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1' lnformacle ogólne o spółce

oDLEWN E PoLsKlE twożą grupę kapitałową W skład któl€j wchodz społka oDLEWNLE PoLSKLE s A' jako

podmlot domlnujący oraz PR|[/A społka z ograniczoną odpowiedzlalnością z s]edzibą W 27-200 Starachowce, Al

Wyzwolen]a 70 iako podmiot zależny' oDLEWN|E PoLSKLE s'A' W społce PRIMA posadają 100% udziału W jej

kapitaLe zakładowym | 100% glosóW na z!romadzeniu WspólnikóW tejspołki, które zostały nab}łe W dniu 30'04'2010 r'

W dniu 16'01'2013 r' Nadzwyczajne Zgromadzenie WspólnikóW spółki z o'o PR MA z siedzibąW starachowicach
podię]o uchwałę o rozwiązaniu spÓłki]otwarciu jej likwidacji'

Na podstawie ań' 56 ust' 3 ustavvy o rachunkowości oDLEWN|E PoLsKlE s'A odsiąp y od spolządzania

kwańalnego' półrocznego rocznego skonsol]dowanego sprawoŻdania inansowego, gdyż podstawowe wie]kości

ekonorniczne jednostki Zależnej (prŻychody' sunra b ansowa, W1nik finansowy) są nieistotne dla realizaci celu

określonego W ań 4 ust' 1 ustawy o rachunkowośc. Przychody uzysk]Wane przez społkę za]eŹną Prima sp z o o'

podlegałyby W ca]ości \łyłączeniu W skonsolidowanym splawozdaniu finansowym' gdyż spółka ta śWadczy usługi

Wyłącznle dla spółki dominującej

spÓłka jest zarejestrowana W sądzie Rejonov\rym W Kie|cach' X Wydzlał Gospodarczy Krajowego Reiestru

sądowego pod numercrn KRs 0000024126

2' Kapitał zakładowy spółki

Na 31.122012 l' kapitał zakładowy spółki Wynosjł 61 992 363 Zł dzelił się na 20 664 121 akc]i zwykłych na

okaziciela o Wańości nomina|nej3,00 złkażda.

Struktura Akcjonariatu na 31.12.2012 t.

26 25yl

SA
2 5Tr/r

SA
16,914/aNG Bank Ś ąsk

sA.
4194/a

SA
6,31% SA

9,45yt

3. Notowania akcji spółki
Akc]e spółki notowane są na Giełdz e Pap eńw Wańośclowych W Warszawie s'A od marca 1998 r.

Na31'122012r'WszystkieakcjespołkiWi|ości20664121 szt' znajdowały się W obroc e publicznym giełdowym.

Kurs zamknięcia W ostatninr dniu notowań akcji W grudniu 2012 r Wynosł 1,96 zł, a W analogicznym dniu 2011 r'

Wynosl] 1,25 zł'

spółka W 2012 r' nie umarzała akcj] i nie uległy zrnianie prawa pŻysługujące jej akcjonar]uszom'

4
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4. Nabycie akcji Własnych

W 2012 r. spółka nie nabywała akcjiWłasnych'

5. charakterystyka działalności spółki
PŻedmiotem działalności oDLEWNI PotsK|cH s'A jest produkcia odlewóW ze stopóW żeaza, z dominującyrn
udziałem żellwa sferoidalnego oraŻ działalność us]ugowa ! handlowa z tym zw ązana, a także hande materałami
towaramiodlewniczym.
spółka oferu]e kompeksową obsługę klientóW od proiektu do dostawy produktóW Wytwalzanych W cyklu produkcj
od eWniczej, obejmujące]|

- projektowanietechnologi wykonywaniaodlewóW,
- Wykonywanie op.ŻyrŻądowania odlewn czego (dlewn anego' Źywicznego, metaowego)'
- produkcję od|ewóW'
- obróbkę mechan iczną zg rubną i na gotowo, obróbkę cieplną]c]ep no chem czną
- montażpodzespołóWod]ewniczych,
- malowanie (gruntowanie' maowane nawieŻchniowe na gotowo natryskowe i zanurzeniowe, maowa|e

proszkowe, kataforeza),
- pakowanie iWysyłkę'

6. zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki' które wysĘpiły w roku
obrotowym i po jego zakończeniu

Dokonanie W dn u 19'a1'2012 l' na rŻecŻ BNP Paribas Bank Po ska s'A' pzedterainowe] spłaty pozostałej
części zadłużenia Wyn kającej z Umowy ugody z dnia 29'04.2009 r' W Wysokości 5 934 050'59 Żł Wraz z
naeżnymi odsetkar.] W Wysokości 30 334'54 zł' W ŻWiązku z przedtern] nową spłatą zadłużenia spółka nie
poniosła dodatkowych kosztów i opłat
(Rapoń bieżący Nr 2/2012 z dnia 19'01'2012 r')

Podpsanie Wdnu01 02'2012 r' z Raiffeisen Bank Polska spółka Akcyina z siedzbąW Warszawie Umowy o
Limit WieŻtłelności Nr oRD/L/36760/12. W ramach nin ejszei umowy Bank udzielił spÓ]ce odnawianego
kredytu W rachunku bieżącym W Wysokości do 6000 tys zl z pfzez|aczeniem na fnansowane bieżącei
dzałalności gospodarczej w okresie do dnia 31'01'2013 r' Zabezpeczenem spłaty kredytu ]est udzelone
Bankow pełnomocnictwo do rachunku bieżącego innych rachunkÓW spółki w Raiffeisen Bank Polska s'A''
hipoteka do kwoty 1 0 500 tys' zł na plawie Wieczystego użytkowania gruntu, położonego w starachowicach
przy Al' Wyzwolenia 70' d a którego sąd Rejonowy W starachowcach, V Wydział Ks ą9 WiecŻystych ptowadzi
ksęgę W]eczystą KW nr K11H/00023237/0 Wraz z cesją WierŻyte|ności z umowy ubezpeczenia WW

|i'"ruchornośc oraz potwerdzona cesja należnośc od pęcu kontrahentów społk' oprccentowanie kred}łu
stanowi stawka WlBoR d|a jednon] esięcznych depozytów W PLN powęksŻona o 2,5 procentowąmażę Banku
W skai roku' Z tytułu udzelen]a kredytu społka pon osła koszty jednorazowej prowizji plŻygotowawczej w
!Ąysokoścj 0'5 % kwoty kredytu Wańośó rynkowa prawa uż},tkowania Weczystego nieruchomości' na której
została ustanowiona h poteka Wynosi ]6928tys złizgodniezs 5 ust 1 pkt 1Wzwiązku zs 2ust' 1 pkt 45b
RRM GPW (Dz l'] Nr 33, poz' 259) stanowi aktn'va o znacznej Wańoścj'
(Rapoń bieżący N r 3/201 2 z d|ia 01 '02'2012 l )

Podp sanie W dniu 1] 04'2012 r' z Raffesen Bank Poska spółka Akcyjna z siedŻibą w Walszawie Aneks u Nl1
do Urńowy o Lmt WeŻ!,telności Nr CRD/L/36760]12 z d|aa102'2a12l'' w 'anach którego gorna grcnica
imitu WieŻiłelności udzielonego spółce została zwiększona o kwotę 1 000 tys' zł z pŻeznaczen em na obsłUgę

Wa utowych transakcj] terminowych, ŻaWeranych pomiędzy Bankem a spółką na podstaw]e odrębnych umóW
do kwoty 1000 rys' zł ub jej tóWnowańości W innych Walutach W terminie do 31'01'2013 r Łączna kwota
zadłużenja spółki, wynikająca z umowy o Lin]t WierŻ},telności Nr CRD/U36760/12 Wraz z Aneksem Nr 1

związana z Wykolzystan]em imitu W iormie produktóW obarczonych ryŻykiem tj kred}łu W rachunku bieżącym
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(rapoń b]eżący |l 3]2a12 z dnia 01'02.2a12 l') oraz obsług] Wa]utowych transakcji terminowych nie może
przekrocŻyć 7 000 tys' zł' W związku z po[ryższym uleglo zmianie zabezpieczenie W form]e poddan a się
egzekucji W trybie ań' 97 Ptawa Bankowego z kwoty 9 000 tys' zł do kwoly 10 500 tys' zł Ny'aksyma na długośó
Walutowych kansakcji terminowych zawietanych pomiędzy Bankiem a spółką n]e może byó dłuższa niż sześa
miesięcy' Z t}łułu zawańego Aneksu nr 1 do Urnowy o Limit Wiez},telności Nr oRD/U36760/12 Bank pobrał
prowizję W Wysokości 0,5% przyznanego Imiiu na obsługę Walutowych transakcj] terminowych' W związku z
zawańym Aneksem Nr 1 do U mo\Ą1 o L m t W eę }łelnośc Nr CRD/L/36760/1 2 ' spółka zawarła z Raifieisen
Bank PoLska społka Akcyjna z siedzibąW Warszawie W dniu 11'04'2012 l' UmoWę Ramowąo Współpracy w
zakresie Transakci] Tennino!Ąych oraz UmoWę Dodatkową Transakcji Wa utowych, którc umożLiwają spółce
zawielanie teminowych tlansakcj] Wa]utotĄ1ch' W związku z zawańymi umowami lmit na walutowe transakcje
teTm nowe, z temjnem Ważności do 31'01'2013 r' Wynosi 1000 tys' zł' zaś kwota Wartości progowei, tj'

akceptowanej przez Bank maksymalnej Wysokości sumy ujemnych Wańości referercyjnej Wyceny rynkowej
Wszystkich zawańych prŻez społkę transakcji bez kaucji począlkowei $1nos 670 tys' zł W ramach powyŻszych
umóW' W zależności od rozwoju sytuacji W zakresie kształtowania s]ę ku6ÓW Walut, moŻliwe będzie zawieran e
pŻez społkę zabezpieczających ttansakcj typu loMard o Wańości stanowiącej maksyma]nie 40% ekspozycji
walutowej netto' tj' pozomu pŻychodóW osjąganych przez społkę W Walutach nie zabezpieczonych W sposób
naturalny. obecnie stanowiąone około 25% przychodóW ogółem społki.
(Rapoń bieżący Nr 9/2012 z dnia 11 a4 2012l')

Poprzez zrealiŻowanie W oklesie od d nia 27 '09 '201 1 r taport bieżący nr 18/201 1 z dnia 26 09 2011 roku)do
d|ia 27'a4'2012l' kolejnego zamóW]enja na dostawę odlewóW żeiwnych dla KoRPo sp' z o'o z sjedzibąW
Jawoęe spółka oslqgnęła Wadość przychodóW ze spŻedaży dla tego klienta W łącznej Wysokości 10830tys.
zł' Realizacja zamóWień odbyła się na Warunkach rynkowych nie odbiegających od postanowień ogólne
p|zyjętych W umowie dostawy' bez zapisóW dotyczących karumownych iWarUnkóW'
(Rapo ń b eżący Nr ] 0/201 2 z dn1a 27 a4 2a12 l ')

Podjęcie W dn u 07.05'20'l2l' wzez zwycząne w alne Zglomadzenie spo]ki uchwał W sprawachI

zatw erdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 '01 '201 1 l ' da 31 '12 '2|11 l '

- zatwierdzenia sprawozdania zaŻądu z dzialalności społki za okres od 1 
' 
01 '2011 l do 31 '122a11 l

- podziału zysku za rok obroto{ry 2011,
_ udzielenia Wszystkin] członkom Zarządu absolutorum z Wykonania przez nich obowiązkÓW W roku

obrotowym 2011,

udzie|enla Wszystkim członkom Rady Nadzolczej absoluto um z Wykonania pftez nich obowiązkóW W loku
obrotowym 2011,

(Rapoń b]eżący Nr ] 1 /201 2 z dnia 7 '05 '2a12 l )

Wybór W dniu 27 '06'2012 f' prŻez Radę Nadzorczą spółki' Auxi um Aud},t Balbara szmurło' Jadwiga Faron

spółka Komandytowa z siedzibą W Krakowie' Al' Pokoju 84' 31-564 KrakÓW' Wpisaną na istę podmiotóW

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową zbę B egłych RewidentóW pod

nr 3436 do pŻeprowadzenla badania sprawozdania finansowego spółkiAkcyjnej oDLEWN E PoLsKlE Ża rok

201 2 oraz przeglądu splawozd ania finansowego sp ołki za I póllocze 2a12 l '
(Rapoń bieżący N r 1 3/201 2 z d|ia 27 '06 '2012 l )

Podpisanie W dniu 14 11 2012 loku z Bankiem l\]]illennium s'A' z s]edzibąW WarsŻaw]e Aneksu nr 7 do l']mowy

o kred}ł W rachunku bieżącym z dna 03.122007 roku W Wysokości 8000 tys' zł z plzeznaczeniel| 
^aJinansowanie bieżącej działalności' oktes kredytowania spółki pŻez Bank Millenn um s'A' został pzedłużony

do dnia 01 122013 roku z Zachowanien] dotychczasowych WarunkóW zabezpeczeń. spółka złożyła nowe

ośWadczenie o poddaniu się egzekucji śWiadczeń pieniężnych do kwoty 12 000 tys złz tenninem Wystąp en a
pŻez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli \łykonalności do dnia 01'12'2016 roku i

nowe ośWiadczen e iako zastawcy o poddanlu się egzekucji Wydania prŻedm]otu zastawu na cecz Banku z
terminem Wystąpien a p.Żez Bank o nadan e bankowemu t}'tułowi egzekucyjnemu kauzu Wykonalnoścido dnia
01'12'2016 roku' Ponadto spółka podpisała umowę pze]ewu WieŻytelności z umowy ubezpiecŻenia Żeczy
ruchomych zawańej prŻez spółkę z cornpensa Towarzystwo Ubezpieczeń s'A' Vienna lnsumnce Grcup Ważne]

do dnia 05102013 rok!' stanow ących zabezpieczenie Wie,z!,tehości Banku z t'łułLj zawańej urnowy

kredytowej' oprocentowanie kredytu stanowistawka WBoR dla depozytóW jed nomiesięcznych ] n]arzy banku W



sprawazdanje zarządu z działatnoki spÓłki Akcyjnej aDLEwNlE PoLsKE W 2012 roku

Wysokośc 1'2% Bank poberze prowizję z b,iułu zawarcia Aneksu nr7 do umowy kredytowe]zdniaa312'2aa7
roku W Wysokości 1 % od kwoty kedytu objętej Aneksem, prow zję administracy]ną W Wysokości 0'1% oraz
prow zje od zaangażowan a V/ Wysokości 0,2%' Pozostałe Warunki udzielenia kordytu nie odbiegają od
Warunków powszechnie stosowanych Wtego rodzaju umowach'
(Rapoń bieżący Nr 1412012zdnia 15'11'2a12l )

Poprzez zlealizowanie W okrese od dnia 28 kwietnia 2012 roku (raport b eżący ff 1al2012 z dnia 27 'a4 2012
roku) do dna 14'12'2012 r' kole]nego zarnóWienia na dostawę odlewóW żeliwnych dla KoRPo sp' z o'o. z
siedzibą W Jaworze, spółka osiągnęła Wańość przychodóW ze sprŻedaży do tej spółki W łącznej Wysokośc
10064 tys zł' Realizacja zamóWień odbyła się na Warunkach rynkowych ne odbiega]ących od postanowień

ogÓ]nie pŻyiętych W umowie dostaltly' bez zapisóW dotyczących kar umownych Warunków'
(Raport b eżący Nr 15/2012 zd|ia 14 '12'2012l ')

PodpisaneWdniu15.01.2013tzRaifieisenBankPoskaspółkaAkcyjnazsiedzibąWWarszaweAneksunr2
do LJmo\ty o Limit Wierzytelnośc Nr CRD/L/36760/12 z dnia 0] |utego 2012 l. W ramach ninie]szego Aneksu
okres obowiązywan a umowy zosta] pęedłużony do dn a 31'01'2014 r' oraz została zwiększona jej Wartość z
kwoty 7 000 tys' zł do kwoty 8 000 tys' zł o l]nrit na akredytywy bez pokrycia z góry i gwaEnc]e bankowe do
kwoty 1 000 tys' zł, z zachowaniem dotychczasowych rodzaióW zabezpeczeń Z ty,tułu podpisania n niejszego
Aneksu Bank pobieŻ e jednorazową prow Zję W Wysokośc 0 

'7 
% kwoty limitu ' Zabezpieczen em u mowy jest

udzielone Bankowi pełnomocn]ctwo do tachunku bieżącego innych rachunkóW spółk] W Raiffeisen Bank Polska
s'A'' hipoieka do kwoty 12000 tys' zł na plawie Wieczystego użytkowania gruntu' położonego W
starachowicach przy Al. Wyzwolenia 70' dla któ.ego sąd Rejonowy W statachowlcach' V Wydza] Ksiąg
Wieczystych prowadz ksjęgę Wieczystą KW nl KI1Hl0a023237la Waz z cesją praw na Żecz Banku z po sy
ubezpieczeniowej Ww' n]eruchorności z zasllzeże|em, że suma ubezpeczenia od ognia innych zdarzeń
losowych nie może być niższa niż 8 000 tys' zł oraz potwierdzona cesia należności od kontrahentóW spółki'
oprocentowanie kredytu udzielonego W ramach Aneksu Nr 2 do Umowy o Limit Wierzyte ności Nr
oRD/U36760/1 2 z dn ia 01 '02 201 2 t stanow] suma siawki WlBoR d a ied nomiesięcznych depozytÓW W PLN i

maży Banku W wysokości 1,2% W skali roku Pozostałe Warunki umowy nie odbegają od powszechn e
stosowanych d|a tego lodzaju umóW Wańość rynkowa prawa uż!,tkowania Wieczystego neruchomości, na
którejzostała ustanowiona hipoteka Wynosi 16928tys'złizgodnezs5ust'1pkt1Wzwiązkuzs2ust'1pkt
45b RRM GPW (Dz' U' Nr 33' poz' 259) stanowi akt}va o znacznej Wańości'
(Rapoń bieżący Nr 1/2013 z dn a 15'01'2013 r )

Podjęcie W d n u 1 6 '01 '201 3 t przez Nadz\Ą1czajne Zgrcmadzenie WspólnjkóW spółk z o o' P RlMA z siedz bą W
starachowicach uchwały Nr 3/2013 o rozwiązaniu Spółki i otwarc]u jej lkwidacji' Na lkwidatora spółk została
powołana Pani Joanta ['ł cha|czak społka Akcy]na oDLEWN|E PoLsKlE posiada 100% udziałóW W kapitale
zakładowym społk z o'o ' PR ]\,4A, które zostały nab}łe W d n u 30.04 '201 0 r' za cenę 1 20 tys zł' społka objęła
rezeMąW ks]ęgach rachunkowych za rok 2010 Wańośó nabycia 100% ceny udziałóW. W związku z powyżsŻym
llkwidacja spółki PR N'4A z oo. nie będzie m ała negatywnego Wpływu na Wynlki finansowe oDLEWN
PoLsKcHs'A'W2013r'Zgodniezań56ust'3ustawyorachunkowoścspołkazaeżnaPR|MAniepodegała
konso idacj .

(Rapoń bieżący Nr 2/2013 z dn a 16'01'2013 r )

7. zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

W 2012 r' nie były zm eniane zasady spoządzan a sprawozdan a finansowego W stosunku do 2011 r

W społce odlewnie Polske ksjęg rachunkowe prowadzone sązgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowośc] z 29
Wześna 1994 r (tekst iednolity Dz' U. z 20a9 r', Nr 152' poz' 1223 z póŹnejszymi zmianami) W sposób
zapewniający WJodrębnien|e Wszystkch |nformacji istottrych dla oceny s}łuacj majątkowej ifinansowej, Wyniku
finansowego oraz moŻlwośc spolządzenia obowiązuiących sprawozdań lil,]ansowych' W tym rachunku zyskóW ]

strat W układzie kalkulacyjnym _ d a potrzeb spełnienja \łymogóW Wyn ka]ących z RozporŻądzen a lv]jnistra Finansów
W sprawe informacji bieżących i okresowych pzekazywanych przez emitentóW papielóW Wańoścowych z dn a 19
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lutego 2009t ( Dz' lJ' Nr 33 z 2a09 l'' poz.259) oraz W układzie rodŻajowym _ da potrzeb GUs] rachunku
przepływÓW środkóW peniężnych metodą pośrednią jak róWnież Właśc]Wego dokonan a roz iczeń podaikowych i

innych (US, ZUS, PFRON itp.)

GłóWne zasady toI

1) Rok obrotowy pokryWa się z rokiem kaendarzowym,

2) Ewidencię księgową operac]i gospodalczych prcWadzi s]ę W układzje syntetycznym analitycznym zgodn e z
ZPK dostosowanym do potEeb spółk w sposób zapewnia]ący gromadzenie informacji niezbędnych do oceny
sytuacjifnansoweji maiątkowej' efektywiości działania pode]mowania decyĄ zaaądczych,

3) Wyceny aktywóW ipasywóW oraz ustalenia wyn ku fnansowego dokonuje się na zakończenie każdego
miesiąca w następujący sposóbi

a) środki tMałe oraz Wańości niematerialne I prawne Wycen a się Wg cen nabycla ub kosztóW W}twoŻenia w
pŻypadku rcalizacj inwestycji lub Wykonania środków tMałych We Własnym zakresie/ pornnlejszonych o
od p sy z tyt lMałej utraty Wańośc ' cena nabycia lub koszty W}tWoŻ enia stanowią ich Wańość początkową

Środki tMałe sąsukcesywnie umaŻane /amortyzowane/ W sposÓb |i| owy zgodn e z p anowym roz,bżen]em
ich Wańości początkowej ia pęyjęry okres amońrŻacj]' stawk] amońyzacyjne pŻyjęte W odlewnie Polskie
S 'A generaln e odpowiad ają stawkom zawańyn] W załączn]ku Nr 1 do L] stawy o podatku dochodowyn] od
osób prawnych' Wy]ątek stanow ą następujące środkitrwałe:

- aczyszcza*.a nr lnw. 1935/5 i powstale w wyniku zrealizowan a I etapu weloletniego planu
nwestycyjnego pn. 

'Kompleksowa 
modemizacja i autornatyzacia procesóW produkcyjnych z

wykorzystaniem najlepszych technik" dwie inle technologiczne ( SPMF - nr nw. 1902/5 i ALF- nr inw
1903/5) , dla których Zarządzeniem Nr 27lDN/2006 z dr']iem 01 01 2007 r' okreśono dłuższy
przewidywany okres użytkowania n ż wynikający Ż załączn]ka do l]stawy podatkowej,

- piec dwutyglowy nr inw' 2065/4 nab}ły W Wyniku zakończenia l etapu planu inwestycyjnego 
' wramach proieku 

'Wdrożen 
e z ntegrowanego systemu top]enia i obńbki pozapiecowei stopóW że aza 

'dla któtego zarządzeniem Nr 3A/DN/200B z dniem 01'02'2008 r' określono dłuższy przewidywany
okres uż}1kowal]ia n]ż Wyn kaiący z załączn]ka do Ustawy podatkowej' W Wyniku Wydan]a W 2009 r'
pieca W ramach urnowy przewłasŻczenia' a |astępnie poiownego jego nabyc]a, został on
zarejestrowany pod nowym numerem inwentaŻowym, tl.214614 i zgodnie z ZaŻądzeniem Nr 17

łDN/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r' jest an]ońyzowany do potrŻeb biansowych inną stawką niż
Wynikającąz załącŻnika do ustawy podatkowej'

automat do forr.owan a bezskrŻynkowego nl inw', da którego zaŻądzenien Nr 8 /DN/20'l1 Ż dnia
16'12'2011 l określono dłuższy pŻewdywany okres użttkowania niż Wynikający z zalącz|ka do
ustawy podatkowej.

srodki lrwałe iwańości niernateńalne i prawne o jednostkowej cenje zakupu nższej niż 3 5oo zł'
obciążają koszty dzałalnośc poprŻeŻ jednorazoł} (100%) odpis amońyzacyiny W n]iesiącu ich
Wydania do użytkowania

b) środki tMałe W budowie _ W Wysokości kosztóW związanych z ich nabycem lLrb Wyuozenlem
pomniejszonych o odpisy z M' trwałejutraty Wańości,

c) aktywa tMałe - Wg cen nabycia pomnie]szonych o odpisy zM' tMałejutraty Wańości,

d) inwestycje krótkoterminowe _ wg ceny nabycia n]e wyżsŻejod ceny rynkowej,

e) Żapasy rzeczowych składnikóW akt}ĄVów obrotowych _ Wg cen nabycia lub kosztóW Wytworzenia nie
Wyższych od cen sprzedaży netlo; zuŹycie ub spŻedaż odnosi się W koszty z uwzględnenem zasady
FlFo (pieMsze pŻyszło _ peMsze wyszło),

f) zapasy prcdukci W toku Wycenia się _ Wg Żeczywistego kosŻu Wytwoęen a obejmującego kosŻry
bezpoślednie związane Ż produkcjąoraŻ uzasad nioną częścią kosztóW pośrednlch tj' zmiennych kosztÓW
pośrednich istałych W Wysokości tych kosztóW odpowadających normalnemu WykorŻystaniu zdolnośc
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produkcyjnych,

zapasy WyrobóW gotowych - Wg zecz}M/istego kosztu WWoEenia,

nakłady na prace badawczo _ rozwoiowe Wycen a się Wg ce| nabycia lub WIWoEenia ' W czasie realizacji
prac poniesione nakłady gromadzone są na rozliczeniach rniędŻyokresowych kosztóW' a po ch
zakończeniu pŻenosi sę je na Wartości niemater]alne prawne'

należnościi udzieone pożyczki_ W kwocie Wymagającej zapłaty,

zobowiązan a _ W kwoce Wymagającej zapłaty] zobowązania kred}łowe długoterminowe - W

skorygowanej cenie nabycia] koszty związane z obsługą zobowiązań zaciąlniętych na {lnansowanie
ma]ątku obrotowego i związane z nimi róŹnice kulsowe obc ążają rachunek zyskóW strat W oktesie ich
poniesienia,

two]zy slę odpisy aktua]jzujące należności zgodnie z ań' 35 b Ustawy o rachunkowości W Wys 100 % ich
Wańości na naeżnoścj pŻeterminowane powyżej 6 m esięcy nie zabezpieczone Wiarygodną gwarancją
zastawem itp ub jeżeli sytuac]a finansowa dłużnika Wskazu]e na znaczne pEwdopodobieństwo
nieściągalnośc należności,

two|zy się odpis aktualizujący zapasy magazynowe malerałóW towaóW W Wysokości 100%' które nie
Wykazują ruchu W ciągu 6_ciu mjesjęcy poprzedzających dzeń bilansowy N]e obejmu]e się odpisern
aktua zu]ącym mate ałów W magazynie Nl 1' którc stanowią strategiczl]y zapas częśc zarn]ennych 

' 
do

strategicznych lin i technologicznych (automatyczna lin a formierska HWs, stacja prŻerobu mas formierskich
oraz piec dwutyg owy),

twolzy się odpis aktualizujący zapasy WyrobóW gotowych W Wysokości 50% ch Wańoścj na Wyroby nie
Wykazujące ruchu W ciągu 12 miesięcy

ewidencję kosztóW działa ności operacyjnej społka prowadzi W zespole 4 i5'

koszty dotyczące przyszłych miesięcy podlegają rczliczeniu na posŻczególne rn esiące'

s)

h)

)

D

0

m)

n)

Wynik finansowy ( zysustrata ) pochodziz :

- Wyniku na działalności operacyjnej_ Wyniku |a działalnoŚci nnansowe] ,'

- wyniku na opeBcjach nadzwyczajnych,

- obowązkowego obciążenia Wyniku finansowego z Rt' podatku dochodowego od osób prawnych'

Podatek dochodowy powstaje popzez skorygowanie wyniku brutto o:_ kosŻty istraty trwa e nie stanowiące kosztóW uzyskania pzychodóW,

- koszty i straty pŻejścjowo n e stanowiące kosŻtóW uzyskania pęychodóW,_ koszty i straty nie stanowiące kosżóW uzyskania pzychodóW w poprzedn]ch okresach obrotowych
stanowiące koszty uzyskan]a pŻychodu W roku bieżącym,

- przychody nie w czone do podstawy opodatkowania,
- przychody zwiększającepodstawęopodatkowania'
- od iczenia od dochodu.

Ustalony W ten sposób Wynik stanowi dochód do opodatkowania Według obowiązującej stawk podatkowej'

W okresach kwańalnych na dzień sporządzenia bilansu W spółce two|zy sę rezeMę i ustala aktywa Ż tyt' podatku
dochodowego związa|e z Występuiącym przejściowo lóżnicami między WykazanąW księgach Wańością aktyv,/óW
pasywóW, a ich Wańością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do od]jcŻen a W pŻysŻłości' Występowanie
różnic dodatnich spowoduje w przyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania' W związku z czym W Wysokośc
kwoty podatku dochodowego wymagającej W plzyszłośc zapłaty tworzy się rezeMę na podatek odroczony, różnice
ujemne zaś spowodują zmnieiszenie podstawy opodatkowan]a i dlatego W Wysokości kwoty przewidzianE W
przyszłości do odliczenia ustala się aktywa z tytułu odrocŻonego podatku dochodowego' ZaróWno lezerwę i akt}$/a z
t},tułu podatku usta]a się p|zy uwzg]ędnieniu obowjązujących W roku powstawania obowiązku podatkowego stawek
podatkowych
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8. omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

Prczentowane dane dotyczą okresu od 01'01 2012l'da3112'2012 l są pońWnwalne do danych za okles od

01'01'20]1r'do31'12'2011l Dane podawane sąW tys zł

Rachunek zvskóW ] strat

T'b€la l Rachunek zvskóW istrat

Lp.
2012 (. 2011t.RachunekzyskóW i stlat Dyna.nika

201?;?911

91,30%
Przychody ze spŻedaży produktóW lowarÓW 98172 107 530

Kosziy spŻedanych produklóW loWaIóW
83 620 92 348 90,55%B imaterałów

c Zysk (strata)brutto ŻespŹedaży 14 552 15 182 95,85%

D KosŻty spżedaży 2 492 2 337 106,63%

E Kosztyogólnegozarządu 7 822 7 304 107,09%

F Zysk (slrala) ze sprzedaży 4238 5 541 76,48%

G Pozostałe przychody operacyjne 3 552 2 695 131,80%

H Pozostałe koszty operacy]ne 1146 2 472 q5,31%.

107 
'79Ó/a

I Zysk (strata) z dzlałalności operacyjnei 6 644 6 164

J PrŻychody iinansowe 99692 9,na/a

K Koszty fnansowe 948 1251 75'78Ó/,

L Zysk (strata) z działalnościgospodarczei 5 788 5 909 97,95%

M Wyn k zdarzeń nadzwyczajnych

N Żysk (strala ) brutlo 5 788 97,97d/"

O Podatek dochodowy 636

R Zysk (Strata) neito 5152 5 934 86,82r/"

Tabela 2 Plzvchody kosztv ooółem
WyszcŻególnienie 2012 rok 2011 rok

w tys' zł
Dynamika

2012 | 2011Lp. w tysr i!
A Przychodyogółemspółk 101 8f6 111221 91 ,54 %

B Koszty ogółem spółki 96 028 105 312 91,18 %

c Udaal loszlóW ogolem W pŹychodach ogółem 94,32% 94,69% 99,61%

Z pŻedstawionego zestawienia Wyn]ka' Źe W 20]2 r W stosunku do 2011 roku plŻychody ogółem spadły o 8,46%,

a koszty ogołem poniesone W celu uzyskania pzychodóW spadły a 8'82 o^' obnżenie pŻychodóW było zatern

niższe nż obniżenie kosztÓW Udział kosztóW ogółem W plzychodach ogołem W 2012 r' Wyniósł 94'32% i był
poróWnywaLny z 2011 r.

Przychody Że sprzedaży produktóW 
' 
towaróW imateńałóWza 2012 r' W poróWnaniu do 2011r' spadłyo 8,70%i

Wyniosły 98 172 tys zł , a w 2011 r' 107 530 tys' zł'

spŻedaż od|ewóW W tonach za 2012 r' Wynjosła 11747ton ibyłanjższao15,18%odprodukcjiodlewóWW2011 r'

Wynoszącej 13 849 ton'

Udział przychodów Ze spŻedaży W walutach obcych iWyrażonych W złotych, a]e ustalanych na baze cen
Wajuiowych (głóWnie W El]R) W przychodach ze sp?edaŻy agólen za 2a12l' Wyniósłłącznie 81'23 % '

Koszty spŻedanych produktów' towańW l mateńałóW za 2012 r' wyniosły 83 620 tys' zł, co oznacza spadek
W stosunku do ubiegłego loku o 9,45%'

10
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W okresie 2012 l' plzychody ze spŻedaży produktÓW' towaróW
odpowiadające lm koszty

Koszty sprŻedaży za 2012 r' zwięksŻyły się W stosunku 2011 r'

Wzrosły Wlym okresie o 7,09 %'

i materia]ów spadły W niższym tempe niż

o 6,63 %, natomast koszty ogólnego zarŻądu

Za 2012 r' społka uzyskała zysk z działalności operacyjnej W kwocie 6644tys'zł (W2011r 6164tys'zł), zysk
brutto W kwocie 5 788 tys zl (w2011l' 5909tys zł)orcz zysknettoWkwoce5152tys.zł(W2011 r' 5934tys
zl).

Do g]ównych pozycji pozostałych plz ychodóW o peracyjnych Wynoszących w 2012 l ' 3 552lys' zl 
' 
zaliczyć należy:_ dofnansowan e ze środkóW pomocowych z lat ubiegłych do projektóW nwestycyjnych 233Btys'zl

] badawczych roz iczane proporcjonaln e do ar.ońyzacjj dotowanych śr' tlw.

- rozwiązanie rezeM na na]eżności

- refundac]a Wynagrodzeń pracowniczych z PFRoN
- zysk ze spzedaży środkóW tMałych

- rozwiązanie odpisÓW aktualzujących n]ateriały towary

- przedawnionezobowiązania

- pozostałe koszty

Pozostałe koszty operacyjne za 2012 r' Wyniosły 1146 tys'zł' adogłóWnych

- Utworzerie odpisow aktualizJjącyc\ ']a eż']osci

- reŻerwa na pŻewldywane koszty bieżqce
odpisane w czasie koszty postępowania układowego

- ostrożna Wycena Wyrobów gotowych produkcjiWtoku

- odpisy aktualizujące zapasy Wyr. gotowych iprcdukcjiWtoku
- pzekazane darowizny

- n edobory iszkody
- pozostałe koszty

Głównymi pozycjarni pzychodóW finansowych za 2012 r' Wynoszących

- rozwiązanie rezerw na odsetki
92 tys' z] były|

494 tys' zł
237 tys. zl
107 tys' zł
213 tys' zł

87 tys' zł
761ys. zl

]ch pozycji za|czyó na]eży
579 tys' zł
137 tys' zł
143 tys. zł
91 tys' zł
80 tys' zł
Ąq l!Ć ż}

54 tys' Zł
7 tys' zł

- odsetki od ślodkóW na rachunkach bankowych

- wycena instrumentu finansowego (forward)

GłóWnymi pozyc]ami kosztóW fnansowych za 2012 r' Wynoszących 948 tys' zł były

- odsetk od otrzymanych kred}łÓW bankowych

- Wyn k na rÓżnicach kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych

- prowiz]a od otEymanych kred}łóW bankowych

35 tys' zł
33 tys. zl
22 tys. zl

4B9 tys' zł
272lys' zł
166 tys' zł

WskaŹn k EB|TDA za 2012 r' vvyniósł 12 816 tys' zl i by] Wyższy od EBTDA za 2011 t o 10,68 % Nadwyżka
f nansowa W 2012 r' wyiiosła 11 323 tys' z] i utrŻymała s]ę na poz omie zbliżonym do osiągniętego W 2011 r'

Woklesie 12 miesięcy 2012 roku kuls PLN/ELJR obliczony dla rachunku zyskóW istratjako średnia ary,tmetycŻna

śIednch kursów ogłoszonych pŻez NBP na ostatni dzeń kaŹdego miesląca Wynósł ]EUR= 4'1736 PLN ibył
Wyższy o 0'81 % W poróWnaniu do kursu Wyliczonego tąsamą metodą za 12 miesięcy 2011 l Wynoszącego
lEUR = 4,1401 PLN.

W b eżącyr. okres e sprawozdawczym' z uwagi na slraty podatkowe Ż rcku 2008 i2009' nie Wystąplł bieŹący
podatek dochodowy od osób prawnych' a różnica stanu podatku odroczonego na początek i kon ec 2012 r' ujęta W
rachunku zyskóW sllalza 2a12 r WykaŻała rezeMę z tego ttłułu w kwocie 637 tys' zł 'coW stotnyn] stopnu
Wpłynęło na zmniejszenie zysku netio i nadwyżki fnansowej'

spółka za 2012 r' osiąlnęła zysk netto W Wysokoścj 5152tys' zł' Wyniki spółk za2012l'rc poszczególnych
poziomach działalnośc Wynos ły:
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Zysk /slrala brutto z€ sprzedaży

2012 t.

]ry ty!' ł
14 552

4 238

Tab.la 3]ł!!!]]t!!!owe spółki

Wyniki 2011t. dynamika

5 541 16,48%

39610%

335,69%

w tys. z! 412 20L
15182 95,85%

7y9l :TaId Że śol-eoaŻy

Wyn k z pozoslałej dz ałaLnośc operacyjne]

Wyn k z działa noścj fnansowej

slraly nadŻWycŻajne

2 406

.856

Żyski nadzwyczajne

Zysk / straia brulto 5 788 5 909 97,95a/a

,25

w tynr

Podalek dochodowy

- pol1atek dachodowy bieżący

636

636

5152

- podatek dachodowy adraczony

Zysk /slrala nelto 5 934 86,820/0

UŻyskane Wyn ki ekonomiczne za 2012 r. Wykazujące dodatnie Wańośc (]edynie $ynik na działalności finansowej
Wykazuje Wartość ujemną t) 856 tys' z]' Wększą o 335,69% W stosunku do 2011 r') jednoznaczn e potwerdza]ą
dobrą kondycję fnansową s półki'

straty izyski nadzwyczajne W 2012 r' nie Wystąpiły.

Kosztv rodzaiowe

Koszty rodzajowe
2012 t.

w tys' Żł
Udziałw
kosztach
ogół€m w

2012 t.

2011t.
w tys. zł

tJdŻiałw
kosłach
ogołem w
2i11t.

Dynańika
2012t2011

1. Wańość sprŻedanych towaróW
maie ałów 1,66 % 71,254/01 155 1,21% 1 621

AmoltyŻ8c]a 6171 6,48 0/o 5 415 113,96%
ŻużycematerałóW energi 51229 53,82 % 54 692 55,90 % 93,6790

31 wlym: energia I 157 9'62ań I 589 9BAat 95,49%
usług obce 16 264 17 ,09 % 15 493 1583% 104,98%
podalki]opłaty

0,90 % 0,83 % 105,69?o
6. Wy|agrodzenia i śWiadczen a na

18 336 19,26 0/, 1B 560 18,91 0/, 98,79%

93,46%

]4ej4 p|999!!tŁ
7. pozostale koszty 1171 1,23 "/" 1 253 1 ,28 9a

ogÓłem kosŻly 95 180 100,0 % 97 842 100,0 70 97,28a/o

struktura kosztÓW rodzajor|ch za 2a12 l ' \ie wykazuje istotnych zmian W poróWnaniu z 201 1 r

1,2



splawozdanie zarządu z dzjata]naścj spółkj Akcyjnej aDLEWN|E PoLsKlE w 2a12 raku

Bilans

Tab€h 5 Bilans

Lp. Bilans 31.12.2012t.
w tys' Żł

tJdŻiał
w 2012 t.

31.12.2011 t.

w tys. zł
UdŻiał Dynamika

v 4!r-, t!{l
61

1

2.

Akiywa razeri 't00,00%

54,41%

45,59%

100,00%

55,66 %

44,34 %

73 862

40 190

76 888

42793

34 095

96,06%

93,91%

98,76%

B

1.

2.

Pasywa TazeB)

KapilałWłasny

zÓbawiąza| a rcze| y

73 862

23 955

49 907

100,00%

32,430/"

67,570/o

76 888

18 804

58 084

100,00% 96,06%

24,46 y" 127,40yo

75,540/o 85 92%

suma blansowa na dzień 31'122a12l. Wynosiła 73 862 tys' Żł iWstosunkudosumyblansowejna31'12'2011 r'

zmniejszyła się o 3 026 tys' zł' tj. o 3'94 %

sńuac]a maiatkoWa

W stru ktuEe majątku spółk aktywa tMałe stanowią 54'41 % ogó nej Wańośc] aktywóW' lch wańość na 31 ' 1 2 201 2 r

W stosunku do stanu na koniec 2011 roku zmniejszyła się o kwotę 2 603 tys' zł' W Wyniku zmniejszenia Wańości
niemate alnych prawnych o kwotę 40 tys' zł, rzeczowych aktywóW tMałych o kwotę 1702 tys zł i
długoterninowych rozliczeń międzyokresowych o kwotę o 861 tys' zł'.

Tab€la 6 Aktywa lrwałe

Lp' Aktywa tMałe 31'12'2012l' tJdŻiał 31'12'2011l' tJdział Dynamika
wtys'zł w2012l' wtys'żł w2011 r. l3|5]

1

2

3

4

5

Warlości niemater alne prawne

Rzeczowe aktyvva lrwałe

Należności dlugoterminoWe

lnWestyc]e długotem nowe

DługoterminoWe rozl czenia
mędzyokresowe

1 172

35 939

2,92%

89,42%

7,660/"

1212
37 641

2,$a/,

87,96%

96,70%

95,48%

18,15%3 079 3 940 9,21%

Suma 40190 100,00% 42 793 100,00% 93,92'/t

Aktywa obrotowe stanowiły 44,59% ogólnej Wańości aktywóW lch Wartość na kon ec 2012 r' W stosunku do stanu na
koniec 2011 l. zmnlejszyła sę a 423 |ys' zl W Wyniku spadku zapasóW o 889 tys' zł, spadku należnośc
krótkotermlnowych a 240 tys. zł i krótkotem nowych roz czeń m]ędzyokresowych o 268 tys zł oTaz Wzrostu
inwestyc]i krótkoterminowych o 974 tys' zł( W tym: środkóW pieniężnych W kasie i na rachunkach bankowych o 974
tys' zł oraŻ innych inwestycj krótkoterminowych o 22 tys zł)

Tabela 7 Aktywa obrotowe

Lp. AKywa obrotowe 31'12'2012l' Udział 31'12'2011l.
w tys' Żł w2012l' wtys.zł

Udział
w 2011 t.

Dynamika

7

1.

2.

3.

4.

Zapasy

Na eŻrośc] krótkoterm rowe

nwestycje krótkolerm nowe

Królkoterm nowe roŻlicŻenia
rniędŻyokesowe

15 448

10 839

6 736

649

45,88%

32,19%

20,00%

1,93%

16 337

11 079

5 762

917

47,92%

32,490/0

16,90%

2,69Ó/a

94,56%

97,83%

116,90%

74,774/a

5 98,76V"Suma 33 672 100.000/" 34 095 100,00%

13



sprawazdanie zarządu z dzjała\naści spółki Akcyjnej aDLEwNlE PoLSKIE w 2012 raku

N ależnośc] krótkotermiiowe ogółem brufro na 31 
' 

1 2.201 2 r Wyn iow
w ty'n

- należności brutto z l!źułu dostaw iusług

- naleŻności brutto z t ł' podatków, datacji i ubezpjeczeń spdecznych
- pozostałe należnaści

Watość adpisóW aktualizujących należnaści krótkoterninowch na j1.12'2a12 r' v'ryniosly

w tyn:

- na należności z tytułu dagtaw i usług

- pozostałe na]eżności

Naeżnoścl krótkotermirowe ogółem netto na 31'12'2012 t wyniosły
w tym:

- należności netto z t|tułu dastaw i usług

- należności doIyczące padatkóW, dotacjj iubezpieczeń spdecznych
- pozostałe należnaści

Należności krótkoterminowe pŻeterminowane ogółem na 31'12'2012 r' Wyniosły

w tym
należnaści przeteminowane z rytułu dostaw i usług

- należnościp]zeterninowane pazostałe

- do kdnego niesiąca
- powej1 miesiąca do 3 niesięcy
- pov'ryżej3 niesięcy do 6 niesięcy
- powyżej 6 niesięcy do 1 raku

- powżej 1 roku

struktura wiekowa należnoścl brutto p.Żeterminowa nych na 31 '12 2012 l ' z podziałem na należ|ośc n espłacone W
okresiel

13 133 tys' zł

11 459 b/s' zł
1 370 tJs. zł

3a4 irs zł

2 294 t|s' zł

1 993 tys' zł
3a1 b'Js' zł

10 839 tys' zł

9 466 l,js zł
1 370 tys zł

3 t|s' zł

6 699 tys' zł

6 386 t/s. zł
313 b'js' zł

3 018 t|s zł
534 t|s' zł
918 t|s' zł
24a vs' Żł

1 9B9 tvs' zł Y
Razem: 6 699 tys' zł

-/ 
kwota 1 989 tys' z1obejmuje Wierzytelność społk od społki Zakład odiewniczy sTAR_cAsT sp z o'o' W upadłośc]

W Wysokośc 1 790 tys. zł' którc W 100% została obięta odp]sem aktual]zującym W latach ubiegłych.

Na|eżności pEeterrn nowane z t},tułu dostaw robót i usług Wynoszące na koniec grudnia 2012 r' 6 699 iys zł po
pomn ejszeniu o odpisy aktua izujące W Wysokości 2294 tys' zł\'Vyniosły 4 405 tys' zł' co stanowi 40'64% ogÓłu

należności krótkoterminowych netto.

Zapasy ogółem na koniec grudn a 2012 roku ryniosły 15 448 tys zł

i spadły W stosunku do 2011 roku o 889 tys zł' spadek wańości zapasóW materiałóW, WyrobóW gotowych i

produkcii W toku podykiowany był głóWnie zmnejszenem ska|i prowadzonej działalności gospodarczej
Wynikającym z obseMowanym spowolnieniem gospodarczym W drugim połroczu 2012 roku zaróWno w Polsce jak

też w krcjach Unii Europe]skej

Środki pieniężne W kasie ina rachunkach bankovvych społkina 31'12'2012 r. vlynios]y 6 714 tys' zł były Wyższe o
16,52%odstaiuśrodkóWWkasieinalachunkachbankowychna31.122011t''któreWynosiły5762tys.zł'
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sprawazl1anie zarządu z dzjalalnaści społki Akcinei oDLEWME PaLsKlE W 2012 raku

SYtuacia finansowa

Kapitał zakładowy kapitał zapasoviry nie podlegały zmianomW2012r stlata z lat ub egłych na koniec 2012 l'
u legła zm niejszeniu W stosu nku do stan u na koniec 201 1 r' o kwotę 5 934 tys zł W zW ązku z jej pokryciem zyskiem
osiągniętym za 2011 r'

Tabela 8 Ka lał Własn

Kapitałwłasny 31 .12.2012t.
w tys' zł

Udział
w 2012 t.

31.12.2011t.
w tys. zł

tJdział
w 2011 t.

Dynamika
13rSI

1

2

3

4

5

6

Kaplałzakładowy

Kapiałzapasowy

Kaplał rezerwowy z aktua izac]
wyceny

Zysk (slrala)z lal ubiegłych)

Zysk (straia)netto

61 992

52 411

18

.95 618

5 152

258,790/,

218,79"/"

0,070/o

-399,16%

21,51%

61 992

52 411

19

-101 552

329,67yo

278.124/,

0,10%

-540,06%

31,56%

100,00%

100,00%

94,7 4a/Ó

94,16%

86,82a/a

Sur!a 23 955 100,00% 18 804 100,00% 121,39%

Wartość zobowiązań irezeM na zobowązania Według slanu na 31'12'2012 r W stosunku do stanu na kon ec 2oJ 1

roku zmn €jszyła sięo 8177 iys'zł'Na zmianęstanu zobowązań ireŻeM na zobowiązania Wplynąłg]óWnie:_ spadek rezerw na zobowązania o 239 iys' zł
spadek zobowiązań długoterrn nowych o 4 259 tys zł_ spadek zobowiązań krótkoterrninowych o 7 95B tys zł
Wzrost rozlczeń międzyokresowych o 4 279 tys' zł

Na zm]anę stan u zobowiązań długoterminowych na koniec 201 2 r W stosunku do bilansu zamknięcia 20 1 0 r' m ały
ujemny Wp]yW konwersja kwoty 818 tys' zł długotenninowych zobowiązań kredytolvych na zobowlązania kredytowe
krótkoterrninowe oraz konwersja długoterm]no\'Vych innych zobowiązań (układowych) na zobowiązania inne
kńtkoterninowe W kwocie 3 492 tys zł' zw]ększeniu uległy inne zobowiązania długoterminowe z t}1ułu easingu o
kwotę 51 rys' zł'

Tabela 9 Zob

Lp. zobowiąŻania i reŻefly na 31.12.2012 t. Udział

w 2012 (.

31 .12.2011 t . Udział

w 2011 r.

Dynamika
zobowiązania w tvs' zł

2 3 4 7

L

2.

3

4

Rezerua na zobow ązan a

Zobowiązan a dlLlgotern] nowe

Zobow ązan a kótkotenninowe

Roz czenia rn ędzyokresowe

4 025
't5 853

19 356

10 673

8,070/"

31,76r/o

38,78%

21,390/o

4 264

20112
27 314

6 394

7,340/o

34,63%

41,42%

11,410/0

94,39%

78,820/o

70,86%

166 92%
5 Suma 49 907 100,00% 58 084 100,00% 85'92a/łk

Zobow ązan a długoterminowe nadzeń31'12'2012r' Wynlosły
w tym:

inne zobowiązania finansowe ( leasing)
_ zobowiązaniaukładowe

15 853 tys zł

137 tys' zł
15 716tys' zł

15



sprawozdanie zarŻądu z działalności spółki Akcyjnei aDLEwNlE PaLsKlE w 2012 rcku

zobow ązanla krótkoterminowe na dzień 31 12'2012 r' Wynlosły
w ł'.l11:

zobow]ązanja z tytułu kred},tóW bankowych

Zobowązan a z Mułu dostaw robót i usług

zobowiązania z t\lułu wynagrodzeń
zobowiązania z Mu]u podaikóW, innych św adczeń
pozostałe zobow ązania
( z tego zobowiązania układowe: 3 492 tys' zł)

- zobow]ązanlaleasingowe

- zaliczk otzymane na dostawy

- fundusze specjalne

19 356 tys. zł

3 815 tys zł

9 296 tys' zł
728 tys' zł

1 114 tys' zł
4 276 t!s. zl

100 tys zł
16 tys. zł
11 tys zł

Podobnje jak W Latach ubiegłych zobowiązania publcŻnoprawne i układowe' traktowane były prior},ietowo ] płacone

W terminie. Zobowiązania z Mułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane były głóWnie Ż należnych
do zwrotu kwot podatku VAT. W 2012 r' spółka nie mlała zobowiązań z iytułu podatku dochodowego od osób
prawnych, ponieważ korzystała z od czenia od uzyskanego dochodu częścistraty podatkowei z lat ub]egłych

9. Analiza wskaźnikowa i ocena zarządzania zasobami finansowymi

Tabela 10 WskaŹnik zadł!żen]a

Lp. Wskaźn ik zadłużen ia 2012 t. 2011t. Dynamika
l3r4l

1 ogó|ny poziom zadłużen a

lzabowjązania j rcŻew na zabawiaŻania tłatrść paŚWów Ógćk ]

67,570/0 75,540/o 89,45%

W 201 2 r' W poróWnaniu do 201 1 r' poziom ogólnego zadłużenia spółki u legł dalszemu zn] niejszeniu
ogólny poziom zadłużenia zmniejszył slę z 75'54% Według stanu na konec 2011 r' do 67,57% Według stanu na
koniec 2012 r', co W zdecydowany sposób zmniejsza ryzyko finansowe W zwjązku ze zmnie]szeniem obcych Źródeł
W llnansowaniu dziłaIności społkl'

Tabe|a l1 Wskaźn]k płynności

Wskaźnikipłynności 2012 t. 2014 t.Lp. Dynamika
13:41

1 Wskażn k bieżącej płynności fn ai sowej

l akM a abfu law e/Ż abow i a2 an i a kr ólkolem i naw e)

1,251,74 139,20%

2 Wskaźn k płynnościszybkiei 0,94 0,65 144,624/r

[( akw a o bnlÓw e'zapa sy ) h abow i ązuia kr óIkale m i naw e ]
3' cyk zapasóW W dniach 58 53 109.43vt

1Pr Ętlr 9|?]!-,ąaś!y:ąe0Lp,!p!9df !!ł4a9}pE9!4!L
4' cyk należności krótkoterrninowych W dniach

(pżecĘtny stan Mleżnoś.j'360/pDyńady nena Że spŻe,Jaży)

(pŻecięW slan zobowjązań'3duptyńady netta ze splzedazy)

5 cyk|należnościhand owych Wdn ach

40

34

86

37 1A8,110/o

30 113,33%

88 97,73%

33 112'12Ó/a

(pżec]etry slan nalehaśći handlÓwychjd)/pŻychody nena ze spredazy

6 cyklzobowiązań króikoterminowych W dniaoh

7 cyklzobowiąŻań haidlowych W dn ach
( p żeci ęl ny si a n zabaw ] ąza ń h an d ]aW c h' 360/przych a dy neda z e sp że daży)

8 cyk] ŚrcdkÓW pien!ężnych W dniach
Ic\kl za.asÓw + cw należnaścj cw zabowjazań]

13 2 650,00%

s Kap tałobrotowy W dniach obrotu

[(fraiąlek obnhqy ŻabDwtszania kólkolełninawe) 36a/ plzyńady netto ze

226,09yo52 23
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sprawozdanb zarządu z dzjalalnaści spółkj Akcinej oDLEWN]E PaLsKE W 2012 roku

Dynamika wańości przedstawionych W tabeli WskażnikóW płynności śWiadcząo tym' że spółka posiada zdo]ność
do regulowania bieżących zobowiązań' spłaty zobowiązań układowych W ko]ejnych okresach będą skutkowaó
osiągnięciem WskaźnikóW uznawanych za prawidłowe'

Tabela l2 Wskaźn k sprawnościdzjałan]a

Wskaźnik splawności działan ia 2012 r.Lp. 2011t. Dynamika
13:41

1 Wskaźn k operacyjności
(kasz|y spżedanych praduków tawarów i ffile ahw + kołty
sqedażr + kaŚżt! ogól' zarądu) / pEyehady że Eżedaży
prcdukÓw, toqŻńw j nateiałów)

95,68% 94,85% 100,88%

2' Rotacja aktywów 1,40 92,86a/a
(pąychady neto ze spredażyl precięlny stan ak ów)

1,30

2,72

,BO

3,02 90,01%
(prychady ne a ze spżedażyl pżeĆĘlny stan śradków lNatych)

4' Rolacja mająiku obroiowego 3,15 92,06%
tpEvctloly nełto re spneaa4 pnecęuy łan n .---'

3' Rotacja środków tMałych

5 Wyda]ność pracy najednego zakudnionego 331 tys' zł 91'84%304 tys' zł
(pEychody nefla ze sptedaży/pżec]ąke zelrudn]enie w danvn raku)

Wskażnik operacyjnośc]za 2012 rok u legł zwiększeniu o0,83%Wsiosunkudo2011 r' Wskazując na nieznaczne
pogorszenie opłaca ności prowadzonej przez spółkę działa noścl gospodarczej'

Wańości WskaźnikóW: rotacja aktywóW, rotacja środkóW tMałych i rctacja majątku obrotowego Wykazały nieznaczne
pogorszen]e. Wydajność pracy najednego zatrudn onego spadła o 8,16%

Tabcla 13 Wskaźn k rentownośc

Lp. Wskaźnik lentowności 2012 t. 2011 r. Dynamika [3;4]

1. siopa zwrotu zkapilału - RoE
Iz'Śk(slrala) netlo / średni pazbn kaptal! iłasnąo 9 danyń rcku q a/.]

21,510/" 31,56% 68,15%

stopa ŻwrotLr z aktywÓW - RoA
|zvskktala) netldśJedni paziafi aRWów agrłefr w dar]W bku w 7o]

6,97% 1,124/, 94,284/a

3 Pozjom marŹy brulto 14,82% 14,124/a 104,96%

6,770k 5,73% 118,15%

5,90% 5,490/" 147,470h

[rysk(st?la) buno ze spredaży netla / pftychady netto Że spżedazy]

4 Renlownośćoperacy]na

[zysk|slrala) z drjelalfrśc] apeżwe jlpryehady netta ze spftedaży]

5 Rentowność brutto

[zysk(slrata) butla pred apał]alkawanietl /pŻ'rhady nena ze

6' Renlowność neilo 5,25% 95,11%

110,68%- 

k,.| (shab) Ą"ro pżrhadj r^tÓ 4 'preda/'l

7 EBITDA 12 816 tys. zł 11 579 tys' Żł

8. Rentowność EBITDA 13,05% 10,77a/a 121,17ya

tr!:D-!kg:!9!r:ś!9!ŁsP- e d a, )

Wszystkie Wskaźnjki rentownośc za 2012 r' Wykazują Wańość dodatnią Wskazu]ąc na bardzo doblą efektywność
prcWadzonej pzez spółkę dzjałalnoścl gospodarcze]. NajwyŹsząWańość dodatnią spośród Wszystkich WskażnikóW

rentownośc] pzy]muje poziom maży brutto, której Wie kość W 201 2 l Wyniosła 1 4 
'82%, 

a dynamika 1 04,99% W

odniesieniu do 2011 r' Dynamika Wańości EB|DAza2012r'Wodniesieniudo2011rWykazaławartość110'68%,a
jego rentowność Wykazała Wielkośó 13'05% l dynamikę 121,17% W odniesleniu do 2011 r'
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sprawazdanie zanądu z dzjatalnaści spolki Akcyjnej aDLEWN|E PoLsKE w 2012 rcku

W 2012 r' spó|ka zrealjzowała Wszystk e istotne cele związane z prowadzoną dza|alnośclą gospodalczą o czym
śwladczy Wie kość osiągniętych plzychodów ze sprzedaży l EBITDA' Analiza podstawowych Wielkości ekonomiczno_
finansowych daje podstarvy do stwierdzenja, że społka poradziła sobe ze skulkami spowolnenia W gospodarce
europejskiej obseMowanego W szczególnośc W drugjm połroczu 2012 roku' Ternpo ska]a spowolnena
gospodarczego W Posce ikrajach Unij Europejskie] będzie miała Wp]yW na osiąlane Wyniki W pelspekt}vie
koleinego roku.

l0,Aktualna i przewidywana sytuacia finansowa

Rok 2012, szczególne W jego drugim półroczu, był okresem nas enia się zjawisk recesyjnych w krajach Uni
Europejskiej Pogorszenie koniunktury objęło Większość branż prcducentÓW WyrobóW iinalnych, dla których spółka
jest dostawcąodlewóW j komponentóW odlewn czych' Efektem tych zjawisk byłspadek o 8,70% plzychodóW spółk
W stosunku do roku poprzedniego' Tonażowo spadek ten był jeszcŻe gĘbsŻy iWyniósł 15'18%' Niższy poziom

spadku plzychodóW ze splzedaży W stosunku do poz]omu spadku w lonażu wyprodukowanych odlewóW, był
wynjkiem zWększenia udziału W spŻedaży ogółem sprzedaży komponentów odlewniczych'

spółka zbudowała W !Ą}niku konsekwentnej rea zacji Wieoletniego pLanu ]nwestycyinego, nowoczesny potenc]ał
produkcy]ny i badawcŻo_rozwojotĄ1 W Qmach ośrodka Badawczo_Rozwojowego KomponentóW odlewn]czych i

dzięki temu awarsowała do grcna czo]owych europejskich od|ewni o usługowym charakteŻe produkcj Wysokim
poziomie innowacyjt]ośc technolog cznej j prodr']ktowej

stworzony potenciał produkcyjny i badawcŻo_rozwojowy jest podstawą plowadzenia eiektywnej działalnośc
gospodarczej lóWn]eż Wokresach spowo njen]a gospodarczego izwiązanego z tym zmniejszenia poz]omu zamóWień

od dotychczasowych kontrahentów spÓłk], iograniczonym możliwościam pozyskiwan a nowych k entóW'

W 2012 r' nastąpiła dasza poprawa Wskaźn kóW płynności oraz WskaŹnika poziomu zadłUżenia, co jest
potwerdzen]em, że spółka kroczy dalej d rogą pozlywnych zmian skutkujących Wzrostem jej Wańości bilansowej

społka real]zowa]a zgodnie z p]anern swoje zamiezenia inwestycyjne' głównie związane z ośrcdkem Badawczo'
Rozwoiowym KomponentóW odlewniczych, a poniesione ogółem nakłady ]nwestycy]ne W 20]2 r' Wyn]os]y 4 445 tys
zł

W2012 r' społka dokonała terminowych sp|atzobowiązań układowych Włączne]kwocie 3492tys' zł

Na s},tuację ekonon] czno_fnansową spo]ki W kole]nych miesiącach będąmiały WpłyW;

tempo i skala spowo nien|a gospodarczego W kra]ach Un] Europejskiej W powiązaniu z s},tuacją rynkową
ekonom]cz]]o-1lnansową głównych kontrahentóW społki,

kształtowan e się ku]sóW walut obcych' ze Względu na Wysok ponad 80% udział W spzedaży ogółem
sprzedaży W Walutach ] W złotych na bazie cen Wa utowych,

ksztaftowanie się cen surowcóW l materiałóW Wyko.Żystywanych W prcdukcji od]ewniczej, głóWnie suróWki
odlewn czej, z uwag na ich istotny udzialw kosztach todzajowych produkcji,

kontynuacia llnansowan a spółki pŻez Bank [/ilennium sA' oraz Raiffeisen Bank Polska SA na

dotychcŻasowym poŻiom e odpowlednio po 1'12'2013 31'a1'2014l''

1 l.lnstrumenty finansowe
Dz]ałalność społki w 2012 r finansowana była kapitałem Własnym, kredytami bankowymi, a także zobowiązaniami
układowynri ] hand owym ' GłóWnym bankami ilnansującymi działalnośó spółki by]y| Bank lvljLlennjur. s'A
Ra ffeisen Bank Poska S.A.
W dn u 11'04'2012 roku spolka zawada z Rafiesen Bank Polska s A. z siedzibą W Warszawie Areks nr 1 do

Umow o limit WierŻ},telności z dnia 102'2012 l' rczszeŻąący udostępn one W jej ramach produkty o obsługę
Walutowych transakcji teminowych do kwoty 1 000 tys zł lub jej róWnowańości W innych Walutach oraz UmoWę
Ramowąo Współpracy W zakrcsie Transakcj] Term]nowych l']mowę DodalkowąTransakcji Wa utowych' W ramach
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zawańych umóW stt/ozone zostały możliwości zawierania prŻeŻ społkę terminowych transakcj Wa]utowych w
qranicznejdacie ich zapadalności W term nie do 31'01.2013 r

W okresie do 31'12'2012 r. spółka zawańa dwie ttansakcie terminowe na warunkachjak niżej

spółka dokonała ten'ninowego rozliczen a transakcji zawańej W dniu 09'05'2012 r poprzez splzedaż 200 tys' EUR
po kulsie terminowym ] EUR = 4'2230 PLN' Kurs średni NBP z tego dnia Wyniósł 1 EUR= 4,0615 PLN.

Bilansowa M/ycena Według Wańoścj godziwei transakcji z d|ia 26102012 r' skutkowała ŻWiększeniem
przychodóW finansowych o kwotę 22 tys' Żł'

W dniu 30.01 2013 l' spółka dokonała terminowego rozlczenia transakcji zawańej W dnju 26'1a'2012 l' papŻez
spŻedaż 250 rys' EL]R po kursie term nowym 1 EUR = 4,1900 PLN' Kurs średni NBP z tego dnia wyn ósł 1 EUR =

41858 PLN,

Zawarte transakcje term nowe stanowiły cŻęściowe zabezpieczenie osiąganych prŻez społkę plzychodóW W

wa utach obcycl T ezabezpieczonycl" w lauralry sposob.

12.ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na działalność i

osiągnięte wyniki

W okresie 12 rniesięcy 2012 r' nie Wystąp ły czynnikj izdarzen]a o n etypowym chalakterze, mające WpłyW na
działalność iosiągnięte przeŻ spółkę Wyniki'

13'opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością
spółki

- RWko Wahań kursóW Walulawch

Przychody spółk] W Wa utach ] zróWnane z |imi przychody W złotych na bazie cen Wa]utowych' stanowią od lat
Wysoki poziom W osiąganych przez społkę pPychodóW ogółem' W 2012 r' stanowiły one 81,23% osiągniętych
przychodóW'

spółka nie zakłada w pelspektywie koejnych miesięcy istotnych zm an W strukturze osjqganych plzychodóW'
Tym samym znaczna częśó p|ŻychodóW spółki, W tym planowanych do osiągnięcia W 2013 r., będzie narażona na

ryzyko Wahania kursóW Walut Aprecjacja złotego może Wpłynąć W istotny sposób na pogorszenie rcntownośc
prowadzonei pŻez spółkę działalności gospodarczej' Ewentualne znaczne un]ocnienie z]otego Wobec głóWnych
Walut śWiatowych mogłoby spowodować zrnniejszenie konkurencyjności ofeńy społki i W konsekwencji doprowadz]ó
do obniżenia os]ąganei pŻez nią maży brutto ze splzedaży' a tym samym Wpłynąó na pogorszene WynikóW
ekonomiczno-finansowych.

ab€la 14

Lp. Data zawarcia transakcii 09.05.2012 r. 26.10,2012t.
Numer kontraktu FX1213000572 FX12300010s1

2 TvD inshumentu ioMard forward

3 Waluta bazowa/waluta niebazowa EUR/ PLN EUR/PLN
4 Wa]uta ikwota kUoiona oŻez soółke 844 600.00 PLN 1 047 500 00 PLN
5 Wa Uta ikwota sożedana orzeŻ Soółke 200 000,00 EUR 250 000 00 EUR
7 Dzień zakońcŻenia transakcii 09.08.20't2 r 30.01.2013 r.

8 Kurs terrninow 4,2n4 4 1900
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Negatywne oddziaływanie aplecjacji złotego na Wyniki spółki ogranicza naturane zabezpeczenle związane z
dokonywaniem zakupu mate a]ów' g]óWnie suńWki od]ewniczej j komponentóW służących do produkcji Wszystkich
rodzajóW stosowanych two]z}$/ odlewn czych' popzez ich impoń rea izowany W EUR Ponadto zgodnie z pŻyjętą
strategią ryikową społka dąży do zwiększan a w swojei spŻedaży udzjału kontrahentóW z branż, których plodukty
finalne kerowane sądo odbiorcóW krajowych

spółka zarn erza W perspektywie koejnych m esęcy zaw erać W ramach uzyskanych limitóW skarbo$1ch terminowe
transakcje Waluiowe typu foMard' które będą stanowły zabezpieczenle osiąganych pŻez nią plzychodóW W

Wa utach obcych nie zabezpjeczonych W naturalny sposób'

' Ryzyko wzrostu cen surowców

GłóWnym surowcami wykolz ystywanymi pŻez spółkę W prccese plodukcji są suróWk od ewnicze, złom żeliwny
sta]owy modyfikatory' zaTawy araz żelazostopy' lch koszt stanow ]stotną częśó kosztóW produkcji WyrobóW
gotowych' W przypadku Wzrostu ich cen' W szczególności suńWki odlewniczej oraz złomu' stnieje ryZyko istotnego
obniżenia rentowności działalności prowadzonej pEez spÓłkę oraz pogorszenla ]ej pozycji konkurencyjnej sytuacji
finansowej.

spółka pŻec Wdz ała temu zjawisku popftez stosowanie systemu Waoryzacjicen swoich ptoduktóW {ostateczna cena
da odbiorcy u\ĄzgLędn a Wahania rynkowych cen surowcóW), który częściowo rckompensu]e Wzrost cen
zaopatrŻeniowych ijego negai}łvne oddziaływanie na efekt}Ą'l/ność prowadzonejdziałalnościgospodarcze].

' Ryzyko uza]eżnienia od głóvnych dostawców

spółka l]ie jest uzależn]ona od jednego dostawcy W zakrese dostaw podstawowych surowcóW i materia]óW

używanych do produkcj 
' 

to jest suróWk odlew czej' złomu, że|azostopóW, modyfikatolóW zapraw Niemniejiednak
z uwag na fakt, że dostawy suróWki od ewniczej do krajóW Un]i Europejskiej, W tym do Polski, pochodząg]óWnie z
mpońu z Ros]i' istnie]e ryzyko zachwiania rytrnicznośc dostaw olaz monopolistycznego kształtowania cen, co może
mieć negatywny Wpływ na terminowość Wykonywania z]eceń produkcy]nych oraz Wyniki ekonomlczne spółki'
Dostawy zlomu, jako drugjego WaŹnego W produkcji odlewn]czej materiałU' odbywaią się głóWnle W oparciu o
dostawcóW krajowych' W ptzypadku nagłego Wzrostu ŻapotĘebowania kra]owego pEemysłu hutniczego na ten
surcWiec' stnieje ryzyko zachwiania rytmiczności dostaw ] skokowego wzrostu cen, W tym ńWnież o charakteze
spekulacylnym.

- Ryzyko związane z sytuacją klientóW spałki

społka nie iest uzależnlona W istotny sposób od jednego odbiolcy jej produktóW Niemlriej jednak zm any strateg
zaopatlzen owej W gronie kluczo$rych odbiorcóW jej prcdUktóW' mogą mieó negat}łvny WpW na osiągane wynik
ekonomiczne' Zagrcżenie stanowi głóWnie pogorszenie sytuacj fnansowej klientóW oraz skutki prowadzonych pŻez
nich działań restrukturyzacyjnych zmieEa]ących do pŻenosŻenia produkc]i ich WyrcbóW fnanych do krajóW

Da ekiego Wschodu' głóWnie ch in i lnd , ze WŻg lęd u na stav dy|amiczny wzrost tych rynków P rowadzió to r.oże do
zaniechania składania zamóWień W SpÓłce i presj na obniżen e cen jej produktóW'

- Ryzyka nievrfr'liązania się przez spdkę z zawańego Układu

W dnu 12 lutego 2009 r. sąd Rejonowy W Kelcach ogłosił upadłość społki Ż możliwością zawarc a układu
z WieEycelami' Postępowanie Upadłośclowe mjało na ce]u restrukturyzację zadłużenia spółki poprzez redukcję

długóW izakończyło się zawarciem W d|iu 4'05'2010 t Układu z W]erzyclelami' który został następnie Żatwierdzony
pŻez sąd Upadłośc owy postanowlen em z dnia 18'05'2010 r' Postanowienie sądu Upadłościowego o zatwiefuzeniu
Układu uprawomocniło się z dniem 26 05'2010 r' Zawańy Układ określa różne terminy spłat zobowiązań Wobec

WieŻycie i poszczególnych kategorii
zgodnie z postanowien ami zawańego Układu' najdłużej (do 30 czeMca 2018 r') będą spłacane Welz}łelności
Wobec BankÓw: 1% naeżności głóWnej każdego z BankóW zostało zapłacone jednorazowo W dniu 26'08'2010 r' na

zecz kaŹdego z BankóW; pozostałe 24% należności głó!ł]'nych Wobec BankóW zoslanie splaconych W 28 róWnych

kwańalnych ratach, pieMsza rata zosta]a spłacona 30'09'2011 r'

Dotychczas społka dokonała spłaty WierŻycieli Drobnych, których wlerzytelnośc] nie pŻekroczyły 50 tys zł olaŻ
spłaty Weęyc]el] Zwykłych' których Wiezytelności ne przekraczały kwoty 2 mn zł' Ponadto zgodnie z
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harmonogramem spłat Wierz},telności Wobec BankóW' społka spłac ła Według stanu na 31'12'2012 r. kwotę 6 257
tys' zł' a do spłaty W koleinych latach pozostaje kwoia 19 208 tys' zł'
Biorąc pod uwagę od egły tefinin zakończenia spłaty pozostałych Werz}łelności bankowych nie można Wykluczyć,
że spółka, na skutek V/ystąpienia ńżnego rodzaju czynnikóW zewnętrŻnych i WewnęiŻnych, może n e WI]Viązać się
z postanowień zawańego Układu. W plzypadku niewykon}tania postanow]eń tjkładu pŻez spółkę albo zaistn enla
oko|icznościW sposób oczyw]sty uzasadniających tWerdzenie, że Układ nie będzie Wykonany' na podstawie ań' 302
ust. 1 Prawa Upadłościowego, sąd może uchy]ić LJkład na Wniosek WieEycela |ub spółki Uchylaiąc L]kład sąd
otwiela zakończone poslępowan e upadłościowe zmienia sposób prowadzenia postępowania z postępowana
Z możliwośc]ą ZaWaIc]a układu na postępowanie obejmujące ikwidację majątku upadłego (ań' 304 Prawa
Upadłoścjowego)'

- Ryzyko związane z zadłuŻeniem bankowm

Finansowan]e dzialalnośc gospodarczej spÓłki zabezpieczają obecnie śrcdki udostępnione W ranrach; (a) kredytu
udzielonego prŻez Bank Milennium s'A W Warszawie W Wysokości 8 mln zł z okresem kred}łowanja do dnia
1 

' 
1 2' 201 3 r' 

' 
(b) kled},tu obrotowego udzie onego przez Bank [l]llenn um s'A W Wa6zawie W Wysokości 4 m|n zł z

okresem kredytowania do dnia 2212'2013l. onz (c) kredtłu odnawialnego W rachunku b eżącym udzielonego pEez
Raiffeisen Ban k Polska s 'A W Warszaw]e W Wysokośc 6 mln zł Ż okresem kredytowania do 31 .01 201 4 r'
Zobowązanie będące przedmiotem ur.owy o kred}1oblolowy zawańej z Banklerń N'4il|ennium s'A' W Wysokośc 4
n]ln zł spłacane jest na bieżąco W 54 miesięcznych ratach począWszy od 30 czeMca 2009 r. Według sta|u na
31 12'2012 r. do spłaty pozostaje B1B tys. zł.

N emn ejjednakjeśl zaistn]eją okolicznośc] okreś one W umowach z powyższyn]ibankam 
' 
Wtym m'in' W p|zypadku

n ewywiązywania się z oboWąZkóW umownych pŻez spółkę ub W s}łuacji pogoEzena się W ocenie bankóW
osiąganych przez spółkę WynikóW ekonon]iczno_finansowych' każdy z bankóW ma prawo Wypowiedzenia zawańych
ze spÓłką umóW W zakresle finansowania jej dz ałalności gospodarczej, co rnoże prowadzić do utraty płynności W
prŻypadku Banku l'4ilennium s'A' W WaTszawie stnieie także ryzyko nie pęedłużenia kled},towan a spółk po
1'12'2013 l' zgad|ie z zawańą ugodą a W przypadku Raifieisen Bank Polska S'A nie pęedłużenia kred}łowania
społkipo 31.01.2014 r', cotakże możeprowadzódo utraty płynności

- Ryzyko związane z rcalizacjązabezpieczeń

W związku z zaciągniętymi kred},lanri W Banku Millen]] um s'A ] Raiffeisen Bank Po]ska s.A' na ŻecŻowych
aktywach tMa]ych społki ustanowjone zostały zabezpieczenia: (a) dla Banku Mllennlum s'A' przewłaszczenie
dwóch inii lechnologicznych (stacja pŻerobu mas formierskch nt inw' 1902/5, automaryczna linia formierska HWs
nr inw' 1903/5) Wraz z cesją praw z pol]sy ubezpieczenjowej oraz zastaw rejesttowy na zb orze Żeczy ruchon]ych
stano\'/iących całość organizacyiną W skład którego Wchodzi ulządzenie teletransmisj] pomiaróW energetycznych nr
inw' 1999/6 Wraz z cesią praw z polisy ubezpieczeniowej, (b) dla Raifieisen Bank Polska s'A' hlpoteka do kwoty
12 000 tys. Żł na prawie Wieczystego uż}łkowania gruntu polożonego W starachowicach prŻy Al' Wyzwolenia 70'
gdze znajduje sę siedziba spólki Wraz z cesją WieŻtłelnośc] z umowy Ubezp]eczenia tej n eruchomośc] oraŻ
potwierdzona cesja naIeżności od pięciu kontrahentóW społki
W przypadku niewywiąz}$/an a sę ze zobowiązań kred}towych Wynikających z zawańych ur.ów z Banken]
l\'ł llennium s A' oraz Raiffe]sen Bank Po]ska s A' istnieje ryzyko Wypowiedzenia tych umóW zaspokojenia bankóWz
pruedmioiÓW zabezpiecŻen a zabezp\eczenia ustanowone są |a rnajątku, który stanowi kluczową substa|cję'
n]eŻbędną do prowadzenia przez społkę dzałalności gospodarczej Lnie technologiczne są tMale związane z
n]eruchomościarni i ich sprzedaż' jak i spŻedaż nieruchomości' byłaby utrudniona' Nernnjejjednak W plzypadku
Wypow]edzenia pŻez banki umóW, na podstawie których fnansują działainośó gospodarczą spolki, stnie]e ryzyko
skoEystania pzez banki z ustanowionych na majątku spółk zabezpieczeń'

- Ry7yko utraty kadry Żaąąd7ające] i hadry kierowĄlczej

W skład ZaŻądU Wchodzą osoby od WelU lat związane ze spółką Rezygnacja z Ża]mowanego stanowiska pŻez
któregokolwek z członkóW ZaŻądu, brak możliwości pe]nienia pąeŻ n]ch swoich obowiązkóW (np' ze WzględóW
losowych) lub ich odwołanie z przyczyn okreś onych W s15 ust 4 statutu pŻez Radę Nadzorczą (zgodnie z
postanoweniami s15ust 2 statutu) ub pŻez Walne Zgromadzene (zgodnie z$15 ust' 2a statutu) mogą mieć
negatywny Wpływ na bieżące funkcjonowanie spółkioraz perspektywyjej roŻwoju'
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RóWn eż odejście osób z kadry kierowniczej może n]iec iegatywny WpłyW na bieżącą działalność spółki' pozycię

rynkową sprzedaż otaz wyniki'

- Ryzyka związane z rea\izaciąpraieWóW dafinansowanych z funduszy Unii Europejskiei

W rarnach zawańej W dnlu 29'11'2006 r umowy z Mlnisterstwern Gospoda*i W Warczawe o dofinansowanie
projekt!| ''Wdrożenie Zlntegrowanego systemu Topena obróbk Pozapiecowe] stopóW Zelaza,, spółka otŻymała
dofinansowanie W Wysokości604 tys' złna realizację tego projektu. Projekt został zakończony 31 marca 2008 r'

W zw ązku z zawai(ą umową o dofnansowanie' projekt podlega n]on torowaniu pŻez okres pięciu lat od dnla
zakończenia jego rca]]zacji' W p|zypadku m'jn niew}$riąŻan a sę pŻez społkę ze zobowiązań Wynikających
z zawańej umowy o dofinansowanie' związanych głóWnie z trwa1ością projektu iWskażnikóW rezu|tatu W

monitorowanym okresie' lstnieje ryzyko zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania iskorzysiana
z zabezpieczeń Wekslowych'
Ponadto spółka realizuje pro]ekt nwestycyjny ,,stwoŻ enie w spółce odlewne Polskie s.A' ośrodka Badawczo'
Rozwojowego KornponentÓW odlewniczych oBRKo', klóry jest Wspołfinansowany Ze środkóW Unii Europejsklej W

ramach Progran]u operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 _ 2013' szacunkowa Wa.tość projektu V/ynosi
17 826 t!s' zl, zaś spodziewane dofinansowanje wyniesie ne Więce] nŹ 6185 tys' zł' Przewid}$/any 1ermin
zakończenia rea izacji projektu to czeMiec 2014 roku' Umowa o dofinansowan]e projektu została zawańa W dniu
31 08 '201 0 r. m iędzy społką a Polską Agencją Rozwo]u PEedsiębiorczości W Warszawie'

społka realizuje róWn eż projekty Współfinansowane ze środkóW Unii Europejskiei:

(a) proiekt 
'opracowanie i WdroŹenie innowacyjnej techno|ogii Wapiania i obróbk pozapiecowei

tĄ}sokojakościowego że Wa sferoidalnego'' realizowany W ramach dzałania ]'4 Wsparcie projektów ce owych os
prior},tetowej 1 Badania I lozwój nowoczesnych technologii oraz dz ałania 4'1 Wsparcie Wdrożeń Wyn kóW ptac B+R
osl pńoryłetowej 4 lnwestycje W innowacyjne pŻedsię!Ązięcia Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
2007_2013' szacunkowa Wańość projektu Wynosi 1 996 tys. zł' zaś doiinansowanie Wynos 924 tys' Żł. społka
zobowiązała sę zakończyć realizację zakresu Eeczowego ifinansowego prolektu do dnia 31'05.2013 r' Umowa o
dofinansowanie projektu zostala zawańa W dniu 25'10'2010 r' między społką a Polską Agencją Rozwoju
Przeds jęb jorczości W WarsŻawie]

(b) projekt 'Badania i opracowanje technikl Wytwazania innowacyjnego Wysokojakośc owego żeliwa
ausferytycznego" rea]izowany w ramach działania 1 4 Wsparcie prajektóW celawych asi pria$etawej 1 Badania i
rozwój nawaczesnych tecńnologll Prograr.u operacy]nego lnnowacyjna Gospoda*a 2007_2013. całkowita kwota
wydatkóW kwa ifikujących się do objęcia Wspalclem zwjązanych z rea]izac]ą projektu Wynos 3000tys' zł, a
maksymalny poziom dofinansowania na iego realzację ze środkóW pomocowych W lamach zawartej umowy Wynosi
1122fys' zl' okres kwal fikowalności WydatkóW dla projektu kończy się W dniu 31'08'2014 r' Umowa o
dofinansowanie projektu została zawańa W dniu 10.08.2011 r' między spółką a Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości w WaBzaWie'

lstnieje ryzyko' że spółka będzie zobowiązana do zwrócenia części ub całości otrŻymanego dolnansowan a W

pŻypadkach Wskazanych W umowach, W szczególności W plzypadku zaistnienia niepraw]dłowości plzy ich realizac]
bądż roz|czaniu i W związku z tym nie można Wykluczyć skorzystan a pŻez PARP z ustanowionych zabezpieczeń
wekslowych.

czynnik] ryzyka związane z otoczeniem społki

- Ryz;4<a związane z syźuacją nakrcekononiczną

Kontrahentam spółki sąkrajowe i zagraniczne' głóWnie z krajóW Unii Europejskiei, podmioty gospodarcze' W związku
z tyrn na dzałaność Wyniki społki nraią Wpływ czynniki zw|ązane z ogólną s}łuacią makroekonomiczną mającą
Wpływ na sytuację mająlkowąjej klientóW, W rym W szczególnośc]:

poziom izmiany produktu krcjowego brutto,

poziom inwestycji,
poziom stóp procentowych,
polityka fiskalna,
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poziom inflacji,

zmiany kulsóW Walut'

Dobra koniunktura gospodalcza W Polsce iW krajach LJnii Europejskiej Wp]ywa poz},tywnie na WŻrost poziomu
inwestycji i konsurnpcji' zaś spowolnienie W gospodarce Wpływa na jego stagnację bądŹ spadek' Globalny kryŻys
spowodował W Wększości krajóW spadek produktu krajowego brutto. spowo nienie ożywenia w gospodarce
eurcpejskiej związane głóWnie z krrŻysen] finansóW państw, może mleć lstotny negat}vny WpłyW na perspektywy
rozwoju, osiągane łryniki s}'luację finansową spółki'

- Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku odlewniczym' lnwestyc]e zrealizowane W ostahich latach
sprawiły' iż spółka dysponuje nowoczesnym pa*iem maszynowym oraz dużym potenc]ałem produkcyjnym i

badawczo_rozwojowym' Dzięki temu jesl W sianie realiŻować zamóWienia klientów na skomplikowane konstrukcyjnie
komponenty odlewnicze z twotzyw nalnowszel geneecii, w konkurencyjnych cenach I terminach oraz z
ulrfzg ędnieniern innych istotnych dla klientóW WarunkóW dostaw'
Na rynku obseMuje się nasibnb konkurenc]i ze strony odlewni krajowych izagranicznych spowodowane trudnymi
Warunkami gospodarrzymi' lstotnym zagrcżeniem jest ńWnieŹ mpoń tanich od]ewóW z krajóW I ebędących
członkami Un i Europejskiej, szczególnie z chin ] lndi, chociaz W stosunku do typowąo asońymentu produktowego
spółki zagrożen e to ma mniejsze znaczenie. Walka cenowa na europejskim i św]atowym rynku odlewniczym może
spowodować pogorszenie Wyników finanso!'/ych osiąganych pŻez społkę ub utratę części klientów' t]trudnione może
być ńWnież pozysk]Wanie no[rych kontrahentóW

' Ryz'ko zmian przepisów prawnych iich interpretacji

zaglożeniem da działalności spółkl mogą być Zmieniaiące się pŻepisy prawa ]jego intemretacjj' Ewentualne
zmany pŻepisóW plawa' a W szczególności przep]sóW podatkowych, p]zepisóW prawa pracy iubezpeczeń
społecznych, mogą zmieŻaó W kierunku powodującym Wystąpienie negatywnych skutkóW dla działahości i pozycji

rynkowe] spółk. PJzepisy prawa polskiego podlegają bieżącen]u dostosowywanju do plawa Unii Europeiskiej' a
zm any te rnogąmieó WpłyW na otoczen e prawne związane z dz ałalnośc ągospodarcząspołki'
Zm eniające się prŻepisy plawa, W tym W zakresie ochrony środowska, mogą spowodowaó na]ożenie na spółkę
dodatkowych obowiązkóW iWzrost kosztóW' co może mieć Wp]yW najejrentowność josiągane Wynik]'
szczegó nie częste są zm any nterpretacyjne pŻepisóW podatkowych. Bnk jest jedno itośc W praktyce organóW
skalbowych iozecznictwie sądowyrn W sfeŻe stosowan]a ustaw podatkovvych'

Przyjęcie pŻez olgany podatkowe lub orzeczn ctwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innejniż plzyięta pŻez
społkę w plzeszłośc 

' 
może mieó negatywny Wplyw na osągane Wynik] iperspektywy rozwoju'

'l4. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracii publicznei

Na dzień 31'12'2012 r' nie toczyły się żadne postępowania przed sądenr, organem Właściwym dla postępowania
albil'ażowego ub orga.err adn nistracji pUblic7rej'
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1 5. Podstawowe produkty spółki
Podstawowymi prcduktar.i rtrytwarzat]ym pęez społkę Akcyjną oDLEWN E PoLSKLE są odlewy Wykonywane
g]óWnie z Źeliwa sferoida nego' a także z że iwa szarego ADl oraz stalWa' spółka rykonuje produkc]ę głÓWnie W

małych i średnich seriach'

Produkowane W spółce odlewy obejmują połprodukty, półfabrykaty i podzespoły do maszyn i uŻądzeń olaz
pojazdóW, a także maszyn budowlanych innych' odbiorcam społki są podmloty działające W btanżach|
moto]TŻacja' armatura przemys]owa, pŻekładnie mechaniczne, kolejnictwo' enelgetyka' maszyny ton]cze,
budowlane oraz sprŻęt AGD'

Tabela l5 sprzedaż od eWóW W podzale na twoŹywa

sprzedaż odlewów według twor'yw
Lp.

2012 t.

(tony)
lJdŻiałw

2012
2011t.
(tony)

lJdziałw Dynamika
2n11 201212011

od ewv z Żeiwa sferoida neoo 9 525 81,09% 11 326 81,78V" 84,10%

od ev'1 z Że wa szar€qo 2206 18,780/0 2 464 17,194/, 89,53%

14,5 0,120/o 59 0,43o/" 2Ą 58%

od eWV Ż żel Wa AD! 1,5 0,01%

sprzedażodlewów ra'em

W okrcsie 2012 r' W pońWnaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na skutek spowo nienia W gospodarce
europejskiej, spŻedaż od]ewóW ogółem mierzonej W tonach spadła o 15,18% (z 13 849 ton w 2011 r' do 11 747 ton
w 2012 t.)

Największy udział W produkcj spolk r.ają odlewy z żel]Wa sferoidalnego lch udział W Wolumenie sprzedaży
od eWóW zmn]ejszyłsię z 81'78okw2011r do 81'09%W2012r'

Drugim twoŻywem pod !,!Żględem produkowanej ilośc ]est żeliwo szare (18'78a/o w 2a12 l' 17 
'79% 

w 2011 l')'
Ko ejnymi twolzywami, z których produkowane są od ewy jest staliwo (0,12% w 2012 l' i a'43% w 2a11 l łączne]
produkc]i) oraz żeliwo ADl.

Zeliwo ADl jest nowoczesnym tworzywem o Właśc Wościach zdecydowanie prŻewyższających dotychczas
produkowane gatunkitworzyw od]ewniczych społka jest jedynym producentem tego typu Morzywa W Posce

struktura produkowanych odlewów wg tworzyw w 20'l2 r.

0 01%
4,12%

81,08%

11747 100,000/, 13 849 100,00% 84,82ya
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Tabela ló srukfura przychodow spo]l

Lp.
slruklu.a pąchodów spólti 2012lok Udziałw

(tvs. z0 2012
Udziałw Dynamika
2011 201212011

2011roł
fus. złl

Przychody ze spŻedał' włm| 98'l72 100'00% ]07530 100,00% 91,30%

1'1 przychody ze spżedaży produkcii, W tym: 95196 96,970l" 104197 96,90% 91,36%

1.1.1. przychody ze sprzedaży plodukcji wlasnej 93 728 95,47% 101727 94'6a% 92,14%

1'1'2 plzychody ze sprzedaŹy produkcjiobcej 1468 1,50% 2470 2,3a% 59,43%

1.2. przychodyzrslug 1646 1,68% 1405 1,31% 117,15%

1.3. przychody z h ardlu 1330 1,35% 1928 1,79% 68,98%

W oklesie 2012 r spo]ka Uzyskała pŻychody ze spŻedaży w Wysokości 98 172 tys' zł były one o 8'70% n ższe od
p.zychodÓW uzyskanych W anaogicznym okresie 2011 r'

społka osiąga wzychady ze spŻedaży Wyrobów z produkcji Własnei oraz z WyrobóW W},twaąanych W innych
od lewniach (przychody ze spŻ edaży prod ukcji obcej)' W 201 2 r' pŻ ychody ze spŻ edaży prod ukcji Własnej spadły o
7,86% W stosu nku do 201 ] r' Zwiększył się natomlast lch udział W przychodach ze sprzedaży z 94,60% W 201 1 r' do
95 47% w 2a12 l ' W 201 2 r' spad]y róWnież prŻychody ze sptredaży plod ukcji obcej o 40,57% W stosunku do 201 1

r.

Znacznie zmn ejszy]y s]ę też przychody z handlu, które wstosunku do 2011 r' spadły o 31'02%

W zW ązku z rozpoczęc em W 2012 r' dzałalności na rynku niemieckim związanej z realzacją umóW o dzeło W
obiektach fabrycznych klientóW n emieckich' Wzrosły plz ychody ze spŻedaży usług o 17'15% W stosunku do 2011 r'
ch udział W p|z ychod ach netto ze spŻedaży wzlósl z 1 

'31 
Ó/a 2a11 r do 1,68% W 2012 r'

16.sprzedaż poszczególnych 9rup produktów i usług

Tab€la l7 Plzychodyze sprzedaży WedłUg branżodbiolcóW

| ^ Przychody ze sprŹedaży ploduhów i Usług 2012 rok tjdziałw 2011 Udziałw Dynańika-i' (wg branż odbiolców) (tys' zł) 2012 (tys' zł) 2011 2012| 2011

1' PŻemysł rnaszynowy (m in' pżekładn 29 543 30'09% 28 664 26,66% rc3'ala/Ó
nrechanicŻnych i maszy'] budow aiych)

2 Matalyzaąa 20 292 20,67'/" 21448 19,95% 94,61%

3 nne maszyny użądzen a 12334 12.560/, 16 91' 15 Ttoo /2,9J"0

Arrnatura pżemysłowa 1t 601 11,82% 15 339 14,260/a 75,$a/a

Energeiyka 7 808 7s5% 7 909 7,36y" 99,72yt

Koejniciwo 5 657 5,76% 7 853 7,34y" 72,A4yt

Maszyny rolnicze 5 612 5,72% 5,13% 1A1,81%

Usłuq realzowane W blanży odlewnicze i

metaloweipoza qran carn kraiu
127 0,130/,

Pozostałe (W tym pozostałe usług ) 5198 5,29% 3 390 3,15ya 153,33%

UŹądzenia qospodarstM/a dornowego 504 0,47%10

suma spŹedał 98 172 r00,00% 107 530

Ż5

100,00v0 9130%
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W związku z odnotowanym spowoln eniem W gospodarce eulopejsk]ej W 2012 r'(szczegó nie W drug|m póhoczu)

nastąp]ł spadek przychodóW ze spEedaży dla Większośc branż'

spośród branż' dla których spółka produkuje od ewy, największy udział W sprzedaży ma pŻemysł maszynowy
(30,09%udziałuW2012r'i26,66%udz]ałuW2011r')'Wstosunkudo2011lplzychodyzesprzedażydlatejbranży
Wzrosły o 3'07%'

Drugą największą branżą jest motoryzacja (20,67% udziału W 201 2 r' i 1 9,95% udziału w 201 1 l')' W stosun ku do

2011 r' przychody ze spŻedaży dla tej branży spadły o 5'39%' Ko|ejnąistotną branżą dla które] społka produkuje

odlewy są inne maszyny i ulządzenia (12'56% udziału w 2012 r i 15'73a/o udzału w 2011 I') oraz amalura
prŻemysłowa (11'82% udziału w 2012 r' 14'26a/o udziału W 2011 r')' W stosunku do 2011 roku przychody dla

branży inne maszyny i urządzen a spadły o 27'07% a dIa branży armatura pŻemysłowa przychody spad|y o 24'37%'

struktu€ spżedażY produktóww 2012 r' wg branż odbiorców

5.72%
0 t3%

o 09%

5 ?6%

7 95'/t

11 a2Ó/r

12 56r/r

24,67%

'l 7. Rynki zbytu oferowanych produktów

struktura sprzedaży produkowanych WytobóW pEez spółkę Według rynkóW zbytu.

Tabela l8 struktura spŻedażV wedłuq rynkóW zbytu

struktura sprzedał spółkiwg rynków 2012lok UdŻiałw 201' lok
Lp' zbytu (vs' zł) 2012 (tys' Żł)

lldŻiałw Dynamika
2011 201212011

1 sprzedaż klaowa 47 185 48,06% 49314 45,86% 95,68%

DostawY W€Wnąlrzwspó|notowe 44 893 45,73r/, 54 197 50,40% 82,83%

sp'7edJż e'spo1oM,a 6 094 6'21% 3,744/, 151,63%4 019

sprzedaż lazem 98172 100'00% ]07530 100,00% 91,30%

Udział sprzedaży rcalzowanej W dostawach krajowych w plzychodach ze spŻedaży
W 2012 r' Wyn]ósł 48'06% (W 2011 r udział ten \łyniósł 45'86%)' natomlast udział spŻedaży realizowanei poza

gran ce kraju (dostawy wewnątzv/spólnotowe i ekspoń) Wynjósł 51 ,94% (W 201 1 r' udział ten wyniósł 54, 1 4%)

W 201 2 r' W stosunku do 201 1 r' sprzedaż realizowana poza granice kraju spadla a 1 2'42%%'
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Należy zwróc]ć uwagę, że całkowiiy udział spŻedaży w Walutach obcych iW złotych na bazie cen walutowych W

sprzedaży ogołem' jest dużo Większy n]ż pŻedstawiony Wyżej udział dostaw WewnątŻWspólnotowych iekspońu
Wyn ka to z działalności niektórych klientóW spó]ki z Polski' którŻy W całośc spŻedają swoje Wyroby na rynki
zagraniczne iceny za odlewy usta]one sąW Walucie' spęedaż spółkiŻaleŹna od Wahań kursowych Wynosi81,23%'

struktura spŻedaży społki wg rynków zbytu w 2012l.

48,06%

45,73r/r

Tabela l9 Rynkidostaw Wewnątrzwspó notowych isprŻedaży eksportowei

Lp,
Rynki dostaw wewnątrŻwspólnotowych 2012r.w Udziałw 2011r.W Udziałw Dynamika

ispżedał ekspońowej tys' zł 2012l' tvs' Żł 2011l' 2012|2011

Niemcy 23 909 46,89% 23 932 41,11% 99,90%

18 030 30,97yo 47,74ya

Korea 3 838 7,53% 0,240/0 2141,43%

Austrla 2 613 5,12% 2 216 3,81% 117p2%

Czechy 2 424 4,75,/, 6,81% 61,18?o3 962

USA 2 106 4,13% 3 160 5,430/" 66,65%

Hiszpania 1270 2,49o/, 801 1,38% 158,55%

1,40% 102.09%

10 słowacja 776 1'52a/" 225 0'39% 344'89%

11 Franc]a 614 1'20,/, 401 0,69% 153l2a/Ó

12 Dania 333 0,65% 344 0,59% 96,80%

Wochy 830 1,630/" 813

13 Szwajcara 150 0,29% 850 1,46o/0 17 
'65Ó/a14 Holandia 15 0,03% 110 0,19% 13,64%

100,00% 58 216 100,00% 87,58%

GłóWnym rynkiem dostaw na rynki Żagraniczne w 2012 r był} Niemcy (46,89% sprzedaży w 2a12 | i 41'11%
spzedaży W 201 1 l')' W stosunku do roku 201 1 dostawy do Niem ec spadły o 0'01%'
Znaczący udział W tej splzedaży ma ńWnież Wielka Bryłania (16'88% sprzedaży w 2012l' i 30,97% swzedaży w
2011 l ) W stosunku do 2011 r. dostawy do Wielk]ej Bryta|ii spadły o 52,26%'

Razem spŻedaż zagraniczna 50 s87
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lstotny udział W sprŻedaży na rynki zagran czne rna Korea' W stosunku do 2011 r dostawT do Kore Wzrosły o
2 641.434/a.

śłÓWż.; _l ranc]a
wachy _ 152.; I 1,2aV

struktura sprzedaży zagranicznej w podziale na rynki w 2012 r.

2,49r/r

0,65%

0 0l%

4,75%

5,12%

6.47%

l 8'odbiorcy produktów Spółki
oDLEWNIE PoLsKlE sA. są od]ewnią usługową Wykonującą od]ewy dla Wieiu klientóW W bardŻo WieLu

asortymentach' W 2012 t spółka W zakresle produkcji odeWóW Wspołpracowała z 111 odbiorcami kra]owyn]i i

zagran cznymi (w 2011 l' z 117 odb orcami)' Na 80 % plzychodóW ze spzedaży od eWóW W 2012 r' składały s ę
obroty z 23 odbjorcam odlewÓW (W 20] 1 r z 22 odblorcarnl). Zachowana była Zasada braku dominującego klienta
który mógłby zajmować pozycję monopo isty
Największym odblorcą pod Względem Wielkośc sprzedaży była spółka KoRPo sp' z o'o' z Jawora, która osiągnęła
w 2012 l. 17 

'25a/a 
udział w przychodach ze spzedaŻy spółki (W 2011 r' udział ten Wynosł 15'12%)'

osągnięte W 2012 r' pŻychody ze spEedaży produktóW do tego odbiorcy by]y o 4,18% Wyższe W stosunku do
uzyskanych w analogicznym okresie roku ubleglego

19-Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, W towary i usługi
W 2012 t w zakrcsie dostaw materałóW do produkcji' towaróW i usług społka współpracowała z firmami krajowym] i

zag ranjcznym ' Wańośó zakupóW W tym okresie Wyn osła 40 582 tys ' z] (W 201 1 r. 48 854 tys z1). Zachowana była
zasada blaku dominującego dosiawcy, który mógłby zajmować pozycję monopolisty' Do podstawowych materałóW
do prod ukcji odlewr iczej zal cza sę m in' suróWkę odlewn cząizłom
W zakrese zakupu suróWk społka Współpracowa|a z 6 frman]i @ 2a11 l. z 8 firmami)' Największym dostawcą
sutóWk pod Względem Wjelkości zakupóW była firma, którei udział W zaopatrzen u ogó]er. W 2012 r' Wy|iósł 14'46%
(W 2011 r' ldział tego dostawcy Wyniós] 25,57%) spółka ta n e jest powązana ze spółką Akcyjną oDLEWNIE
POLSKIE,
W zakresie zakupu złornu spółka Współpracowała z 12 iimami (w 2011 l' z 11 ilrmamj)' Najwększym dostawcą
złomu pod Względem Wielkoścl zakupóW byla firrna' której udzialW zaopatŻeniu ogołenr W 2012 l' Wyniósł 3,74%
(W 2011 roku udziałtego dostawcy Wyniósł 2,38%)'
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20.Umowy znaczące dla działalności spółki

W2012r'społkastosowałakryterumocenyZnaczeniaumóWzgodnezs5ust'1pkt3Wzwiązkuzs2ust'1pkt
44 b) Rozpolządzen a Minstra FinansóW z dnia 19 02'2009 r' W splawie informacj bieżących iokresowych
przekazywanych pŻez emitentóW papieróW Wańościowych oraz WatunkóW Uznawan a za róWnoważne informacji
Wymaganych pzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowsk]m (Dz' U' Nr 33 z dnia 28 utego 2009
r ' poz' 259)' tj' kryterum wanosci plz ychodow ze spŻedaży'

W 2012 r' społka zawada następuiące umowy spełniaiące kryłerium znaczącej umowy|

- Podpisanie Wdniu 01'02'2012 r' z Raifieisen Bank Polska spółka Akcyina z siedzbąW Warszawie Umowy o
Limit WierŻytelności Nr cRD/Li36760/12 W ramach nin ejszej umowy Bank udzielił spółce odnawianego
kredytu w rachunku bieżącym W Wysokości do 6000 tys Zł z przeznaczeniem na fnansowane bieżącej
dzałalności gospodarczej W okresie do dnia 31'01'2013 r' Zabezpeczenem spłaty kred},tu jest udzelone
Bankowi pełnornocnictwo do lachunku bieżącego iinnych rachunkóW spółki W Raiffeisen Bank Polska s'A',
hipoteka do kwoty 10500 tys' zł na prawie Wleczystego użytkowania gruntu położonego W Starachowicach
plzy A ' Wyzwolenia 70' dla którego sąd Rejonowy W starachowcach' V Wydz ał Ksiąg Wieczysrych plowadzj
księgę Wieczystą KW nr K 1H/00023237/0 WraŻ Ż cesją WieŻyte]nośc z umowy ubezpieczenia WW'

nieruchomości oraŻ potwierdzona cesja należności od pięciu kontrahentÓW społki' oprocentowanie kredyłu
stanowistawka W BoR d a jednomiesięcznych depozytóW W PLN powiększona o 2,5 procentowąmażę Banku
W skali roku. Z Mułu udzieenia kred}łu społka poniosła koszry jednolazowej prowizji p]zygotowawczej W

Wysokości 0,5 % kwoty kred},tu' Wartość rynkowa pmwa uż!,tkowania Wieczystego nieruchomości' na której
została ustanowiona hipoteka Wynosi 16928tys'złizgodnieŻs5ust'1pkt1Wzwiązkuzs2ust'1pkt45b
RRLlGPW (Dz' U' Nr33, poz. 259) stanowi aktywa o znacznejWańośc '

(Rapoń bieżący Nr3/2012 z dnia 01 'a2'2012 l ')

- PodpisaneWdn]u11'04'2012t Z Raiffeisen Bank Polska spółka Akcy]na z siedz]bą w Warszawie Aneks u Nr 1

do LJmoWy o Limit WieŻyte ności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01'02'2a12 r'' W lamach ktorego gorna grani(a
limitu WierŻ}łe noścj udzelonego Spółce została zwiększona o kwotę 1 000 tys' zł z pŻeznaczer em na obsługę
Walutowych transakcji terminowych, zawieranych ponr]ędzy Bankem a spółką na podstaw]e odrębnych umóW
do kwoty 1000 tys. zł lub je] róWnowańości W innych Walutach W terminie do 31'01'2013 r. Łączna kwota
zadłużenia społki, !Ąynikająca z umowy o Lirnt WieŻyelności Nt CRDiU36760/12 Wraz z Aneksem Nr 1

związana z WykorŻystanlern limitu W formie produktóW obarczonych r}Żykiem tj' kred}łu W rachunkLr b eżącym
(rapoń bieżący nr 312012 z dnia 01'02'2a12 l.) oraz obsługi Walutowych transakcji termjnowych nie może
pŻekroczyć 7000 tys' zł W zwązku z powyższym ueg]o Zmian]e zabezpieczenie W formie poddana sę
egzekucji W trybie art 97 Prawa Bankowego z kwoty 9 000 tys' zł do kwoty 10 500 tys' zł' l''laksymalna długość
Walutowych transakcji term nowych zawieEnych ponriędzy Bankiem a spólką nie może być dłuższa n ż sześó
rniesięcy' Z t}łułu Żawańego Aneksu nr 1 do Umowy o Limit WieŻytelności Nr CRD/L/36760/12 Bank pobrał
prowiz]ę W Wysokośc] 0'5% prŻyznanego limitu na obslugę Walutowych transakcj termjnowych' W zwązku z
zawańym Aneksem Nr 1 do L]r.owy o Limit Wierzyte ności Nr CRD/U36760/]2' spÓ]ka zawarła Ż Raiffesen
Bank Polska społka Akcyjna z siedzibą W Warszawle W dniu 11.04'2012 r' UmoWę Ramową o Współpracy W

zakres e Transakcji Terminowych oraz UmoWę Dodatkową Tlansakci Walutowych' którc umożliwiają spółce
zawerane term]nowych transakcji Wa utowych. W związku z zawańym urnowami l]mit na Walutowe transakcje
teminowe z lerminem Ważnoścl do 31'01.2013 r' wynos] 1000 tys. zł, zaś kwota Wańości progowej, tj

akceptowanej przez Bank r.aksyrnalnej Wysokości sumy ujemnych Wańości relerencyinej Wyceny rynkowej
Wszystkich zawartych pzez spółkę transakcji bez kauc]i początkowej Wynosi 670 tys' zł' W ramach powyższych
umóW' w zależnoścl od rozwoju sytuacji W zakresie kształtowania się kursóW Walut' możliwe będŻie zawieran e
prŻez spółkę zabeŻpiecŻających transakcji typu foMald o Wańośc stanowiące] maksyn]alnie 40% ekspozycji
Walutowej netto' tj' poziomu plzychodóW osia3anych przez spółkę W Wa utach nie zabezpeczonych W sposób
naturalny' obecnie stanowiąone około 25% plzychodóW ogółenr społki
(Rapoń bieżący N r 9/201 2 z dn a 11 '04 '2012 l )

- Popruez zreaLizowanie Wokresieoddna27.09.2011 r.(tapońbieżącynr18/2011zdna26'09'2011 roku)do
dnia 27 '04'2a12 r kolejnego zamówienia na dostawę odlewóW żeiwnych dla KoRPo sp' z o.o' zsiedzbąW
Jaworze, spółka osiqgnęła Wańość przychodóW ze sprŻedaży d|a tego klienta W Ęcznej Wysokości 10 830 tys'
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zł' Reallzacja zamóWień odbyła się na Warunkach rynkowych nie odbiegaiących od postanowień ogólne
pŻyiętych W un]owe dostawy' bez Żapisów dotyczących karumownych WarunkóW'

(Rapoń bjeżący Nr 10/2012 z dnia 27 D4 2012l')

Podpisanie W dniu 14'11'2012 roku z Bankiem lt''l]lLennium s'A' z siedz bąW Warszawie Aneksu nr 7 do Umo\Ąry

o kredyt W rachunku bieżącym z dnia 03'12'2007 roku W W}sokości 8000 tys' zł z pzeznaczen em na

finansowanie bieżącej działalności' okres kred},towania społkl przez Bank l\,łilennium s'A' został pŻedłużony
do dnia 01 12'2013 roku z zachowaniem dotychczasowych WarunkóW zabezpieczeń' spółka złożyła nowe

ośWiadczenie o poddaniu się egzekucji śWiadczeń p]en]ęŻnych do kwoty 12 000 tys' zł z term nem Wystąpienia
pŻez Bank o nadanie bankowemu tytułow egzekucyinemu k auzu i \Ąykonalności do dn]a 01'12'2016 roku i

nowe ośWiadczen e jako zastawcy o poddaniu się egzekucji Wydania pŻedmiotu zastawu na ęecz Banku z
teminem Wystąpien a pzez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli Wykona ności do dnia
01'12'2016 roku' Ponadto społka podpisala ur.owę prŻelewu WieŻtłe ności z umowy ubezpeczenia ŻecŻy
ruchomych zawańej pŻez społkę z compensa Towarzystwo Ubezp]eczeń s'A Vienna Insurance Group Ważnej

do dnia 0510'2013 roku' stanowlących zabezpieczenie Wierz}'telnośc Banku z tytułu zawańei Umo\4/y

kredytowej' oprocentowanie kredytu stanowi stawka WlBoR dla depozytóWjednomiesięcznych i maŻy banku W

Wysokośc] 1'2% Bank pobieŻe prcwizję z tytułt] zawalc a Aneksu nr7 do umowy kredytowejz dnia a312 20a7
roku w wysokości 1 % od kwoty kredytu objętej Aneksem' prowjzję administracyjną W Wysokości 0,1% oraz
prowizje od zaangażowania W Wysokości 0,2%' Pozostałe Warunkl udzielenia kord}łu ne odbiegaią od

warunkóW powszechn e stosowanych W tego rodzaju umowach'
(Rapor1 b eżący Nr 14/201 2 z dnia 15 11 2012 l ')

Poprzez zrea izowanie W oklesie od dn a 28 kwietnia 2012 roku (rapoń b eżący ff 1al2012 z dniaz7 042a12l )

do dnia 14 '12 '2a12 l ko ejnego zamóWienia na dostawę od leWóW żeliwnych d la KoRPo sp' z o'o' z siedzibą W

JawoŻe, społka osiągnęła wańość pzychodóW ze sp.Żedaży do tej spółki W łączne] Wysokoścj 10 064 tys zł'
Real]zacja zamóWleń odbyła s]ę na Warunkach rynkowych n e odbiegających od postanowień ogólnie przy]ętych

W umowie dostawy' bezzapsóW dotyczących kar umownych iWarunkóW'
(Rapod bieżący Nr 15/2012 z dnia 14.12.2012l ')

Podpisan e W dniu 15.01.20]3 r. z Raiffeisen Bank Polska spółka Akcyjna z siedz bą W Walszawie Aneksu nr 2
do L]mowy o Ljmit WieŻyte ności Nr oRD/U36760/12 z dnia 01 lutego 2012 r' W ramach nin ejszego Aneksu
okres obowiąz}4łanla umowy został przedłużony do dnla 31'01'2014 r' oraz została zwiększona iej Wańośó z
kwoty 7 000 tys' zł do kwoty 8 000 tys zł o im]t na akredwwy bez pokryc a z góry gwarancje bankowe do
kwoty 1 000 tys' zł' z zachowaniem dotychczasowych rodzajóW zabezpieczeń' Z Mułu podpisania nin ejszego
Aneksu Bank pobieze jednorazową prowizję W Wysokości 0'7 % kwoty limitu' Zabezpieczeniem umowy jest

udzielone Bankowi pełnomocnjctwo do rachunku bieżącego i ]nnych rachunkóW spółki W Raiffeisen Bank Polska
s'A' hipoteka do kwoty 12000 tys' zł na prawie Wieczystego uż}łkowania gruntu, po]ożonego W
starachowicach plzy Al W}ŻWo|enia 70' dla którego sąd Rejonowy W starachowcach' V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę WjeczysĘ KW nr K 1ql00023237l0 Waz z cesją praw na rzecz Banku z polisy
ubezpleczen owej wW nieruchomości z zastrzeżen ern' że suma Ubezpieczenia od ognia iinnych zdarŻeń

losowych nie może być niższa niż 8 000 tys zł oraz potwierdŻona cesja na eżności od kontrahentóW spółki.
oprocentowanle kred!,tu udzjelonego W ramach Aneksu Nr 2 do Umowy o Lmt Wierz}łelności Nr

oRD/U36760/12 z dn a 01.02'2012 r' stanowi suma stawki W BoR dla ]ednomiesięcznych depoz}tóW W PLN i

maży Banku w wysokośc 1,2% W ska|i roku' PoŻostałe Warunki umowy nie odbiegaią od powszechnie
stosowanych dla tego rodzaiu umóW' Wańość rynkowa prawa uż!łkowan a W]eczystego nieruchornośc' na

któIą została ustanowiona hipoteka wynos 16'928'000,00 złotych izgodnje zs 5 ust ] pkt 1Wzwiązku z s 2
ust' 1 pkt45b RRM GPW (Dz U' Nr 33, poz. 259) stanowi akty!'/a o znacznej Wańości'
(Rapoń bieżący Nr 1/2013 z dn]a 15'01'2013 r')
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Umowv ubezp eczenla

Na 31'12'2012 r' spo|ka była stronąumóW ubezp]eczenia zawańych z:

1' compensa Towarzystwo l-]bezpieczeń s'A' W Warszawie:

_ Ubezpieczenie maszyn od awarii' PŻedmiotem ubezp]eczenia są maszyny i urządzen a olaz środkl

transpońu (bez pojazdóW zarejestrowanych W lym samochodóW osobowych) na łączną kwotę 51 995 tys'
zl
stawka ubezpieczenia ltrynosi 0'18% Wańoścj, koszt roczny 93 591 zł. Ubezpieczenie zawańe na okres od

06.10.2012 r. do 05.10.2013 r.

- l']bezpieczenie od ognla i innych zdaŻeń losowych' Przedmiot ubezpieczenia obejmuje budynk] i budow|e,

maszyny i u|ządzenia' środki tra!]sporlu (beŻ samochodóW osobowych)' Wyposażen]e, naŻędz a' n]ienie

ruchome' śIodki obrotowe, Wartości p]enięŻne W schowkach iśrodki pienjężne w transporcie, na łączną
kwotę 66 212 tys' PLN
stawka ubezpieczenia 0,45%o' KosŻ roczny 29 795 zł. Ubezpieczen]e zawarte na okres od 06'10'2012 r do

05.10.2013 t.

' Ubezpleczenje n]ien]a od kradzieży z Włamaniem i rabunku' Pzedm]ot ubezpieczenia obejmuje środkl

obrotowe, Wartości pieniężne W schowkach, Wańości pieniężne od rabunku W ]okalu, Wańości pieniężne W
iransporcie' szyby i inne tłukące się przedmloty' maszyny i urŻądzenia' kradzież zwykłą na 5Umę ] 065 tys.

zl.

Koszt roczny ubezpieczenia 1 410 zł' Ubezpieczenie zawańe a okres od 06'10'2012 r' do 05'10'2013 r'

Ubezpieczenie spzętu elektrcnicznego' Przedn]iotem ubezpieczenia jest splzęt elektroniczny stacjonamy i

przenośny na \łartość 812 tys' zł'
Koszt roczny 3 731 zł' Ubezpieczenie zawańe na okres od 06'10'2012 r. do 05'10'2013 r'

_ UbeŻpieczenie od odpowiedzia ności cyw]lnej' Przedmiot ubezpieczenia obejmuje odpowiedzia ność
cywilną ustawową za szkody osobowe Żeczowe powstałe w zw|ą'ku z prowadzoną działa]noścą i
posiadanym mieniem.

suma gwarancyjna Wynosl do 10 000 tys zł na jeden Wypadek iWszystkje wypadki z sub imitamj' takimijak
8 000 tys. zł na jeden v!rypadek i na Wszystkie Wypadki z Mułu oc za produh , 1 000 tys' zł ]']a jeden

Wypadek iWszystkie Wypadkiz tytułu 0c za produkt, dotyczący tylko części samochodowych .

stawka ubezpieczenia 0'30%0 od obrotu' Koszt roczny 30 000 zł' Ubezpieczenje zawarte na okres od
06.10.2012 r. do 05.10.2013 r.

- oraz ubezpieczenia środkóW transpońu dopuszczonych do ruchu na drcgach publjcznych'

2. Commercial Union Polska Grupa AVIVA

_ Grupowe LJbezpjeczenie na Źycie z l']bezpieczeniowym Funduszen] Kapitałowym oPLEKI']N VlP
obe]mujące poszczególnych członkóW Zarządu spółki z następuiącą wysokością i zakresem zapewn onej

ochrony: z ty1ułu śrnjerci 500 1ys' zł, z rytułu śnrierci Wskutek nieszczęśliwego Wypadku 500 tys' zł' z tytułu

tMałego uszczerbku na zdrowju Wskutek NW 100 tys' zł, poważnego zachorowania 100 tys' zł

- Grupowe Ubezpieczenie na Życie 7 Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oP|EKUN VlP
obejmujące jedenastu pracownjkóW społki objętych lunkcjonującym W spółce proglamem 

'Nlłoda 
Kadra -

Przyszłość Firmy'z następującą Wsokością i zakresem zapewnionej ochrony| śmierć uczestnika 100 tys'
zł, śm]eró Wskutek nieszczęślwego Wypadku 100 tys. zł, tMały uszczeńek na zdlowiu Wskutek NW W

systemje śW]adczeń progresywnych 50 tys' zł, poważne zachorowanie 40 tys. zł' ieczenie szpitalne W

systemie śWiadczeń progresywnych 15 tys' złi śWiadczenie szpitalne ,,zdrcWe życie" 30 tys' zł.
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21.PoWiązania spółki z innymi podmiotami

PoWiązania kapilałowe

oDLEWN|E PoLsKlE s.A' pos]adają 100 proc' udział W kapitale społki zależnej PRII/A społka z ograniczoną
odpowiedzialnośclą z siedzibą W starachowicach, który uprawnia do 100 proc' głosóW na Walnym zgron]adzen u
WspólnikóW tej społki'
W dniu 16'01'2013 r' Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników społki z o'o' PRlMA z siedzibąW starachow]cach
podjęło uchwałę o rozw]ązaniu społki ] otlvarciu jej lkwidacji

PoWiazan ja oroan jŻacVine

Nje W}stępują

22.Transakcie z podmiotami powiązanymi

Tlansakcje z podmiotami powiązanymi op]sane zosta]y w załączniku Dodatkowe informacje i objaśn]enia do
sprawozdania finansowego w punkcie V 1.2.

23.zaciągnięte i wypowiedziane kredyty i pożyczki

W 20'l2 r' społka by]a sttonąumów z|

1' Bank l\'ł]llenniunr s'A- W Warszawje na podstawie Umowy o kred},t W rachunku bleżącym W PLN, numer
rachunku kred y,towego (U mowy) 86901 860 z dnla 03.12'2007 l ' z póŹnie]szyni aneksarn i, w kwocie 8 '000 tys zł
z pŻeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalnoścj' Kred},i udzielony do 01 12'2013 r- Kredtt staje s]ę W
całości wymagany W następnym dniu po upływie okresu na jaki został udz]elony' oplocentowanie kredytu
Zmienne, będące surną stawki referencyjnej WlBoR 1[y' imaży banku W!rysokości 1'2 punktu procentowego'

2' Bank lil]llenn]um s'A. W Warszawie na podstawie Umowy o kredtł obrotowy Nr 68/08/400/04 zawańej
23'12'20a8 l. W Wysokości 4'000 tys' zł. spłata kredytu rozłożona na 54 raty miesięczne począWszy od
30.06.2009 r' do 22'12.2013 r' oprocentowanie kred},tu zmienne' będące sumąsiawki reieJ€ncyjnej WlBoR 1lv
in]aży W Wysokości 1'75 punktu ptocentowego'

3' Fortis Bank Polska s.A' na podstawie Umowy Ugody Ż dl]ia 29'04'2009 r', na mocy której dla Umowy
Wieloce]owej linii kred),towej nr WAR/2001/05/97/oB z dnia 31'05'2005 r' na kwotę 10'000 tys' zł, został
określony nowy harmonogram spłaty Wymagalnych i pzetenninowanych zobowiązań' Zobowiązanie spłacane W
16 kwaria nych ratach, pieMsza rata płatna W dniu 30'04'2009 r' a ostatnia w d|iu 28'12'2012 l'
oprocentowanie spłaty zobowiązań Wynikających z Ugody zmienne będące sumąstawki referencyjnej W BoR
1M i maźy W wysokości 4,0 punKóW procentowych'

W dniu 19 01'2012 r' społka kolzystając Z plzysługującego jej prawa' okrcślonego W s 3 pkt 5 ljmowy Ugody z
dnia 29 04'2009 r' dokonała na rzecz BNP Pańbas Bank Polska s'A. przedterninowej spłaty pozostałej częśc
zadłużenja wyn]kającej z Umo$ry Ugody W Wysokości 5 934 050,59 zł Maz z nalężnyni odsetkami W

\'Vysokości 30 334,54 zł' W związku z pzedterminową spłatą zadłużenia spółka nie poniosła dodatkotlych
kosztóW i opłat'

4' Raiffeisen Bank Polska spółka Akcyjna Ż siedzibąW Wafszaw]e na podstawie Umowy o Limit Wierzyłelności Nt
c RD/U36760/1 2 z dnia 01 '02 '201 2 r W mmach nin]ejszej umowy Bank udzie]ł spółce odnawialnego kredytu W

rachunku bieżącym W Wysokości do 6'000 tys. zl z plzeznaczenien na finansowanje bieżącej dz]ała ności
gospodarczej W oklesie do dnia 31'01'2013 r' Aneksem Nr 1 z dflia 11'04'2012 r' górna granjca limitu

Wielzytelności udzielonego społce została zwiększona o kwotę 1000 tys' zł z pzeznaczeniem na obsługę
Walutowych transakcji ierminowych' zawjeranych pom ędzy Bankiem a spółką na podstawie odrębnych urnÓW'

Łączna kwota zadlużenia społki wyn|kająca z l']mowy o limit WieŻtłelności ] Aneksu Nr 1 n]e może pŻekroczyć
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kwoty 7 000 tys' zł' oprocentowa|ie kledytu stanowi stawka WlBoR dla jednor.iesięcznych depoz}łóW W PLN
powiększo|a o 2'5 plocentowąmażę Banku W ska iroku'

W dniu '15'01'2013 r' spółka podpisała z Ralffe]sen Bank Polska s'A Aneks Nr 2 do Umowy o Limit
Wiezyte]noścl' W ramach którego okres obowiązywania urnowy zosiał pŻedłużony do dnia 31.01'2014 r' oraz
Żostała zwiększona ]ej wańość z kwoty 7 000 tys Żł do kwoty 8 000 tys' zł' o limjt na akred},tyv/y bez pokrycia z
góry ] gwarancje bankowe do kwoty 1 000 tys' zł' oprocentowanie kredytu udzieonego W ramach Aneksu Nr 2
do l']mo\Ą} o Limit WieŻyłehości stanowi suma stawk WBoR dla 1l\y' depoz},tóW w PLN powększona o 1,2
procentową mażę Banku W skaliroku'

24.Udzielone pożyczki

W okresie 2012 r' społka ' e .dlie ała poŻyclel'

25.Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

Na 31'12'2012 r' społka n e posiadała zobow ązań pozabilansowych z t},tułu udzielonych poręczen'

26'Emisia papierów wańościowych

W 2012 r. społka nie pzeprowadzała emis]iakcj i]nnych papieróW Wartośc owych'

27.objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi Wykazanymi
raporcie a wcześniei publikowanymi prognozami wyników na dany rok

społka n]e publikowała prognoŻ Wyn]kóW finansowych na 2012 rok

28.ocena możliwości rea|izacji zamierzeń inwestycyinych

W 2013 r' społka będzie realzowała nwestycie:

zwązane z realizacją projektu 
'stwoŻenie 

w spółce odlewn e Poske s'A' ośrodka Badawczo_Rozwojowego
KomponentÓW 0dlewniczych 'oBRKo''' W lamach Progran]u operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie] 2007_
2013' oś priołłetowa l Nowoczesna Gospodarka, Działan e 1 3 Wsperanie innowacji'

zw ązarc z rcalizac)ą projektu ,opracowan e ] Wdrożen]e innowacyinei technoogli W},tapiania i obróbkj
pozapiecowej Wysokojakościowego że Wa sielo]da nego W ramach PToglamu operacy]nego lnnowacyjna
Gospodarka Prlorytet 4 lnwestycje W nnowacyjne przedsięWŻięcia Działan e 1'4 Wspalcie projektów ce|owych

Działanie 4'1 Wsparcie Wdrożeń WynikóW prac B+R

zw ąza|e z rcalizacją projektu ,Badan a ] opracowanle technik Wytwarzan a ]nnowacy]nego
Wysokojakościowego żeiwa ausferytycznego' W lamach Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospoda*a
2a07 2013' Dzlalanie 1'4 Wsparcie projektów celawych asi prioryletowej 1 Badania i razwÓj nawaczesnych
technalogii,

- modernzacyjno-odtwoŻeniowe'
Planowane do poniesienia W 2013 r. nakłady na inwestycje W łączne] Wysokości 4 900 rys' zł, Żostaną sflnansowane
z dotacjl otŻymywanych od PARP W ramach umowy o dofinansowanie projektu oBRKo W Wysokości 1 8001ys' z]
oraz W Wysokości 3 1 00 tys' zł Ż częśc planowanej do os ąg nięcla W 201 3 r' nadwyzki ilnansowej
spółka nie panuje inwestycji kapitałowych'
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2g'charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
rozwoju przedsiębiorstwa spółki

- Kon iunktura gospodarcza

Kon unktuta na rynkach głóWnych odbiotcóW spółki ma zasadnjczy WpłyW na Wysokość osią!anych plzychodóW ze
sprzedaży produkcji odlewniczej' Dotyczy to g]óWnie rynku Wspólnoty Europejskiej i rynku krajowego' silne
powiązanie przychodów społki ze ziaw]skami koniunktury bądź dekoniunktury gospodarczej' może przynosć
zarówno poepszeniejak i pogorszenie WynikóW społki W zależnośc od kształtowania się sytuacjiWtym zakresie'

- Poziom krcjawega izagranicznego poprłu oraz s'iuacja ekanoniczna głóWnych odbiarcóW

Nabywcam produktów WyłWaęanych przez spółkę są pęede Wszystkim flnalni producenci dóbr lnwestycyjnych i

konsumpcyjnych. Wielkość ]ch zapotŻebowania na produkty społki zw]ązana jest z koniunkturą gospodarczą W
pŻypadku kontynuac]i negatywnych trendóW w tym zakrcsie z 2a12 r'' zapotŻebowan]e odbiorcóW będzie daej
rnalało i wpwać to będzje negatywnie na Wyniki spółkj' W ptzypadku odwrócenia trendóW W tyn] zakres]e i powrotu

kon]unktury, pop},t na produkty spółkibędze ńsł, co będzie miało pozytywny WpłyW na osiągane przez niąwyn]ki'

- Kształtowanie się cen podstawowch nateriałÓW użWanych W produkcji odlewniczej

surowce i materiały używane do produkcji odlewn czej' stanowią ]stotny koszt jej WytwoŻen]a Należą do nch
głóWnle suróWk odlewnicze, złom żeliwny i stalowy' mod',fikatory i że]azostopy' Wzrosi ch cen W stosunku do
obecnego poz]omu, szczególnie suróWki odlewn czej izłomu będze Wpływać na pogorszenie efektywnośc
prowadŻonej działalności gospodarczej pŻez społkę' m mo przeciwdzałaniu temu zjawisku poplzęz stosowanie
Wa]oryzacjicen produktóW spółkiuwzględnia]ącejWahan a Tynkowe cen surowcóW'
lt'łożli!Ą} spadek cen podstawo$1ch mateńałóW isulowcóW uż}$/anych W produ kcji od lewniczej zW ązany' Wpływać
będŻe na poplawę osiąganych pŻez niąWynikóW ekonomiczno_finansowych.

- Ksztaltowanje się kursów walut

Ze Względu ]']a Wysoki udzjał sp.Żedaży realizowanej W Walutach stanowiących ok' 80% plzychodóW, wahana
ku6óW Wa]ut ma]ą istotny WpłyW na pozom spzedaży efektywność prowadzonej działa nośc gospodarczej' Do
czasu WprcWadzenia W Posce Wspólnej Wa uty europejskiej, Wynik spółkl będą uzależnione W isiotny sposób od
Wahań kursów Wa ut, głóWn e EUR' Negaiywne oddziaływan e aprecjacj PLN na $1nik spółki oglanicza naturalne
Żabezpeczenie związane z rea izacjąw EUR i UsD zakupóW materia]ów, g]ównie suróWkiodlewniczej'

- Konkurencja ze strony krajowch izagranbznych odlewni

Rosnąca konkulencja zaróWno ze strony odlewni krajowych jak zagran cznych, szczególnie tych o nowoczesnym
Wyposażeniu lechnjcznołechnolog cznyn], może mieć wpływ na skalę prowadzonej pŻez spółkę działa ności
gospodarczej i iej efektywność'
Dzięki Żrealzowanym inwestycjom, spółka dysponu]e uniwersalnym potenciałem produkcyjnym stwoŻonym w
oparciu o naj|epsze dostępne techniki śWiatowe' co W konsekwencji ma Wpłyv na poziom ]ej konkurencyjnoścl
cenowej' Jako typowa odlewnla uslugowajest W stanie, pPeprowadzaó szybkie uruchomienie produkciiodlewn]czei
We Współpracy z kontlahentami' W celu jak naj|epszego zaspokoien a ch WymogóW jakościowych i WarunkóW
dostaw Dalsza Waka cenowa na europejskim iśWiatowym rynku odlewniczyrn' może powodować utEtę częśc
klientóW utrudniać pozysk Wanie nowych'

- spłata zobowiązań z t łułu zawaltego układu z WieŻycie|ani spółki

W dnu 4'05'2010 r społka zawarła układ z Wierzycelami' który następnie został zalwierdzony przez sąd
upad]ościowy postanowieniem z dnia 18'05'2010 r', prawomocnym z dniem 26'05'2010 l. Postanowieniem sądu
Re]onowego W Kielcach z dn a 10'06'2010 r. zostało Żakończenle postępowan e układowe spółki
Wywiązywanie się społki z zawańego układu sprowadzające się do spłaty W termjnach zapadalności Żobowiązań
układowych będzie rniało jstotny WpłyW na dalszy rozwój pŻedsiębiolstwa spółkl i poprcWę struktury finansowania
prowadzo|ej pęez n ą działalności gospodarcze]. N a 31 '12.2012 l do spłaty W ramach zawańego układ u pozostaje
kwota 19 208 tys. zł spłacana w kwańalnych ratach' spłata ostatnjej raty pŻypada na 30'06 2018 r'
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- Działalność ośrodka Badawczo-Rozwajowego KanponentóW odlewniczych

W związku z rozpocŻęciern W ramach struktury organizacyjnei spółki W grudniu 2010 r' działa]ności pzez ośrodek
Badawczo_Rozwojowy KomponentóW odlewniczych' spółka pŻystąpiła do rea|izacil We Współpracy z ośrodkam]
naukowymi projektóW celowych W zakresie opracowan a i wdroŻen a innowacyjnej technolog] Wytapiania obróbk]
pozapiecowej Wysokojakościowego żelWa sferoidalnego oraz badania i opracowania techn]ki WytwarŻania
innowacyjnego Wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego Plqekty te sąWspółfinansowane Ze środków unjnych'
Ponadto ośrcdek realizuje szereg różnego rcdzaju działań związanych z doskonaleniem technik] itechnoogij
Wytwarzan]a przez spółkę komponentóW odlewn czych' Działalność badawcŻo'rozwoiowa ośrodka będze WpWać
na konkurencyjnośó spółki popŻez możliwość realizacji zamóWeń klientóW' na skomplikowane konstrukcyjnie
komponenty odlewnlcze z twoEyw najnowszej generacji, w konkurencyjnych cenach.

'Działalność usługowa poza granicarni Polskj

spółka posiada W]eloletnie dośWadczenie W zakresie reaLizacj] W branży od ewniczej umóW o dŻ|eło W obiektach
fabrycznych kontrahentóW poza granicami Poskl' pŻede Wszyslkim na teren]e Niem]ec' Działalnośó ta realizowana
była prŻez spółkę W latach 2002_2009 ] została pŻeMana w związku z rozpoczęciem postępowania układowego'
Zakończenie postępowan a układowego dało podstawy do Wznowien a tej działalności' Na jei rozwój wpływ będzie
miała skutecz|ośó prcWadzonych działań akwizycyjnych oraz ostateczny ksŻtałt uwarunkowań Wynikających z
Dyrektywy 96i71ME dotyczącei delegowania pracown kóW W ramach śWiadczonych usług oraz Rozpoządzenia
Wykonawczego Paramentu Europejskiego iRady (WE) Nr 883/2004 iDyrekt}łvy W sprawe egzekwowania
Dyrektywy 96i71ME, która obecn ejest procedowana W par]amencie europe]skim'

30. Perspektywy rozwoju działalności spółki

Rozwój działa]ności społki upatruje się W obszarach

- Wykonywania usług na rynku niemieckim,

- innowacyjnego systemu obróbki mechanicznej iako narzędzie do inte igen1nego rozwo]u produktu'

- Wykonywania od eWóWz tworzyw specjalnych'
- nteligentnego zaŻądzania energią(Wytwarzanie' pŻ echowyv,/anie' zastosowanie) W celu ograniczenia strat,
- dzałalności B+R'
Rozwói społki skupiony będzie Wokół działalności podstawowej spółk] (Wokół ,rdzenia") ijej kompetencji' jakąiest
produkcja odleWóW Nie planuje się d}M/ersyfikaci działalności spółki

Rozwói związany z techniką 1echnoLogią odlewniczą będzie realizowany w ramach nwestyc]i odtworŻen]owych,
które będą dotyczyć udoskonaania technologii (np' procesu sferoidyzacji) i organizacji pracy, aby W pełni można
było Wykolzystaó stwoŻone W latach 2005_2014 zasoby zdolności produkcyjne'
Nie będzie się dążyć do zwiększania iości ton prcdukowanych odlewóW poza posiadane zdolności plodukcyjne
określone na 17 tys. ton odlewów rocznie (obecne zdolności produkcyjne Wykozystywane są W 75%), ale
zwiększanie Wańości plzychodóW

31' Działalność inwestycyina

nwestvcie zeczowe

W 2012 r' spółka pon osła nakłady nwestycyjne na niefinansowe aktywa tMałe W łącznej Wysokości 4 445 tys' z]]
były one niższe o 1 B87 tys' zł, tj 30 proc' W stosunku do poniesionych W 2011 r' W Wysokości6 332 tys zł'
W ramach pon esonych nakładóW rea izowane były inwestycje:

- odtvvoŻen owe w Wysokośc 1 886 tys' zł (W 2011 r' ] 691 tys. zł)'
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_ zw ąza|e z rca|izai]ą pro]ektu ,stwoŻen e w spółce odlewn e Polskie s'A. ośrodka Badawczo Rozwojowego
KomponentóW odlewn]czych 'oBRKo'' W ramach Programu opemcyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007_
20]3' oś priorytetowa l Nowoczesna Gospoda*a, Dzjalanie 1'3 Wsperanie innowacji, na które poniesjono
nakłady W Wysokości 2 211 tys' zł (W 2011 r' 4 641 tys' zł')'

- związane z realizacją projektu 
'opracowanie iWdrożenle innowacyjnej technologii W},tapian a i obróbki

pozaplecowej Wysokojakośc owego żellwa sferoidalnego' W ramach Programu operccyjnego lnnowacyjna
Gospodarka P orytet 4 lnwestycje W innowacy]ne pŻedsięWzięcia' Działan e 1'4 Wsparcie projektóW celowych

- Działanie 4'1 Wsparcie Wdrożeń WynikóW prac B+R, na które pon eslono nakłady W Wysokości 379 tys zł

Najważniejsze Zadania rea|izowane w 2012 r. zW ązane z plo]ektem 
'stwolzenb 

W spo]ce odlewn e Polskie s'A'
ośrodka Badawczo-Rozwojowego KomponentóW odlewn czych'oBRKo':

zakup iinstalacja uEądzen a do transpońu n]asy metalu (zalewarka) do pracown bezskrzynkowej techno]og]]
odlewóW wysokoiakościo\Ąych,

- zakup prcgramóW i ulządzeń do pracown symulacjitopien a (systemu Wery"fi kacji jakośc ciekłego stopu ATAS)'
- zakup podnośnika elektronicznego do działu rozwoju logistyki odlewniczej,

- zakup poczty pneumatycznejdo pracowni ana iz składu chemicznego,

- zakup l instalacja strzelarki do rdzenj dla pracowni prototypóW'

- zakup ulządzeń do pracowni badań melalograiicznych' własności mechan cznych i nieniszczących'
- zakup utządzeń laboratoryjnych do placowni mas fornielskich'
- Wdrożenle modułóW prcgramu Procast do pracown i symu lacji zalewania ikzepnięca

Najważnieisze zadan]a realzowane w 2D12 l zw ązane z projektem ,,opracowanie i Wdrożenie innowacy]nej
technolog Wapiania i obrobki pozapiecowej \Ąysokojakościowego żeLiwa sferoidalnego"_ zakup Wdrożen e innowacyjnego systemu obróbk pozapiecowej (stanowisko sferoidyzacj me1odą pzewodu

elastyczneqo),

- zakup i Wdrożen e innowacyjnego systemu zalewanja'

Najważn ejsze zadan a rea izowane W ramach inwestycjiodtworzeniowych:
zakup iWdrożen e systemu monito ngu mocy elektrycznejzakładu,
zak!p Układu plądu stałeqo 110 V Dc do rozdzielni'
zakup ] montaż oczyszcza*i bębnowej,

Żakup klinóW hydraulicznych do łamania układów zalewan a,

oddan e do eksploatacji żurawi słupotĄ}ch,

Żakup WózkóW podnośnikowych platiormowych o udŹWigu 680 kg'
zakup Wózka Wysokopodnoszącego o nośności 1000 kg,

zakup sprzętu biurcWego oraz innych urządzeń i spzętu kon]ecznego do prowadzenia działalności
gospodarczej.

lnwestvcie kap tałowe
W 2012 r' społka nie lea izowała inwestycji kapitałowych'

32.Ważniejsze osiągnięcia W dziedzinie badań i rozwoju

W społce funkcjonuje oś]odek Badawczo_Rozwoiowy KomponentóW 0d ewniczych utworzony W związku z
rea]zacją projektu ,stworzenie W spółce odlewn e Poske s.A' ośrodka Badawczo_Rozwojowego KomponentóW
od ewniczych ,oBRKo' W ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007_2013' oś priolytetowa l

Nowoczesna Gospodarka' Działan e 1'3 Wspieranie innowacji' W dniu 31'08'2010 r. została zawańa umowa mjędzy
PolskąAgencją Rozwoju PEedsiębiorczośc W WaEzawie a społką której przedmiotem jest dofnansowanie tego
proiektu.

ceem funkcjonowania ośrodka Badawczo_Rozwojowego KomponentóW odlewniczych jest Wdrażanie innowacji
technologicznych do procesu produkcyjnego komponentóW odlewniczych dla poprawy ich konkurencyjności' W tym
jakości' te.1lrowości dostaw i kosztowWr0r!aza.ia'
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ośrodek Badawczo_Rozwojowy KomponentóW od|ewniczych rea]izuje projekty W obszarach

nowych uruchomień produkcj 
'

- prac badawczo-lnnowacyinych,
prac jnnoWacyjno-WdroŹenioWych'

- prac Wdrożeniowo-rozwojowych'

ksZtałcenia i doskonalenia zawodowego'

W lamach prac badawczo-jnnowacyjnych spółka realizuje prc]ekty:

,optacowanie i Wdrożenle innowacyjnej technologii Wytapiania i obrÓbki pozap]ecowej Wysoko]akościowego

że iwa sferoidalnego"

Projekl realizowany w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka Priorytet 4 lnwestycje w
nnowacyjne przedsięWzęcia' Działanle 14 Wsparcie prcjektów celowych - Dzałanie 4.1 Wsparcie Wdrożeń
WynikóW prac B+R '

W dniu 2510'2010 l. została zawańa umowa o dofinansowanie projektu między społką a Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości W Warszawie W Wysokości 924 tys' zł' całkow]ta kwota wydatkóW kwalifikujących
s]ę do objęc a Wsparc em wynosj 1 996 tys zł Projekt będzie realizowany do 31 '05 '201 3 r'

' 
'Badania opracowanie technikiW},twaŻania innowacy]nego Wysokoiakośc owego żeliwa ausfelwcznego'
Projekt realizowany W ramach działania 1'4 Wsparcie projektóW celowych osi prioryłetawej 1 Badania i
rozwój nowoczesnych technologlj Proglamu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka 2007_2013'

W dnu 10'08'20]1 r' została zawańa Umowa o dofinansowanie pro]ektu między spółką a Polską Agencją
Rozwoju PŻ edsiębiorczośc W Warszawie całkowita kwota WydatkóW kwalifikujących się do objęcia Wsparciem
zwię'anych z rca|izaqąprojektu lvynosj 3 000 tys' z], a maksymalny pozom dofinansowania na jego real]zac]ę
ze środkóW pomocowych W ramach Żawańej umowy Wynosi 1 722 tys' zł okles kwa|i'kowalnoścj WydatkóW d a
proełtu kończy slę W dniJ 3' 08' 20'4 roku'

W zaklesie lea|izowanych i plz ygotowyY/anych do rea izaci projektóW' ośrcdek Badawczo'Rozwojowy
KomponentóW odlewniczych Współpracuje z ośrodkami naukowyn]i' W szczególnośc z Akademią Górr'] iczo_H utnicŻą
W Krakow e Politech niką Rzeszowską

W 2012 r' społka na dzałalność badawczo-rozwojowo-Wdlożeniową poniosła nakłady w Wysokośc 3 612 tys' zł i
były one niższe o 36'16% W stosunku do 201 1 r', które Wyn osły 5 658 tys zł W tyn]|

- nakłady na projekty celowe (badania pŻemysłowe i prace rozwo]owe) W Wysokości 1 351 tys' zł w tym kwota
379 tys' zł ujęta W r']akładach inwestycyjnych W pkt 31 nin ejszego sprawozdania (W 2011 r Wyniosły 974 tys'
zt),

- nakłady na nowe uruchomien a Wwysokośc 50tys'zł (W2011r Wyniosły43tys zł)

- nakłady inwestycyjne na projekt oBRKo w Wysokości 2 211 tys' zl - kwota ta jest u]ęta W nakładach
inwestycyjnych W pkt' 31 n niejszego sprawozdania (W 20] 1 r. Wyniosły 4 641 tys. z)'

Nakłady na działalność badawczo_rozwojowo_Wdtożeniową W 2012 r' stanowiły 3,68% przychodóW netto ze
sprzedaży produktóW, towaróW i mateńałóW, a W 2011 r' stanowiły 5,26% przychodóW netto ze sprzedaży produktóW'

towaróW i maieriałóW

33.ochrona środowiska
spółka prowadzi działalność gospodarczązgodn]e z obowiązującym wymagan]ami prawa oraz posiada uregulowany
stan plawny W zakrese ochrony środowska' KoEystanie ze środowiska przeŻ społkę rcgulowane ]est pozwolen em
zintegrowanym dla instalacji do odlewan]a metali żelaznych zloka izowanei W oDLEWNlAcH PoLsKlcH sA W

starachowicach (decyzja Wojewody swiętokrzyskiego z dnia 26'a4'20a7 Wydana na okres 10 lat) oraz dla
pozostałych lnsialacji pozwoleniem na wprowadzanie gazóW ipyłóW do powieirza (decyzja Wojewody
swiętokrzyskiego z dnia 06 03'2007 r' z datąobowiązującądo 06'03 2017 r')

Decyziam i tyml zostały okreś one Warunkikorzystania ze środowiska W zakresie|
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1' Wprowadzania gazóW ipyłóW do powetŻa'
2' dopuszczalnego poziornu emisji hałasu przen ka]ącego z nstalac] do środowlska,
3' dopuszczalnych Wielkości stężeń W Wodach opadowych odprowadzanych do ęeki Kamiennej
4' iości, sposobu gospodarowania, mieisca isposobu magaŻynowan|a odpadÓW poprodukcyjnych otaz odzysku

]ub un ieszkod| Wiania tych odpadóW,
a także Warunk] prowadzen a rnonitońngu em]sjioraz kontrcli eksp oatacji instalacji'
społka na bieżąco prowadz monitońng parametróW środowiskowych' Parametry te nie Wykazują pŻekoczeń
dopuszczalnych wielkości'
Na podstawie obowiązujących pftepisóW prawa społka nalcza i legulam]e uiszcza opłaty za gospodarrze
kolzystanie ze środowiska iwprowadzanie W nim zmian' Ewidencja odpadóW prowadzonajest na bieżąco' zgodnje z
pęepsami' odpady unleszkodliwiane sąprzezfirmy zewnęfuzne pos adające stosowne zezwolen]a'

W 201 2 r' spólka poniosła koszty związane z ochroną środowiska W Wysokości 94 tys' zł (W 201 1 l 96 tys ' zl), W

tyml
opłaty za gospodalcze kozystan e ze śrcdowiska W Wysokości10 tys' zł (W 2011 r 11tys'zł),

_ koszty bad ań, pomiańW środowisko\łych, otę ymania decyzji i pozwoleń W Wysokości 26 tys' zł (W 201 1 r' 1 9 tys ' zł)
- koszty unieszkodliwiania odpadóW poodlewniczych W Wysokości 58 tys' Zł (W 2011 r' 66 tys' zł)

spółka prcWadzi prccesy produkcyine tak, aby W jak najmn ejszy sposób oddział}Ą'vały one na środowsko naturalne
stosując zasadę zróWnoważonego rozwoiu, prcWadzi inwestycje ploekoogczne poplŻez Wprowadzanie
najnoWszych technologii Wspierających środowisko'
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska W 201 2 r' Wyniosły 830 tys' zł (W 201 1 r. Wyn osły 3 41 4 tys' zł)'

34'zmiany w podstawowych zasadach zaŻądzania przedsiębiorstwem spółki
W 2012 roku nie byly dokonylvane zm]any W zasadach zarządzania pru edsiębiorstwem spółki

3S.Zatrudnienie

Tabela 20 Zatrudnienie

Lp. Zatrudnienie
srednie tldŻiałw

zatrudnienie 2012 t.
w 2012 t.

lJdziałw Dynamika
2011 t. 2012 : 2011

Śrcdnje
zatnrdnienie

w 2011 r.

śledn e zalrudn]enie ogółem, W tyrn 323 100,00% 100,00% 99.38%

slanowiska robotnicze, w tym 239 73,990/o 244 75.080/" 97.950/"

11'1 bezpośrednio produkcyjne 157 48'61% 161 49,54% 97 
'52o/a

11

1'1'2 pośredi o produkcy]ne 61 18.89% 62 1908% 98,39%

6,54% 21 6,46a/, 100,00?o

1.2. stanoWiska n eroboiniĆze 84 26'01Ó/a 81 24,920/, 103.70'/,

1. Kob ety 39 12'07Ó/a 36 11,08% 108,33%

Mężcryżni 28Ą 87 93v" 289 88,92% 98,27vo

W ramach zatrudnienia spółka utrzymuje zatrudn]en]e osób niepełnosplawnych na poziomie pŻekraczającym 6%,

dzęk czernu zwolnio|a jest z Wszelkich opłat na Eecz Państwowego Funduszu Rehabj tacji osób
Niepełnosprawnych ' W 201 2 r' roku średnie zatrud nienie osób n epełnosprawnych Wyniosło 32 etatóW (W 201 1 r' 31
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etatóW)' społka uzyskuje dofnansowanie do Wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRoN W Wysokości
średiio 19 tys Złm esięczn e'

spŻedaż na jednego zatrudnionego W 2012 r Wyniosła 304 tys' zł i była n ższa o 1,73% W stosunku do sprzedaży
najednego zatrudn onego z anaiogicznego okresu roku ubiegłego' która wyniosła 331 tys. zł

36.Umo\.yy zawańe między spółką a osobami zarządzającymi
l']mowy zawańe między społką a osobami zaEądzającymi pzewidujące rekompensatę w pEypadku lozwązania
umowy o pracę pŻez spólkę z członkamizaząduI

- zgodne z umową o placę zawaitą W dniu 12'01'2009 r' Prezesowi ZaŻądu p' Zbignewowi Rondudzie
p|Żysluguie rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę W wysokośc 24 zasadniczych Wynagrodzeń
miesięcznych
Zgodne z umową o zakazie konkurenci z 12'01'2a09 r' Prezesowl Zaęądu p' zbigniewowj Rondudzie
pŻysługuie odszkodowan]e W kwocie stanowiącej róWnowańość 100% Wynagrodzenia placownika otrzymanego
W ciągJ 12 miesiecy ooorzedzaiących dalę rczwiązania Umowy o oracę'

- zgodne z umową o pracę zawańą W dn u 1201'2a09 l' Wceprezesowi ZaŻądu p Leszkowi Walczykow
przysługu]e rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę W Wysokośc 18 zasadniczych Wynagrodzeń
miesięcznych
Zgodn]e z umową o zakazie konkurcncji z 12'a1'2009 r' Wiceprezesowi Zarządu p' Leszkow Walczykow
plzysługu]e odszkodowanie W kwocie stanowiącej rownowańość 10070 Wynagrodzenia pracownika otrzymanego
W ciąg. 12 miesięcy poplzedzających datę rczwiąZa'ia umow} o pracę'

' Zgodniezumowąo pracę zawańą W dniu 12'01'2a09 f' WcepreŻesowi Zarządu p' Ryszardowl Pisarskiemu
przysłUguje rekompensata z tytułu rozwiązania umovvy o placę W Wysokości 18 zasadnczych Wynagrodzeń
m esęcznych.
Zgodnie z umowąo Żakaze konkurencji z 12'01'2009 r' Wiceprezesowi Zaządu p' Ryszardowi Pisalskiemu
przysługuje odszkodowanie W kwocie stanowiącej ńWnowańośó 100% Wynagrodzenia pracown ka otEymanego
W ciągu 12 rriesęcy popzeo7ających dalę rolwiąza^ia urrow} o pracę'

37.Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

WYnaqrodzenie ZaŻadu
Zasady Wynagradzania Zarządu usiala Rada Nadzolcza zgodnie z s 22 ust' 2 pkt' 5) statutu spo]ki' W 2012 r
Wynagrodzenia czla|ków zalządu Wypłacane by]y W oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 4l2o11 z dna
2g'a32011 l' okreś|ającą Wysokość Wynagrodzenia m]esięcznego z tytułu umóW o pracę łączącego członkóW
zaę ądu ze spółką ] W oparciu o UchwaĘ Rady Nadzotczej Nr 20/201 1 z d|ia 20 12 '2a11 r' określającą Wysokość
Wynagrodzenia rocznego z t},lułu pełn enia funkcj] członkóW zarządu W 2012 r'

Wańość Wynag rodzeń, nag ńd ub korzyśc Wypłaconych przez społkę lu b na|eżnych członkom Z alządu za 2012 lok
przedslaw]ona została w dodatkowych nforrnacjach objaśnieniach do sprawozdan a fnansowego w punkcie Vl 4'

Wynaorodzenie Radv Nadzorcze
Zgodnie z s 26 ust' 3 statutu spółk Wynagrodzenie
w}raglodzene Rady wyplacare było W oparclu o

Rady określa uchwała Walnego Zgromadzen]a W 2012 r.

l']chwaĘ NadŻWyczainego Wa|nego ZgromadŻenia z dna
02.04.2010 t.

Wańośó Wynaglodzeń, nagród lub kolz yści Wypłaconych pŻez społkę ]ub na|eżnych członkom Rady Nadzorcze] za
2012l pftedstawona została W dodatkowych ]nforn]acjach ]objaśnieniach do sprawozdan]a finansowego W pUnkce
vt.4.
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38.Akcje spółki będące w posiadaniu osób zarządzaiących i nadzoruiących
Pan Leszek Walczyk Wiceprezes ZaŻądu spółki Akcyjnej oDLEWN]E PoLsKlE posiada 498 578 akc]e ŻWykłe na
okaziciela społkiAkcyinej oDLEWNlE PoLsK E, co stanowi 2'41% akciiW kapitale zakładowym spółki' Z akcj tych
plzys]uguje mu 498 578 głosów na Walnyrn zgromadzen u spółki uprawniających do 2'41% głosóW na Wanym
zgromadzeniu.

Pan Kazmez Kwiecień W ceprzewod niczący Rady NadzorcŻe] posiada 100 akcji zwykłych na okazicie]a spółki
Akcyjnej oDLEWNlE PoLsK E, co stanowi 0,0005% akcji W kapitale ZakładowTm społki' Z akcji tych p|zysługu]e mu

100 głosóW na Wa]nym zgromadzenlu spółki, uprawniających do 0,0005% głosóW na Walnyn] zgromadzeniu'

3g.Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nasĘpić zmiany w
proporciach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

spółce nie sąznane umowy, W Wyniku których W plzyszłości mogąnastąp ć zmiany W ploporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcionariuszy.

40. system kontroli programów akcji pracowniczych

N e dotyczy spółki'

4'l.lnformacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

w dn]u 27 '06 '2a12 l działając ia mocy s 22 ust' 2 pkt 6) statutu s półki Rada podjęła uchwałę N r 1 
'11201 2 W sprawje

\Ąyboru bjegłego rewidenta' Do p.ŻeprcWadzenia badania sprawozdanla fnansowego społki Akcyjnej oDLEWNlE
PoLsKlE za 2012 r' oraz pŻeglądu 5prawozdania fnansowego spółki za I po]rocze 2012 r' Wybrana została społka
AUX LlUNl AUDYT Barbara szmuńo, Jadwiga Faron spo]ka Komandytowa z s]edz bą 31'564 KrakóW' A ' Pokoju 84,
Wpsana na jistę podmiotóW uprawnionych do badania spEwozdań fnansowych prowadzoną pŻez Krajową lzbę
Bieg]ych RewidentóW pod numerem 3436' AUX|LlUM AUDYT Barbara szmurło' Jadwiga Falon spółka
Komand}łowa z siedz]bąW Krakowie pŻeprowadzała badanie ipŻegląd sprawozdań fnansowych W atach 2009'
2011' Wyboru podn]otu uprawnonego do badania sprawozdania Rada Nadzorcza dokonała zgodne z
obowiąlu ącyn pęepsaTi no'rarri awodo\Ą}1]i'

W oparcu o t]chwaĘ Rady Nadzorcze] spółkj Nl 11]2a12 z dna 27 'a6'2012 r' W splawie wyboru podmiotu

dokonującego pŻeglądu sprawozdan a finansowego spolządzonego na 3006.2012 l omz badana sprawozdania
fnansowego za 2012 r'' W dnju a2'07 2012 r' ZaŻąd spółki zawarł dw]e umowy z AUX|L UlV AUDYT Balbara
szmurło' Jadwga Falon spółka Komandytowa z sedzibąw Krakowie

1 ) n a Wykonanje pŻeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdan ia fnansowego za l połrocze 201 2 r. na
okres od dnia podpisania umowy da dnla 24'08'2a12 r' Za Wykonanie usługi ob]ętej n nie]szą umową
przysługuje Wynagrodzenie WWysokości9 tys' zl netto,

2) na !,/ykonanie bad ania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 201 2 do d nia 10 04.2A13 t. Za
Wykonanie usług objętej ninlejszą umową prŻysług uje Wynagrodzenie W Wysokości 9 tys zł netto'

AUX L|UM AUDYT Krysty|a Adamus, Jadwiga Faron społka Komandytowa z siedzibą W Krakowe za pŻegląd
sprawozdania finansowego Ża l połrocze 2011 roku zgodnie z umową zawańą W dniu 03.082011 r. na okres do
20'08'2011 r' pobrała Wynag]odze|ie W wysokośc 8'5 tys' zł netto. Za badan e sprawozdania iinansowego za 2011
rok zgodnie z un]ową zawańą W dniu 03 08 2011 r' wrazz aneksem do umol,^,y z dnia 2401'2012l. na okrcsdo
23.03 2012 r'' pobrała Wynagrodzen e W Wysokości 8'5 tys zł netto'
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42.ośWiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

ośWiadczenie ZaŻądu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi Załącznik do niniejszego sprawozdania z
działalności społki oDLEWNlE PoLsKlE za okres 2012 r'
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