPlir-la sp' z o'o' podlegałyby w
całości WyłącŻeniu w skonso]idowanym spTawozdan]u flnansowym ' gdyŻ społka ta ŚWiadczy
t]sługi Wyłącznie dla spółki dominu]ącej' tj odlewnie Polskie s'A'
W dni! 16'01'2013 r' ZaŻąd spółkiod ewnie Po|skie s A' podałdo publicznej wiadomości' że
Nadzwyczajne Zgromadzenle WspólnikóW spÓłki z o'o. PRlMA z siedzibąw starachow]cach
będącej jednostką ŻaleŹną spÓłki od ewnie Polskie s.A' ' podjęło uchwałę o rozwiąaniu społki
iotwarciu jej likwidacji' spÓłka odlewnie Polskje s'A posiada 1007o udziałóW w kapitale
zakładowym spółki z o'o. PRlMA, któle zostały nabyte w dnlu 30 kwietnia 2010 roku za cenę 120
tys. Żł społka objęła rezerwą W księgach rachunkowych za rok 20.10 wańość nabycia 1oo% ceny
Ld7ialÓw'

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

spÓlka w okresie 12 miesęcy 2a12 l' nie zawielała z podmiotami powiązanymi istotnych
transakcji i na innych Warunkach niŻ rynkowe'

19. lnstrumenty finansowe

Działalność spółk] W 2012 r' finansowana była kapitałem własnym' kredytami bankowymi, a takŹe
zobowiązaniami układowymi i handlowym ' Głównymi bankami finansującymi dŻiałalność spółki
były: Bank Millenniurn s'A' i Raiffeisen Bank Polska s'A.
W dniu 11'04. 2012 roku spółka zawarła z Raiffejsen Bank Polska s'A. z siedzlbą W Warszawie
Aneks nr 1 do L,mowy o lirrrjt WierŻytelności z dnia 1'a2'2o12 f' rozszerza]ący udo;tępnione w ]e]
ramach produkty o obsługę walutowych transakcji terrninowych do kwoty 1 0o0 tys. Żł lub ]ej
rÓWnowańoŚc] W innych wa]utach oraz UmoWę Ramową o Współpracy W zakresie Transakcji
Term]nowych i UmoWę Dodatkową Transakcj] Walutowych' W ramach zawańych umów
s|łożone zostały możliwośc zawierania pżez spółkę terminowych transakcji Walutowych w
granicznej dacie ich zapadalnościw terminie do 31.01.2a13l'
W okresedo31'12.2012r'spółka Żawarła dwie transakcje terminowe na warunkach jak niżej:

Data zawarcia iransakc i 09.05.2412t 26.10.2012 t
1 Numer kontraktu FX121300A572 FX1230001051
2 TVp rnstrumentu forward
3 Waluta bazowa/waluta niebazowa EUR/ PLN EUR/PLN
4 Wallta i kwota kuoiona oŻez soółke 844 600.00 PLN 1 047 500 00 PLN
5 Wallta i kwota sorzedana ożez soółke 200 000,00 EUR 250 000 00 EUR
7 Dz eń Żakończenia iranŚakc i 09.08.2012 r 30.01.2013 r.
8 Kurs terminowv 4 2230 4 1900
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21

spÓłka dokonała terminowego roz]iczenla hansakcji zawańej W dniu o9'o5'2o12 l. paplzez
sprŻedaż 200 tys. EUR po kurs:e termlnowyrn 1 EUR = 4'2230 PLN. Kurs średnj NBP z t-.go
dnia Wyniósł 1 EU R= 4,0615 PLN'
Bilansowa Wycena Według wańoŚci godziwej transakcjj z dnia 261a'2a12 l' skltkowała
zwiększeniem pŻychodóW frnansowych o kwotę 22 tys. Żł'
W dniu 30'01'2013 r' spółka dokonała terminowego rozliczenia transakcji Żawartej w dniu
26'102a12 l' papfzez splzedaż 250 tys' EUR po kursie terminowym 1 EUR = 4'19oo PLN'
Kurs Średni NBP z iego dnia wyniósł 1 EUR = 4' 1858 PLN'
zawańe transakcje terminowe stanowiły częścjowe zabezpieczenie osiąganych pżez spółkę
przychodów W walL]tach obcych 

' 
niezabezpieczonych w natura ny sposÓb'

lnfolmac.ie o zmianie sposobu (metody) ustalenia wańości instrumentów finansowych
wycenianych w wańości godziwej

W okresie 12 miesięcy 2012 r' nie Wystąpila zmiana metody usta]anja Wańości instrumentów
1nansowycl' wyce1ianych w wartości godziwej'

lnformacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów

W okresie 12 miesięcy 2012 r' nie miała miejsca zrniana W kwaliflkacji aktywów finansowych w
wyniku zmiany ce]u lub wykorŻysiania tych akttĄVów.

22. lnformacje dotycŻące emisji , wykupu ispłaty nieudziałowych ikapiłałowych papierów
wańościowych.

W okresie 12 miesięcy 2012 r' nie miały m]ejsca emisja akcji' wykup ispłata nieudziałowych ]

kapitalowych papierów Wańościowych'

23' ]nformacje dotycŻące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

Wokresie 12 miesięcy2012.' spółka nie zadeklarowała, aniteŻ n]e wypłaciła dywidendy'

2Ą' zdażenia po dniu na który spolządzono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe ,
nieujęte w tym spEwozdaniu' a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe

W okresie od 1 slycznia 2012 r' do 31 grudnia 2012 r' W spółce odlewnie Polskie s.A' -
wystąJiły następujące zdalzenia mające Wpływ na ją sytuację majątkową r finansową

1) w dniu 15'01.2013 r' spółka podpisala z Raiffeisen Bank Po|ska s'A' z sjedzibą W
Warczawie Aneks nr 2 do Umowy o Llmit WierŻytelnoŚci skutkljący przedłużeniem
okresu obowiązywania umowy do dnia 31 stycŻnia 2a14 rcku ońz zwiększeniem
wa.tości z kwoty 7 000 tys' zł do kwoty 8 0o0 tys' zł' o limit na akredytywy beŻ pokrycia
z góry i gwarancje bankowe do kwoty 1000 tys' zł z zachowanjem dotychczasowych
rodzajÓW zabezpieczeń' Z tytułu podp]sania niniejszego Aneksu Bank pobierze
jedno.azową prowizję w WysokoŚci 0'7 % kwoty limitu' Zabezpieczeniem umowy jest
udz]eLone Bankow] pełnomocnichvo do rachunku bieżącego i innych rachunków spÓłkiw
Raiffeisen Bank Polska s.A'' hipoieka do kwoty 12 000 tys. zł na prawie Wieczystego
użytkowania gruntu położonego w starachowjcach plzy Al' Wyzwolen a 70, dla którego
sąd Rejonowy W siarachowicach' V Wydział Ks ąg Wieczystych prowadzi księgę
Wieczystą KW fi K|1Hl00a23237I0 Wraz z cesją pruw na żecz Banku z pollsy
ubezpiecŻeniowej \łw n]eruchomości z zastrzeżeniem' że suma ubezpieczenia od oqnia
i innych Żdarzeń losowych nie może być n]Źsza n ż 8 000 tys' Żł oraz potwierdŻona cesja
naleŻności od konkahentóW społki' oprocentowanie kredytu udzie]onego W ramach
Aneksu Nr 2 do Umowy o Limit WierŻytelności stanowi suma stawki WlBoR dla
jednomiesięcznych depozytóW W PLN i maży Banku W wysokośc 1'2% w skali roku'
Pozostałe warunki tej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego
rodzaju !móW
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25. lnformacje dotyczące zmiany zobowiąŻań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Na koniec 4 kwartału 2012 roku W stosunku do stanu na dzień 31'12'2011 l. zrnniejszeniu uiegły
zobowjązania Warunkowe o kwotę 7803 wobec Narodowego Funduszu ochrony Środowisk;'i
Gospodarki Wodnej W Warszawie na skutek zakończenia okresu monitorowania trwałości
projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środkóW publicznych za pośrednich,Vem tej
lnsiyiucjl.
Zobowiązania warunkowe Wynikają z zawal1ych umów o dotację, które to zabezpleczone są
wekslami własnym in blanco wystawionymi przez spółkę' Warłośó zabezpieczeń wekslowycll
prezentuje polizsza tabe a:

spółka nie posiada innych zobowiąŻań Warunkowych poŻa Wymienionymi powyżej.

W zakresie aktywÓW warunkowych , na które składają się naleŻności Warunkowe wynikające z
podpisanych w |atach 2010-2011 umów o dotację ' wystą]ily w stosunku do stanu na dzień
31'12'2011 f. zmiany w zwjązku z wpływem na lachunek bankowy spółki części naleŹnych dotacji
w kwocie łącznej 6 593 tys. zł'
Na dz]eń 31'12'2a12 l' . plzy zalożeniu realizacji projektóW Żgodnie z harmonograrnem rŻeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik do danej umowy o dofinansowanie' społka ma możiwość
uzyskan a dolacjiw kwotac1jak ']iŻel'

Aktua]nV stan zobowiaŻań weks

Lp TytUł 31.12.2412 t
{ W lvs Żl)

I Gospodark w

zabezp eczen e praw dłOwej reallzacj UmOWy

9/DWP/2006 zdnia 29 istopada 2006 r. o
dof nŻnsowanie prolellU "WdroŻen e Z nleqrowanego
syslemuTopien a obrob|i Poz.piecowei slopóW

162

2

Zabezpieczen ie n aleŹyt€go wyk on a n ia zO bowiązań
Wynika]ących z Umowy nr P0PW01 03'00 26_039/09
00 z dnla 31.08 2010r o dotinansowan e projektu

" 
slwożenew spo]ce odlewn e Po skie s^' oślodka

Badawczo RoŻWo]owego KomponenlÓW odlewn czych
OBRKO

6 200

3

Polska Agencja
Zabezp eczen € na eżyłego wykonan a zobow]ązań
Wyn kaiących z Umowy |r UDA PolG'01'04 00 26_

007]09 00 UDA P0lG'04 01 00_26{07i09-00 Żd|ia
25 ]0'2010 r o dolinansowan e projeklu 

"opracowani€lWdrożen e nnowacyjne] techno ogi Wylapania]
o bóbk i poŻa pie.owe] Wysok o]ako ściowe! o żel Wa

925
Wmz z odselłatr W Ęsokoej

polalkoł.ych Ponymiod dn a
pEekaŹnia śrcdkÓw na konlo
Spolki do dnia dolu dolacji

ZabezpiecŻen ie n aleŹytego Wyko n a n ia zo bowlązań
Wynikających z umowy nl UDA PoG 01'04'00 26_
011/10-00 zdnia 1008.2011r o dolnansowan e
pOektu Badaniai opracowanelechnklwyhrvatzanla
nnowacy]nego wysoko]akośc]Owego że iwa

1722
wraz Ż odselkamiw wysokoŚc
okreŚlonej]ak d a zleglości
podalkowych liczonym od dnia
pEekau n 6 środkÓW na konlo
spólk do dn a łmiu doLci

RAŻEM 9609

Lp.
TylUł rea iŻowanego proiekIu inwestycyjnego / celowego

nr lmowy o dofnansowanie Nazwa lnstytucj] WdEżającei

Naeżnośc]

dzień 31''12'2012 r.

stwoŻ enie W spó]c€ odlewnle Polskies'A ośrodka BadawcŻo
Ro?łojowego Komponentów 0d ewnicŻyclr OBRKo"

ufirowa nr P0PW01.03'00-26{39/09ł0 z dnia 31 08 2010r

Polska Agencta Rozwoju
P rŻedsięb O rcŻo Ści 620

opracowanie Wdlożenie inno\łacyinej lechnoogi Wylapian]a obróbki
poŻap ecowej wysokojakościowego że iwa sIero]da nego"

umowy nr UDA-PO|G 01.04 00-26-007/09 00 UDA P0lc.04 01 00
26{07/09-00 7dn.2510 2010 r

Po ska Agencta RozwojLr

301
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Badan a oplacowanie lechn ki wytlłaEania ]nnowacyine!o
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Poska Agencja Rozwolu
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skutki zmian w strukłu.ze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, prŻejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału, aestrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okles]e od stycznia do grudnia 2012 r' n]e Wystąpiły zmiany w struktuŻe spółkiw wyniku
polączenia jednostek gospodarczych' pżejęcia lub sprŻedaży jednostek' inwestycji
dłu9otelmjrowycl" podziału i lestrLktUryzac''

stanowisko zarŻądu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
na dany rok.

spółka nie podała do publiczną Wjadomości prognozy wyników na rck 2012 z uwagl na
niestabilną syiuację rnakroekonomiczną w gospodalce śWiatowej j europejskiej skutkującą
trudnyrn do pżewidzenia poziomem zamówień w perspektywie b]ezącego rok!.

Akcjonaliusze posiadający beŻpośrednio lub pośrednio przez podmioty Żależne co
najmniej 5% Iiczby głosów na walnym zgromadzeniu społki oraz zmiany w strukturze
własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego rapońu
kwańalnego

Na dz]eń 31'12'2012 r' kapiiał zakładowy spółki wynosił 6'| 992 363 zł i dzieli] s]ę na 20 66Ą 121
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3'00 zł każda'
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogÓlnej liczby głosów na Walnym Zgromadzen]u
spółki Akcyjnej od|ewnie Po skie według stanu na 31'12'2a12 l' by|i:

'/ Banki Wskazane W pkt. 5'6 tabe|i dzjałająw ranach parozunienia z pazastałyni Bankani posiadającyni
powŻej 5% glasów na Walnym zgranadzeniu spólki, na padstawie Warunków Restrukturyzac]i'

W okresie od przekazania popŻedniego raportu kwańalnego n]e wystąpiły zmiany w struktuże
własności znacznych pakietÓW akcji spółki'

29' zestawienie stanu posiadania akcji spółki prŻeŻ osoby zatządzające i nadzorujące na
dzjeń przekazania rapońu kwańalnego olaz zmian w stanie posiadania w oklesie od
przekazania poprzedniego rapońu kwańalnego

W oklesie od stycznia do dnia pŻekazania Gpollu za 4 kw. 2012 loku spółka nie otrzymała
informacji o Żmianie W stanie posiadania akqi plzez asaby zaŻądzające i nadzorLJlące'
Tabela poniżą pŻ edstawia stan posiadania akc]i spólki przez osoby zaŻądza)ące i nadzaujące:

2A

Lp.
Liczba akcjii głosów na Wz

tw sŻt'l

% łdzial
w podv/yższonym kapitale

OP lnvesl So. zo. o 5 425246 26.25%
2 BŹnk Hand oWV sA 3 495 248 16,91q0

1952896 9.45%
Bank Gosloda.ki Zvwnościowe sA 1303586 6.31%

5. 866440 4.19%
6 BankMlennumSA'/ $a 712 257'L
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Lp.
&oba zarządzająca lub nadŻorująca spółkę

Stan na 31.12.2012r

L cŻba akc]i / głosów na WZ " udzal

Leszek Walczyk_ Wicep€z€s Zarządu społki 498 578 2,41.k

Kaz m erŻ Kwiecień _ WiceprŻewodn czący Rady
r00 0 0005 %

498678 2 Ą1a5 a/a

30' lJdzielone poręczenia i gwarancje, których łączna wańość stanowi co naimniej 10%
kapitalów własnych społki

Na dzień spolządzen]a rapońu zaróWno spółka jak też podmiot od niej zależny nie udzielili
poręczenla kredytu lub poŹyczki ani teŹ gwarancji żadnemu podmiotowi.

3'1' lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej , majątkowej' finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możIiwości realizacji
zobowiązań przez spółkę

W czwańym kwańale 2012 l' nie Wystą]iły inne jstotne zdażenia' ktÓre mogłyby znacząco
Wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej 

' 
finansową iwyniku finansowego spółki 

' 
a także

istotne d]a oceny sytuacji kadrowe] oraz moż iwości realizac]i zobowiązań.

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

Na osiągane pŻ ez spółkę w perspektywie ko ejnego kwaftału wyniki ekonomjcznołjnansowe
będą miały wpływ:

tempo iskala spowolnienia gospodarczego W Po]sce i kąach unii europejskiej'
kształtowanie się kursóW walut obcych' a w szczegó]ności wa]uty EUR Wobec PLN (Ż uwagi
na wysoki udział spzedaży realizowanej wWalutach obcych )'_ kształowanie się cen surowców i materialów wykorz ystywanych w prodLJkcji od]ewniczej'
głóWnie surówki odlewniczej oraz cen noŚników energetycznych z uwagi na ich istotny
udział w kosztach produkcji.

- sytuacja ekonomiczno_ finansowa głóWnych kontrahentóW spółki' w szczegÓlności odbiorcÓW
z Niemiec.
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