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Pismo Prezesa zarządu
spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE

do
Akcjonariuszy

szanowni Państwo,
S z a n ow n i Akcj o n a ri usze,

PŻekazując swawozdanie finansowe Spółki oDLEWN|E PoLSK|E s'A' za 2013 r' mogę z
satysfakcją poinformować' że był to kolejny dobry rok dla spółki'
Społka z powodzeniem zakończyła realizowaną od ponad ośmiu lat restrukturyzację
technicznołechnologiczną idzięki temu dołączyła do grona najnowocześniejszych odlewni
europejskich.

Skok technologiczny W nowoczesność kosŹował spółkę ponad 90 mln zł, a jego Wynikiem
była Wymiana ponad 1200 środków trwałych' Myślę' że był to głóWny czynnik' który W
powiązaniu z zaangażowaniem i umiejętnościami szerokiego grona kadry technicznej i

zalządzającą, pozwolił spółce przetrwać kryzysowe lata 2009-2010'

Mogę stwierdzić, że Spółka wyszła z kryzysu obronną lęką, stała się silniejsza' umocniła
swoją pozycję na rynku iodnotowuje coraz lepsze Wyniki ekonomiczno-finansowe'

Pruychody ze sprzedaży
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W 2013 r' odnotowaliśmy pŻychody ze spęedaży na poziomie ponad 110 mln zł i były one
wyższe o 12'6o/o W stosunku do osiągniętych W roku ubiegłym' Na tle ogólnej s},tuacji w
polskiej gospodarce, gdzie w 2013 r' PKB spowolnił do 1'6% r/rWobec 1'9% Wzrostu w roku
popŻednim oraz słabszym popycie na odlewy na podstawowym rynku odlewni, czyli krajach



Unii Europejskiej, wynikj spółki św]adczą o dobrej pracy i umiejętności radzenia sobie spółki
W okresie słabszej koniunktury'

Wieloletni związek ścisłej kadry zaŻądczej Spółki zbudowany głóWnje na bazie powlązan a
własnościowego poplzez oP lnvest Sp. z o'o' - inwestora strategicznego odlewn, da]e
niezmienne od lat gwalancje efektylvnego zaangażowania W .ozwiązywanie Wszystkich
ploblemóW'

spółka uzyskała róWnież w]ększy' niż przeciętny W branży, Wskaźnik marży brutto ze
splzedaży 14'9a/o' a zysk brutto ponad 6'1 mln Ż był nąwyżgzy W oklesie ostatn ch trŻech
lat.

Zysk brutto
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odlewnle w starachowicach od ]at mają charakte. usługowy' o czym św adczy realizowana
W 2013 r' spzedaż do 1 14 klientóW z 15 krajów' spŻedaliśmy 990 różnych rodzajóW detali _
odleWóW skornplikowanych' w coraz Większym stopnju obrobionych mechanicznie
(komponenty od]ewnicze na linje montażu), wykonanych z wysokojakościowego zeliwa'
głównie sferoida nego' W 2013 r' produkowaliśmy odlewy z 14 gatunkóW żeliwa.
Tym czym możemy poszczycjć się W ostatnich latrach, to działalnośó badawczo_rozwo]owo-
wdrożeniowa' W relacji do plzychodóW spółki stanowl ona niezmiennie od 3% do 5% i

pozwala nam zaspokajać coraz Większe Wymagania i oczek]wania klientów. Wynikjem tej
działalności jest praktycznie niekolidujące z bieżącą działa|nością produkcyjną Wdlożenie
olbŻymiego programu inwestycyjnego i Wdrożenie do produkcji nowych tworzyw _ żeliwa
siMo' żeliwa ADl i żeliwa wysokochromowego' Wańo prŻy tym dodać, że Wysoko sobie
cenimy Współpracę W tym zakresie ze środowiskiem naukowym. skutkuje to realizacją Wielu
projektóW celowych istwarza dobre podstawy skorŻysiania ze środkóW unijnych w nowej
perspekt}^/vie finansowej na |ata 2a14-2o20' W której nakłady na badania i lozwój będą
trakiowane prioryietowo.

Dobra pozycja rynkowa spółki stwaŻa możliwości pozyskania nowych zleceń, co pozwala
uzupełnió portfel zamóWień W plzypadkach trudności u naszych klientóW lub spadku
koniunktury na rynku. W 2013 .' uruchomiliśmy plodukcję 98 nowych pozycji detali
odlewniczych, a ich sprzedaż stanowila 13Ók plzychodów ze sprzedaży produktów' towalóW
i materiałóW Były to nowe deta]e' które zlecili nam dotychczasowl odbiorcy odlewÓW, ale
także detale produkowane dla nowo pozyskanych, uznanych klientóW i nowych fuanŻ' raką
jest np' krajowa branża kolejowa' Nie bez znaczenia w pŻyszłości jest róWnież Wznowenle
działalności usługowej na rynku niemieckim. PrŻychody W 2013 r z tej działalności



plzekraczyly 1,5 mln zł j zauważamy możliwośó dalszego dynamicznego Wzrostu W roku
bieżącym.

oDLEWN|E PoLSK|E S'A' uzyskały w 2013 l' prawie 5,2 m|n zł zysku netto, a EB|TDA
Wyniosła nieco ponad 13 mln zł' Pozwala to Spółce realizowaó wszystkie swoje
zobowiązania' a także realizować plany rozwojowe' P]an taki jest pzygotowywany na
kolejne 6 lat i pozwol! na dalszy !Ą.zrost Wańości firmy oraz poprawę jej konkurencyjności'

Na koniec muszę Wspomnieć o ludziach' dobrej załodze' dośWiadczonej kadŻe Wspielanej
przez młodych' podnoszącej W sposób ciągły swoją Wiedzę i umiejętności'

Dziękując pracownikom' dziękuję róWnież Radzie Nadzorczej za dob.ą Współpracę
iwsparcie.
Akcjonariuszom dziękuję za zaufanie iWierzę, że poczynione pŻez nich inwestycje w akcje
naszej Spółki, pŻyniosą w dłuższym okresie spodziewane profity i satysfakcję.
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