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Jaworzno, L7.06.2OL3

Szanowni Akcjonariusze i lnwestorzy

Mam przyjemnoSi przedstawii Pa6stwu jednostkowy raport roczny sp6tki

TERMO-REX S.A. za 2OL2 rok. Jest to pierwszy raport roczny, kt6ry publikujemy jako sp6lka

publiczna, notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Poni2szy

wstep jest podsumowaniem najwa2niejszych wydarzef dotyczqcych sp6lki TERMO-REX S.A.,

jakie miaty miejsce w calym 2012 roku.

W styczniu 2012 roku podpisali6my umowq franczyzy z PKN Orlen na sprzedai paliw

ptynnych pod markq PKN Orlen - Orlen Premium. Realizacjq inwestycji rozpoczqtej

w marcu 2OL2 roku zakodczono we wrzeSniu 2012 roku. W tym samym miesiqcu oddano jq

do u2ytku. lnwestycja o warto5ci 3,3 mln jui w 2012 roku przyniosta znaczacy wzrost

przychod6w sp6tki.

Realizacja tego projektu byta skutkiem strategii zarzqdu w zakresie dokonania

dywersyfikacji ir6det dochodu sp6tki. Ustugi obr6bki cieplnej, handel hurtowy ceramikq

technicznq otaz artykulami elektroinstalacyjnymi sa podstawowym przedmiotem

dziaialnoSci sp6lki. W tym segmencie gl6wnymi odbiorcami sq przedsiqbiorstwa z bran2:

energetycznej, stoczniowej, chemicznej. lch inwestycje finansowane sA w znacznej mierze ze

Srodk6w bud2etu paistwa, co powoduje duiy stopied ich niepewnoSci. Uruchomienie

dzialalnojci w zakresie sprzeda2y detalicznej paliw ptynnych na stacji benzynowej pozwala

sp6tce na siqganie do nowej grupy odbiorc6w - odbiorc6w detalicznych.

R6wnoczeSnie z budowa stacji paliw sp6lka przystqpita do realizacji kolejnego

projektu inwestycyjnego obejmujqcego rozbudowq budynku administracyjno-

magazynowego, stanowiqcego siedzibq sp6tki oraz zaplecze magazynowo-warsztatowe.

Zakoficzenie budowy planowane jest na wrzesief 2013 roku. Dzigki jej realizacji

powierzchnia magazynowo-biurowa, kt6rq dysponujemy zwiqkszy siq dwukrotnie. Warto6i

poniesionych na ten cel naklad6w w 2OL2 roku wyniosla 1,5 mln zl.

Byt to wa2ny rok w historii sp6lki TERMO-REX. Rok, w kt6rym udato siq nam

zrealizowai niezwykle istotne przedsiqwziqcia. 24 wrzeSnia 2012 roku miat miejsce udany

debiut akcji sp6tki na rynku NewConnect. Kolejnym etapem naszego rozwoju jest zlo2enie,

w dniu 29 marca 2013 roku (za poSrednictwem oferujqcego - Domu Maklerskiego

prospectus S.A. w todzi), wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie

prospektu emisyjnego Sp6tki sporzqdzanego w zwiqzku z ubieganiem siq o dopuszczenie

i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Gietdg Papier6w

Warto5ciowych w Warszawie S.A.

Sp6tka zamknqla rok2Ot2 przychodamiwynoszqcymi prawie t3 mln zl i zyskiem

netto wynoszEcym niespelna 1,4 mln zt. Utworzyla 19 nowych miejsc pracy, poniosla

naklady inwestycyjne o tqcznej wartoici 5,3 mln zl, rozszerzyla zakres dziatalnoSci'



W bie2qcym roku mamy zamiar kontynuowad strategiq stabilnego rozwoju sp6lki'

W imieniu zarzqdu sp6tkiTERMO-REX chcialbym podziqkowad wszystkim, kt6rzy

przyczynili siq do sukcesu naszej firmy w ubiegtym roku, a szczeg6lnie Akcjonariuszom -

za zaufanie oraz wytrwatoSd. Mam nadziejq, ie ten rok bqdzie r6wnie owocny i przyniesie

Akcjonariuszom wzrost wartoSci sp6lki TERMO-REX.

Serdecznie zapraszam do zapoznania siq z raportem finansowym za 2072 rok.
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WYBRANE DANE FINANSOWE
dotycz4ce sprawozdania finansowego Termo-Rex Sp6lki Akcyjnej za rok 2012

za okres od 01.01.2072 r. do 37.L2.20L2 r.

1 Kursy uiyu do przeliczenia zlotych na euro w odniesieniu do danych osiqgniqtych w roku 2072 (w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.):
pozycie bilansowe wedlug Sredniego kursu NBP no dziefi 31 grudnia 2072 roku (4,0582 zI); pozycje rachunku zyskdw i strat oraz rachuniu
pneplywiw pieniqanych wedlug kurcu stanowiqcego iredniq arytmetycznq irednich kurc6w NBP na koniec ka2dego miesiqca roku 2012
ft,1736 zl).

z Kurjy uiyte do przeliczenia zlotych na euro w odniesieniu do danych osiqgnigEch w roku 2017 (w okresie od 01,01.2011 r. do 37.12.2011 r.):
pozycje bilansowe wedlug Sredniego kursu NBP na dziefi 30 grudnia 2071 roku (44168 zt); porycje rachunku zysk1w i strat oraz rachuniu
przeplyw6w pieniq2nych wedlug kurcu stanowiqcego Sredniq aryhreEcznq Srednich kurc6w NBP na koniec kaidego miesiqca roku 2071 w
kt6ry m v,rykonywano dzialalnol t

TERMO.REX

Tomasz Mazur
Czlonek Zaru4du

rYty$ PLI{ wty& SIr*
2At2 2011 20flE1 2gLtz

L3287 759,83 I234 253,57 3 250 27L,47 2 090 777,28

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 292 243,76 3193 955,98 tz94 4t6,84 723 L38,07

3202 49t,20 t971683,47 783 349,93 446 405,42

301577,70 56245,30 73 767,84 12734,40

18 580 003,59 t2 428 209,55 4 544788,32 2 813 849,29

12832195,04 tL446 693,t3 3 138 837,40 2 59L 625,87

5747 808,55 981576,42 t 405950,92 222223,42

3 243 459,27 37 456,63 774 527,79 8 480,49

2 465 216,47 944 059,79 603 007,80 213 7+2,93

12 687 t38,62 695 315,95 3 039 854,95 157 425,27

t0 264 344,74 468 405,46 2 459 350,23 106 050,86

928 44t,18 67 603,97 222 455,72 15 306,10

2 422794,48 226970,49 580 504,71 51374,47

2153 693,77 238003,62 5t6 027,83 53 885,98

7 gtt 028,65 273 639,13 457 884,96 48369,66

1385 501,91 746 693,13 331968,06 33 212,54

Przeptyny pieniqine netto z dzialalnoici
operacyjnei

t 694 857,75 145772,82 406 090,13 33 004,27

Przeptywy pieniQ2ne netto z dziatalno6ci
inwestycyinej

(5 L29 351,56) 30 933,00 (1228999,32) 7 003,49

Przeptywy pieniqine netto z dzialalnoSci
finansowej

3 679 826,21 (LzO 460,52) 881691,15 (27 273,37)

Przeptyury pienie*ne netto, razem 245332,40 56245,30 58781,96 L2 734,33

Prezes

tj. grudnia 2011r. (4,4168 zt).
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Vll. DodatkoweinformacjeiobiaSnienia
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oSwtADczENrE zARzADu

Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowo6ci z dnia 29 wrze6nia 1994 roku z p6iniejszymi zmianami,

Zarzqd sp6tkiTermo-Rex S.A. z siedzibq w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i przedstawia

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy koficzqcy siq 31.12.2012 roku, na kt6re sktada siq:

1. Bilans wykazujqcy po stronie aktyw6w i pasyw6w sumq 18 580 003,59

2. Rachunek zysk6w i strat zamykajqcy siq zyskiem netto w wysoko6ci 1 385 501,91

3. Rachunek przeptyw6w pieniq2nych wykazujqcy zwiqkszenie stanu Srodk6w o 245 332,40

4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym, wykazujqce zwiqkszenie stanu o 1385 501,91

5. lnformacjq dodatkowq obejmujqcq wprowadzenie do sprawozdania

finansowego oraz dodatkowe informacje i obja6nienia

Do sprawozdania doiqcza siq sprawozdanie Zarzqdu z dziatalno6ci Sp6tki za okres objety

sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo zgodnie z opisanymi zasadami ustawy o rachunkowoici

oraz w naszej opinii rzetelnie ijasno przedstawia sytuacjq majqtkowq i finansowq oraz wynik

finansowy Sp6tki.

Barbara Krakowska

Wiceprezes Zarzqdu

Tomasz Mazur

Czlonek Zarzqdu

rerzonoPodpis osoby,kt6rej po

Sprawozdanie fi nansowe Termo-Rex SA f aworzno, 77 .0 6.20 L3r. Strona 2



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i por6wnvwalnvch danvch finansowv

1. DANEJEDNOSTKI

TERMO-REX Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i

NIP 6322006690, Regon 2426L9597,

Wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego do Rejestru Przedsiqbiorc6w przez Sqd Rejonowy Katowice-Wsch6d
pod numerem KRS 0000400094. Kapital zakladowy 11300 000 zl, wniesiony w caloici.

Gl6wnym przedmiotem dzialalnoici Sp6lki sq uslugi obr6bki cieplnej, handel paliwami, handel art.

elektroinsta lacyjnymi.

2. CZAS TRWANTA DZIAIALNOSO PRZEDSTEBIORSTWA JEST NTEOGRANTCZONY.

3. PREZENTAOA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2012R.
poRowNYWALNy OD L7.07.2077R. DO 31.12.2011R.

DO 31.12.2012R. I OKRES

Sprawozdania finansowe zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawQ o rachunkowo6ci przy zaloieniu, ie Sp6lka

bqdzie kontynuowala dzialalnoSd w dajqcej siq przewidzied przyszloSci. Zarzqd Sp6lki o6wiadcza, 2e nie

wystepuja okolicznoici wymagajqce przyjqcia odmiennego zaloienia.

Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w zlotych.

4. KONCESJE, ZEZWOLENTA

1. W dniu 2t wrze5nia 2012 roku Sp6lka, decyzjq Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki

lOPClLts76l21485lWlOKAl2O].zlRZl uzyskala koncesjq na obr6t paliwami cieklymi (benzynami
silnikowymi innymi nii benzyny lotnicze, olejami napqdowymi, gazem ptynnym) przy wykorzystaniu stacji
paliw, na okres od 21 wze6nia 2Ot2 r. do 21 wrzeinia 2022 r.

2. W dniu 19 wrze6nia 2012 roku Sp6lka, decyzjq Prezydenta Miasta Jaworzna uzyskala trzy zezwolenia Nr SO-

DG.7340.111.2012 na sprzeda2 w sklepie spoiywczym przy stacji paliw ORLEN w Jaworznie (43-600),
ul. Wojska Polskiego 2i napoj6w alkoholowych zawierajqcych:

do 4,5Yo zawartoSci alkoholu oraz na piwo,

powyiej 4,5Yo do 18% zawartoici alkoholu (z wyjQtkiem piwa),

powy2ej 18% zawartosci alkoholu.

Wyiej wymienione zezwolenia zostaly udzielone na okres od 20 wrze6nia 2072 r. do 20 wrze6nia 2015 r.

Sprawozdanie ermo-Rex SA faworzno, 7.06.2013r. Sffona 3



5. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOSCI

Wykazane w bilansie Sp6lki na koniec 31.L2.2072r. aktywa i pasywa wyceniono nastqpujqcymi metodami

wyceny wynikajqcymi z przyjqtych zasad (polityki) rachunkowoSci:

- Warto6ci niematerialne i prawne :

nowo zakupione wartoSci niematerialne i prawne wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy

umorzeniowe oraz o odpisy z tytulu trwalej utraty wartoici. Wartoici niematerialne i prawne o

wartoSci r6wnej lub niiszej nii 3 500 zl odpisuje siq w calo5ci w koszty w miesiqcu nastqpujqcym po

miesiqcu, w kt6rym warto6ci niematerialne i prawne zostaty oddane do uiytkowania. Warto6ci

niematerialne o warto5ci powy2ej 3 500 zl sE amortyzowane metodq liniowq z zastosowaniem stawek

uwzglqdniajqcych przewidywany okres ekonomicznej uiyteczno6ci.

Wartoici niematerialne i prawne nabyte w drodze aportu przedsiqbiorstwa / wartoSi firmy/ wg

wartoSci stanowiqcej r6inicq pomiqdzy cenq nabycia przedsiqbiorstwa a wartoSciq godziwq przyjqtych

aktyw6w netto pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.

- Srodkitrwale

nowo zakupione Srodki tnrrale wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy

z tytulu trwalej utraty warto6ci. Cenq nabycia lub koszt jego wytworzenia powiqkszajq koszty jego

ulepszenia polegajqce na przebudowie, rozbudowie, modernizacji powodujqce zwiqkszenie jego

wartoici u2ytkowej. Srodki trwale o wartoici r6wnej lub ni2szej nii 3 500 zl odpisuje siq w caloici
w koszty w miesiqcu nastqpujqrym po miesiqcu, w kt6rym Srodki trwale zostaly oddane do

u2ytkowania.

Srodki trwale nabyte w drodze aportu przedsiqbiorstwa stanowiqce nieruchomo6ci wg ceny

rynkowej zawartej w umowie aportu, ustalonej w oparciu o operat szacunkowy wyceny

nieruchomo6ci gruntowej zabudowanej z dnia 29.09.2011r. sporzqdzonej przez Rzeczoznawcq

Majqtkowego Stanislawa Gaudnik, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.

Pozostale Srodki trwale nabyte w drodze aportu przedsiqbiorstwa wg ceny rynkowej wynikajqcej

z wyceny Srodka trwalego zawartej w umowie aportu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.

Rozpoczqcie odpis6w amortyzacyjnych nastqpuje poczynajqc od pierwszego dnia miesiqca

nastqpujqcego po miesiqcu, w kt6rym Srodek trwaly zostal przyjqty do uiytkowania. Srodki trwale
umarzane sq wedlug metody liniowej.

- Srodkitrwale w budowie:

Wycenia siq w wysoko6ci koszt6w pozostajqcych w bezpoSrednim zwiqzku z wytworzeniem lub

nabyciem Srodka trwalego pomniejszonych o odpisy z tytulu trwalej utraty wartoici, na podstawie

por6wnania danych w ksiqgach rachunkowych z danymi wynikajqcymi z dokument6w
przeprowadzanego wg. stanu na dziei 31.72.20t2r. Warto6i Srodk6w trwalych w budowie
powiqkszajq koszty obslugi zobowiqzad zaciqgniqtych w celu ich finansowania i zwiqzane z nimi r62nice

kursowe pomniejszone o przychody z tego tytulu.

- Rzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych:

Materialy, towary, polprodukty i produkty w toku, produkty gotowe wycenia siq odpowiednio wedlug

ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyiszych od ich cen sprzedaiy netto na dzie6 bilansowy.

Jaworzno] L7 .06.20L3r.



Naleinoici:

W ciqgu roku wycenia siq wedlug warto3ci nominalnej, a na dziei bilansowy w kwocie wymagajqcej
zaplaty z uwzglqdnieniem zasady ostro2noSci tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujqce, ustalane

z uwzglqdnieniem indywidualnej oceny ryzyka nieSciqgalno6ci.

Naleino6ci wyra2one w walutach obcych wycenia siq na dzie6 bilansowy po obowiqzujqcym na ten
dziei Srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

R6inice kursowe od naleino6ci wyraionych w walutach obcych powstale na dziefi wyceny i przy

zaplacie zalicza siq odpowiednio ujemne do koszt6w finansowych, a dodatnie do przychod6w

finansowych.

Srodki pieniqine:

Srodki pieniqine wykazuje siq w wartoSci nominalnej. Wyra2one w walutach obcych, wptywajqce na

rachunki w ciqgu roku obrotowego wycenia siq po kursie kupna stosowanym przez bank, z kt6rego

uslug korzysta jednostka. Rozch6d 6rodk6w pieniqinych wyraionych w walutach obcych ujmuje siq

wedlug metody FIFO.

Rozliczenie miqdzyokresowe koszt6w czynne:

Dokonywane sq wysoko5ci poniesionych koszt6w, kt6re dotyczE pnyszlych okres6w.

Kapitaly wlasne:

Ujmuje siq w warto3ci nominalnej z podzialem na ich rodzaje i wedlug zasad okreSlonych przepisami

prawa oraz postanowieniami statutu.

Walne Zgromadzenie moie postanowii o utworzeniu kapital6w rezerwowych na pokrycie strat lub

wydatk6w. Spos6b wykorzystania kapital6w rezerwowych r6wniei okreSla Walne Zgromadzenie.

Rezerwy:

Tworzy siq je na pewne lub o duiym stopniu prawdopodobiefistwa przyszle zobowiqzania i wycenia

siq na dziei bilansowy w wiarygodnie oszacowanej warto6ci. Rezerwy zalicza siq odpowiednio do
koszt6w operacyjnych, pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w finansowych lub strat
nadzwyczajnych zaleinie od okoliczno5ci , z kt6rymi przyszle zobowiqzania siq wiqiq.

Sp6tka tworzy rezerwy na zobowiqzania wedlug nastepujQcych tytul6w:
rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego tworzona w zwiqzku z wystqpowaniem

dodatnich r6inic pomiqdzy wartoiciq ksiqgowq a podatkowq aktyw6w i pasyw6w,

rezerwa na Swiadczenia pracownicze obejmujqca rezerwe na niewykorzystane urlopy pracownicze,

pozostale rezerwy obejmujqce koszty badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

- Zobowiqzania:

Na dziefi powstania ujmuje siq wedlug wartoici nominalnej. Na dzie6 bilansowy zobowiqzania
wycenia siq wedlug kwoty wymagajqcej zaplaty. Jeieli termin wymagalnoSci przekracza jeden rok od

daty bilansowej, salda tych zobowiqzafi, z wyjqtkiem zobowiqzad z tytulu dostaw i uslug, wykazuje siq
jako zobowiqzania dlugoterminowe. Pozostale czq6ci sald wykazywane sq jako kr6tkoterminowe.

Zobowiqzania wyraione w walutach obcych wycenia siq na dzieri bilansowy po obowiqzujqcym na ten
dzie6 kursie Srednim ustalonym dla danej waluty przez NBP. R6inice kursowe dotyczqce zobowiqzad
wyraionych w walutach obcych powstale na dzied bilansowy i przy uregulowaniu zalicza siq

odpowiednio: ujemne do koszt6w a dodatnie do przychod6w finansowych.

Sprawozdanie finansowe_ faworzno, 7.06.20L3r.



- Przychody:

Przychody ze sprzedaiy obejmujq niewqtpliwe naleine lub uzyskane kwoty netto tj. pomniejszone

o naleiny podatek od towar6w i uslug /VAT/ ujmowane w okresach, kt6rych dotyczq.

- Koszty:

Sp6lka prowadzi ewidencjq koszt6w w ukladzie rodzajowym. Rachunek zysk6w i strat sporzedzany jest

w wersji por6wnawczej. Koszty dzialalno5ci operacyjnej w pelni obciqiajq wynik finansowy Sp6lki

z wyjqtkiem tych, kt6re dotyczq nastepnych okres6w sprawozdawczych. Zgodnie z zasadq zachowania

wsp6lmiernoSci przychod6w i koszt6w odnoszone sq na rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w.

Na wynik finansowy Sp6lki wplywajq ponadto:

- pozostale przychody i koszty operacyjne po5rednio zwiqzane z dzialalno3ciq Sp6lki w zakresie

zysk6w i strat ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych, aktualizacji wyceny aktyw6w
niefinansowych, utworzenia i rozwiqzania rezerw na przyszle ryzyko, kar, grzywien

i odszkodowa6, otrzymanych lub przekazanych darowizn

- przychody finansowe z tytulu dywidend ludzialu w zyskach/, odsetek, zysk6w ze zbycia

inwestycji, aktualizacji warto6ci inwestycji, nadwyiki dodatnich r6inic kursowych nad

ujemnymi,
- koszty finansowe z tytulu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji warto6ci inwestycji,

nadwyiki ujemnych r6inic kursowych nad dodatnimi,
- straty i zyski nadzwyczajne powstale na skutek trudnych do przewidzenia zdarzei nie

zwiqzanych z og6lnym ryzykiem prowadzenia Sp6lki poza dzialalno5ciq operacyjnq.

Wynik finansowy brutto koryguje:

- bieiqce zobowiqzanie z tytulu podatku dochodowego od os6b prawnych naliczane zgodnie

z przepisami podatkowymi,

- podatek dochodowy odroczony, tworzony w zwiqzku z przej5ciowymi r6inicami miqdzy wykazanq w

ksiegach rachunkowych warto6ciq aktyw6w i pasyw6w a ich warto6ciq podatkowq moiliwq do

odliczenia w przyszloSci. Sp6lka tworzy rezerwe i ustala aktywa z tytulu odroczonego podatku

dochodowego, kt6rego jest podatnikiem.

Wykazana w rachunku zysk6w i strat czQ6i odroczona stanowi r6inicg pomiedzy stanem rezerw i aktyw6w

z tytulu podatku odroczonego na poczqtek i koniec okresu sprawozdawczego.

- Prezentacja w rachunku Przeplyw6w Pieniqinych

Sp6lka prezentuje przeptywy pieniqine z dzialalnoici operacyjnej poslugujqc sie metodQ po6redniq

Sprawozdanie finansowe faworzno, .06.2013r.



TERMO-REX S.A. SP6IKA AKCYJNA

BILANS

AKTYWATRWATE

WartoJci niematerialne i prawne

1. Koszt zakofczonych prac rozwojowych
2. Warto5d firmy
3. lnne wartoSci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na warto3ci niematerialne i prawne

Rzeczowe aktyura trwale

1. Srodki trwale
a) grunty (w tym lokale u2ytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale iobiekty iniynierii lqdowej iwodnej
c) urzqdzenia techniczne i maszyny
d) Srodki transportu
e) inne Srodki tnrtrale

2. Srodki trurale w budowie
3. Zaliczki na Srodki trwale w budowie

lll. NaleinoJcidlugoterminowe

Od jednostek powiqzanych
Od pozostatych jednostek

lnwestycje dlugoterminowe

1. Nieruchomo5ci
2. Warto6ci niematerialne i prawne
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiqzanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery warto5ciowe
- udzielone po2yczki
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe

b) w jednostkach pozostalych
- udziaty lub akcje
- inne papiery warto6ciowe
- udzielone po2yczki
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe

4. lnne inwestycje dlugoterminowe

Dlugoterminowe rozliczenia mlgdzyokresowe

1. Aktywa ztytulu odroczonego podatku dochodowego
2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe

RA:ZEM AIOYWATRWATE

13 rE4 57E 34 9 rEsF_

402L9,26 27 67L,OO

31112120t2 3tlt2l20tt
A.

t.

52239,LO
70724,13

69 652,t4
7 931,60

62963,23

7L7L2L4L,8O
3 605 311,00
3 550 520,48
3 402 580,49

696737,t5
456 992,68

L 472 436,54

77 5E3,74

9 LLL924,68
3 565 911,00
7 42203L,25
29LL L68,87

949 601,89
2632tL,73
t7134,L5

1.

2.

v.

40216.,26

t3287 759,83

27 6l,.,00

9234253,57
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TERMO.REX S.A. SP6TKA AKCYJNA

B.

I.

ATTYWAOBROTOWE

Zapasy

1. Materialy
2. P6lprodukty i produktywtoku
3. Produktygotowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw

Naleinoici kr6tkoterminowe

1. Naleino5ci od jednostek powiqzanych
a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:

- do L2 miesiqcy
- powyiej 12 miesiqcy

b) inne
2. Naleino5ci od pozostalych jednostek

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:
- do 12 miesiqcy
- powyiej 12 miesiqcy

b) z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczef
i zdrowotnych oraz innych Swiadczed
c) inne
d) dochodzone na drodze sqdowej

lnwestycje kr6tkoterminowe

1. Kr6tkoterminowe akywa finansowe
a) w jednostkach powiqzanych

- udziaty lub akcje
- inne papiery warto5ciowe
- udzielone po2yczki
- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

b) w jednostkach pozostalych
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartoiciowe
- udzielone poiyczki
- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

c) Srodki pieniq2ne i inne aktywa pieniqine
- Srodki pieniqine w kasie i na rachunkach
- inne Srodki pieniq2ne
- inne aktywa pieniqine

2. lnne inwestycje kr6tkoterminowe

IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia mlqdzyokresowe

RAZEM AKTYWA OBROTOWE

AIOYWARA:ZEM

3ut2l20t2 3,/L2l20tt

spolecznych

L7 348,29
12 300,00
12 300,00

5 048,29
3 185 142,91
2730 L4L,57
2730 t4"t,57

80 531,30

6532,04
367 938,00

Ls7L68;,47
7949208,77
L949208,71

22242,76

232,O0

32OZ49L,ZO

307577,70

:

30t577,70
30L577,70

t97L6E3,47

tt*:,

56 245,30
56245,30

3O1577,70

256737,26

56245J0-

35 6s458

s292243,76 3193 955,98

18 580 003,59 t2428209,55

L 49L288,O7
40 L49,53

1 034 s1o;37



TERMO.REX S.A. SP6IKA AKCYJNA

A.
t.
[.
il.
tv.
v.
vt.
vt!.

vil.
tx.

PASYWA

M:ZEM KAPITATWTASNY

B. . ZOBOWTAZANIA I REZERWY NA ZOBOWTAZANTA

l. Rezeniva na zobowiqzania
1. Rezenrva z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne

- dlugoterminowa
- kr6tkoterminowa

3. Pozostale rezerwy
- dlugoterminowa
- kr6tkoterminowa

Zobowiqzania dlugoterminowe
1. Wobec jednostek powiqzanych

a) kredyty i po2yczki
2. Wobec pozostatych jednostek

a) kredfi i poiyczki
b) z tytulu emisji dluinych papier6w wartoiciowych
c) inne zobowiqzania finansowe
d) inne

Zobowilzania kr6tkoterminowe
1. Wobec jednostek powi4zanych

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno5ci:
- do L2 miesiqcy
- powy2ej 12 miesiqcy

b)inne
2. Wobec pozostatych jednostek

a) kredyty i poiyczki
b) z tytulu emisji dluinych papier6w warto3ciowych
c) inne zobowiqzania finansowe
d) z q ufu dostaw i uslug o okresie wymagalnoSci:

- do L2 miesiqcy
- powy2ej 12 miesiqcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiqzania wekslowe
g) z tytulu podatk6w, cel, ubezpieczeri i innych Swiadczeri
h) z tytulu wynagrodzei
i) inne

3. Fundusze specjalne

Rozlicrenia miqdzyokresowe
1. Ujemna wartose firmy
2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe

- dlugoterminowe
- kr6tkoterminowe

RA:ZEM ZOBOWIAZANTA r REZERWY NA ZOBOWIAZAN|A

PASYWA RA:ZEM

TERMO.R
O.REX S.A.

Zazqdu

KAPITAIWTASNY
lhpital (f undusz)r podstaworry
Naleine wplaty na kapital podstawowy (wielko56 ujemna)
Udzialy wlasne (wielko56 ujemna)
Kapital (fundusz)* zapasorry
kpital (funduszf z altualizacii wyceny
Pozostale kapitaty (fundusze)r rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubieglych

Zysk (strataf netto
Odpisy z zysku netto w cilgu roku obrotowego (wielko36 ujemna

?uL2l20L2

11300 (xl0,00

145 593,13

:

1 385 501,91

12 832 195,04

15 552,00
17 s80,81

17 580,81
6 000,00

6 000,00

3ut2l20tL

100m0,00

11 2OO (nO,OO

146 693,13

tt446693,13

[.
59 tSZrUl

3243 459,27
3 243 459,27

37 4s6;63
4049,36

33 407,27

3z43459,27

87 000,00

87 000,00
23782t6,47

737 7t2,83

47 638,04
1 1rt0 339,43
1 140 339,43

322978,92
129 547,25

37 456,63

t 407,30
L 407,30
t 407,30

942652,49
34375,43

22L386,37
165 696,53
165 696,63

479,70

42s2s;il
92 460,05

2.to5 zLb,4l 944 059,79
tv.

18 580 @3,59 L2428209,55

5 747 808,55 981 515,42
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TERMO.REX S.A. SP6IKA AKCYJNA

B.

RAcHut{EK ersx6w ! STRAT luktad por6wnawczvl

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM:
- od jednostek powiqzanych

l. Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w
ll, Zmiana stanu produkt6w
lll. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki
lV. Przychody netto ze sprzedaiytowar6w i material6w

KOSZTY DZIAIALNOSCI OPERACYJ NE

l. Amortyzacja
ll. zuiycie material6w ienergii
lll. Uslugi obce
lV. Podatki i oplaty, w tym:

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
Vl. Ubezpieczenia spoieczne i inne Jwiadczenia
Vll. Pozostale koszty rodzajowe
VlllWartofi sprzedanych towar6w i material6w

TTSK (STRATAI ZE SPRZEDAzY

POZOSTAIE PRUTCHODY OPERACYJT{E

l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
ll. Dotacje
lll. lnne przychody operacyjne

POZOSTATE I(OSZTY OPERACYJilE
l. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
ll. Aktualizacja wartoici aktyw6w nie finansowych
lll. lnne koszty operacyjne

zYsK (sTRArA) Z DZtArArNOsCt OPERACYJNE

PRITCHODY FINANSOWE
L Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:

- od jednostek powiqzanych
ll. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiqzanych
lll. Zysk ze zbycia inwestycji
lV. Aktualizacja warto$ci inwestycji
V. lnne

XOSZTY FIilAT{SOWE
l. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiqzanych
ll. Strata ze zbycia inwestycji
lll. Aktualizacja wartoSci inwestycji
lV. lnne

nrsx (STRATAI Z DZTAT,ALNOSC| GOSPODARCZEI

WYNI K ZDARZEI{I NADZWYCZAJNYCH
l. Zyski nadzwyczajne
ll. Straty nadzwyczajne

rysK (STRATA) BRUTTO

PODATEK DOCHODOWY
l. Czq6d bieiqca
ll. CzqSd odroczona

POZ. OBOW|AZXOWE ZMN|E|SZENIA ZYSKU {ZwlElGZEiltA STRAm

zrsK (srRArAl NETTO

otlotl2oL2-
3tlLu20r2

12687 138,62
10 000,00

s 420 330,02

7 266 808,60

1925434,14

92844L,t8
603 312,69
577 399,67
136 623,8s

L979288,22
4257t4,27
343 63L,97

5269932,29

2422794,48

125 451,65
39 300,00

86 1s1,66

?%552,37

290730,04
103 822,33

2153 693,77

121725,33

LzL725,33

-

:

364 390,45
47 037,s5

tzL680,67
195 672,23

1 911 02&6s

.

1 911 028,65

525526,74
522582,N
2944,74

1!t85 501,91

t2lo7l201t-
t3lt2l20tt

695 315,95

/186 200,33

-
249 LL5,62

/l59tm5,46

67 fi3,97
53 456,58
5Lrt7,t2
4 845,00

ts7 969,96
23 015,39
24950,23
85 M7,77

226910,49

20qr0,00,o*:*

8 906,87

8 906,8s
o,o2

238 003,62

trr:*

t70,97

-

18,93

24554,39
808,63

23745,76

213 639,13

-

213 639,13

66 945,00
94 557,00

- 27 67L,@

1'[6 693,13
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D.
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G.
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l.
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K.

L.
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TERMO.REX S.A. SP6IKA AKCYJNA

A. Pzeplyury Srodk6w plenlqinych z dzialalnoici operacyjnej
l. Zysk (strata) netto
ll. Korektyrazem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytulu r62nic kursowych
3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z dzialalnoSci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
5. Zmiana stanu zapas6w
7, Zmiana stanu naleinoici
8. Zmiana stanu zobowiazai kr6tkoterminowych, z wyjqtkiem poiyczek i kredyt6w
9. Zmiana stanu rozliczeri miQdzyokresowych
10. lnne korekty
lll. Przeplyury plenieine netto z dzlalalnoici operacyjnel (ltll)
B. Pzep,lyury Srodk6w pieniqinych z dzialalno5ci inwestycyjnej
l. Wplyury
1. Zbycie warto6ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w tnrralych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoSci oraz wartoici niematerialne i prawne
3. Z aktyw6w finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiqzanych
b) w pozostalych jednostkach

- zbycieaktyw6wfinansowych,
- dywidendy i udziaty w zyskach

- splata udzielonych poiyczekdiugoterminowych

- odsetki
- inne wplywy z aktyw6w finansowych
4. lnne wplywy inwestycyjne
ll. Wydatki
1. Nabycie wartoSci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w tnvalych
2. lnwestycje w nieruchomoici oraz wartoSci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiqzanych
b) w pozostalych jednostkach

- nabycieaktyw6wfinansowych
- udzielonepoiyczkidlugoterminowe

lnne wydatki inwestycyjne
Pneplywy pienigine netto z dzialalnoSci inwestycyinel (t-tl)
Pzeplytry Srodk6w pleniqinych z dzialalnoici finansowel
Wptn ry
Wptywy netto z wydania udzial6w (emisji akcji) i innych instrument6w kapitalowych oraz,
Kredyty i poiyczki
Emisja dluinych papier6w warto3ciowych
lnne wplywy finansowe
Wydatki
Nabycie udzial6w (akcji) wlasnych
Dywidendy i inne wyplaty na rzecz wlaScicieli
lnne, nii wyptaty na rzecz wladcicieli, wydatki z fftulu podzialu zysku
Splaty kredyt6w i poiyczek
Wykup dluinych papier6w warto6ciowych
Z tytutu innych zobowiqzai finansowych
Platnogci zobowiqzaf z tytulu um6w leasingu finansowego
Odsetki
lnne wydatki finansowe
Pzeplywy pienlglne netto z dzialalnoicl finansowej {l-ll)
Przeplywy pienlqine netto razem (A.llltB.llltC.llll
Bllansowa zmlana stanu Srodk6w pleniqinych, w tym

zmiana stanu 5rodk6w pieniqinych z tytulu r6inic kursowych
Srodki pienletne na poczqtek okresu
Srodki pieniqine na koniec okresu (FtD), w tym
o ograniczonej moiliwo6ci dysponowania

ollouzoL2-
3rlLzl20t2

r 385 501,91
3(D 355,84
928M7,-18

124052,t6
5329,26

39 132,81
21296L,63

L230807,73
900 518,25
233 689,94

L694857,75

t17 5M,66
117 500,00

M,66

*:

44,66

-
5246U)6,22
s24689622

L2lO7l201r-
3Lltzl20LL

145 693,13
920,31

67 603,97
L623,3t

20 000,00

so 811;0
307 765,00
340 559,03

28 894,00

145772,82

90 OOO,OO

90 000,00

59 067,00
59 057,00

4.
il.
c.
t.
t.
2.

3.
4.
[.
t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I[.
D.
E.

5 129 35r"56

4265iyt',4t

4265345,43

585 519,22

:

33L326,07

:
207 755,60
47 037,55

3679826,21
245332,q
245332,N

55 245,30
3OL577,7O

30 933,00

92293,OO

10 000,00

82 2s3;o
2L2753,52

211944,89

-

808,63

- 120460:2
55 245,30
56 245,30

56 245,30
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TERMO.REX S.A. SP6IKA AKCYJNA

l. Kapitat (funduszf wlasny na poczqtek okresu (BO)
- korekty blqd6w i zmiany zasad rachunkowoSci

t.a. Kapitat (fundusz) wlasny na poctatek okresu (BO), po korektach
1 Kapital (fundusz) podstawoury na poczqtek okresu

1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego
3 zwiqkszenie (z tytulu)
- emisjiakcji
b zmniejszenie (z tytulu)

1.2. Kapital (fundusz) podstaworry na koniec okresu
2 Naleine wplaty na kapital podstawowy na poczqtek okresu

2.1. Zmiana nale2nych wplat na kapital podstawowy
a zwiqkszenie (z tytulu)
I zmniejszenie (z tytulu)

2.2. Nale2ne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu
3 Udzialy (akcje| wlasne na poczqtek okresu
a zwiQkszenie (z tytulu)
! zmniejszenie (z t6ulu)

3.1. Udziaty (akcje) wlasne na koniec okresu
4 Kapital (fundusz) zapasowy na poczetek okresu

4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego
s zwiqkszenie (z tytulu)
- emisji akcji powyiej warto5ci nominalnej,
- z podzialu zysku
b zmniejszenie (z tytulu)
- wyplata dywidendy

4.2. Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu
S Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczqtek okresu

5.1. Zmiany kapitalu (funduszu) z aktualizacji wyceny
a zwiqkszenie (z t$ulu)
! zmniejszenie (z tytulu)

5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5 Pozostale kapitaly (fundusze) rezen^rowe na poczltek okresu

6. 1. Zmia ny pozostalych kapital6w (fund uszy) rezerwowych
6 zwiqkszenie (z tytulu)
! zmniejszenie (z tytulu)

6.2. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7 Zysk (strata| r lat ubiegtych na poczqtek okresu

7.L. Zyskz lat ubiegtych na poczqtek okresu
- korekty blqd6w i zmiany zasad rachunkowo6ci

7.2. Zysk z lat ubieglych na poczqtek okresu, po korektach
3 zwiqkszenie (z tytutu)
- podzialu zysku z lat ubiegtych
! zmniejszenie (z tytulu)
- z podzialu zysku przeniesienie na kapital zapasowy
- z podzialu zysku - pokrycie straty zlat ubieglych

7.3. Zysk z lat ubieglych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu (-)
- korekty blqd6w i zmiany zasad rachunkowoSci

7.5 Strata z lat ubieglych na poczEtek okresu, po korektach
3 zwiqkszenie (z tytulu)
- przeniesienie straty z lat ubiegtych do pokrycia
I zmnieiszenie (z tytutu pokrycia z zysku z roku ubieglego)

7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu
7.7 . Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu
8 Wynik netto
a zysk netto
b strata netto (wielko6d ujemna)
c odpisy z zysku (wielko56 ujemna)
It. lGpital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ)
llt. fapital (fundusz) wlasny, po uwzglqdnieniu proponowanego podzialu

zysku (pokrycia straty)

o,,lotl20t2-
3L112120L2
11 tl46 963,13

11 446 963,13
100qrc,00

11 200 000,00
11 200 000,00
11 200 000,00

11 300 qxr,00

145 693,13
146 693,13

146 693,13

:
146 693,13

146 693,13
146 693,13

146 693,13

:
146 693,13
146 693,13

L2lO7l20tt-
3Lltzl20tt
100(xxl,(xl

l(x)q)0,00
100q)o,(x)

100 000,q)

11 200 qro,00
11 200 000,00

11 200 000,00

-

146 6e3;13
146 693,13

11 tl46 693,13
11 tt46 693,13

I 38s soi,91
1 38s s01,91

12 832 195,04
12 832 195,04

TERMO.REX

Sp rowozda n ie fi n o nsowe Te rm o-Rex S. A. Joworzno, 17.06.2073r. Strono 12



VII. DODATKOWE TNFORMACJE t OBJASNIENIA

1. WARTOSCT NIEMATERIATNE

.WARTOSO NIEMATERIATNE
Jedn.
20fit

Jsdn.
!0t1

a) kosztv zakofczonvch orac rozwoiowvch 0.00 0.00
b) warto6i firmv 52 239.10 69 652.L4

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
wartoSci, w tvm:

LO724,73 7 931,60

- oprogramowanie komputerowe to724,L3 7 931,60

d) inne warto6ci niematerialne i prawne 0,00 0,00
e) zaliczki na wartoSci niematerialne i prawne 0,00 0.00
WartoSci niematerialne i orawne razem 52 953.23 77 583.74

2.ZMIANY WARTOSCI NTEMATERTALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA 31.12.2012 R.

lO. Ty&t

l(orEty
za*orlczonyc

h prac
rarrropwyc

h

Wartodd
ftrmy

l{rbyta
koncects
patBnty,
lleencle i
@obne
wsrtoici

Innewarbdd
nbmat*rietn i

prewne

Zallcehl ne
uartotici

niGmat€rialnel
pr"srP

Og6lem

1 2 3 4 5 5 7 8

1. WartoS6 brutto warto5ci
niematerialnych i
prawnych na poczqtek

okresu

0,(x) 69 652,14
7 931,50

0,00 0,00 77 583,74

2. Zwiekszenia 0,00 0.00 LO77L,52 4100,00 0,00 1487t.52
3. Zmnieiszenia 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
4. Warto5t brutto wartoSci

niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

0,00 69652,14
18703,12

4 100,00 0,(x) 92455,26

5. Skumulowana amortyzacia
(umonenie) na poczqtek
okresu

0,00 0,00 0,00 0,(x) 0,(x) 0,(x)

6. Amortyzacia za okres 0,00 L7 473,04 72078,99 0,00 0,00 29 492,03
7. Skumulowana amortyracja

(umorzenie) na koniec
okresu

0,(xl t7 413,04
12074.99

0,(xl 0,(x) 29 492,03

8. Odpisy z gulu tnralej
utraty wartosci na
poczatek okresu

0,(x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Zwiekszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
- Zmnieiszenia 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

9. Odpisy z Sulu tnralei
utraty warto5ci na koniec
okresu

0,(xl 0,(x) 0,(x) 0,00 0,00 0,(x)

10 Warto5t netto warto5cl
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

0,00 52239,10 6624,13 4 100,00 0,00 62 963,23
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RTECHXT'T AXTiliA TRWAT,E
Jedn.
2012

Jedn,
201t

a) (rodki trwale. w tvm: tt7L2141.80 9 7LL924,68
- grunty (w tym prawo uiytkowania wieczystego

sruntul 3 605 311,00 3 555 911,00

budynki, lokale i obiekty in2ynierii lqdowej i

wodnei
3 550 520,48 1422037,25

- urzadzenia techniczne i maszynv 3 402 s80.49 2 911 168.81

- Srodki transportu 696737.75 949 501.89

inne Srodki trwale 4s5 992.58 2532Lt.73
b) 6rodkitrwale w budowie r 472 436.s4 L7 L34.L5

c) zaliczki na Srodki trwale w budowie 0,00 0,00
Rzeczowe aktvura trwale razem 13 184 578.34 9 129 058,83

3. RZECZOWEAKTYWATRWATE

4. ZMTANY SnOOr6W TRWATYCH (WG GRUP RODZAJOWYCHI NA DZIEil 31.12.2012 R.

tF. Trtrd GfuFty

tudynkl,
lokale I

obiekty lni.
lldourei i
umdnel

Unqdzenle
ttchniene i

ma*ryry

Srodld
tranwrtu

lnrpJrtdki
trseh ogflsm

1 2 3 4 5 6 7 8

1. WartoSt brufto
irodk6w tnralych na
poczatek okresu

3 565 911,m 1425 (xr0,00 29s7 496,78 964 681,59 265 4?9,28 9179528,65

2. Zwiekszenia 39 /O0,00 2ta)716,57 1231o23,il 26324,s4 333 475,66 3 810 9/{r,35

3. Zmnieiszenia 0,00 0,00 192 (xr0,o0 105 97s,45 34sqr,(x, 332475,45

4. Warto56 brutto
Srodk6w trwatych na

koniec okresu
3 605 311,q' 3 605 716,57 3 995 520,32 885 030,72 s654t4,94 12 657 993,s5

5. Skumulowana
amortyzacja

{umonenie} na
poczatek okresu

0,(x, 2968,75 46327,97 15 079,70 3227,59 67 g0?,97

6. Amortyzacia za okres 0,(xt 52227,34 s51 s08,s2 t732tt.a7 105 194.71 882144.4

7. Skumulowana
amortyracia
(umoneniel na koniec
okresu

0,0O ss 196,09 593 939,83 1E8 293,57 loa422,26 945 851,75

8. Odpisy z Sulu trwalej
utraty wartoSci na
ooczatek okresu

0,00 0,q) 0,0O 0,00 0,m 0,00

- Zwiekszenia 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

- Zmnieiszenia 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9, Odpisy z gutu tnralej
utraty wartosci na

koniec okresu
0,m 0r0 0,0O 0,q) 0,00 0rm

10. Warto56 netto
Srodk6w tnralych na

koniec okresu
3 605 311,00 3 550 520,t4 3 /r02 580,49 696747,15 456 992,68 11 7t2t4t,N
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5. PONIESIONE ORAZ P1ANOWANE DO PONIESIENIA NAKTADY INWESWCYJNE

W 2012 roku Sp6lka przystqpila do realizacji znaczqcych inwestycji w majqtek trwaly. WiqkszoSd plan6w
inwestycyjnych zostala zrealizowana w 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne wyniosty og6lem 5266242,74 zl. W 2013 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego kwota wydatk6w inwestycyjnych uksztattowala siq na poziomie 135 57Q00 zl.

Wedlug oceny Zarzqdu Sp6lki pozostala kwota do wydatkowania niezbgdna do zakoficzenia prac
inwestycyjnych szacowana jest jeszcze na okolo 300 000- 400 000 zl. Termin zakof czenia inwestycji planowany
jest na wrzesief 2013 roku. 2r6dlem dalszego finansowania inwestycji bqdq 6rodki wlasne Sp6lki.

Na dziei 37.L2.2Ot2r wartoii Srodk6w trwalych w budowie wynosi 1472436,54 zl. W tym 227t8,O4 zl
stanowiq odsetki od zobowiqzafi zaciqgniqtych w celu ich sfinansowania. Poniesione naklady zwiqzane sq

z rozbudowq budynku administracyjno-biurowego stanowiqcego siedzibq Sp6lki.

6. GRUNWW U1YTKOWANIU WIECZYSWM

Wartoid grunt6w w u2ytkowaniu wieczystym wynosi 1 235 382,0021 i obejmuje nieruchomoSci gruntowe
o lqcznej powierzchni 5 997m2.

7. ZAPAS

EAP*tr ledn,
fr'JL

Jedn"
,torl

a) materialv 0,00 0,00

b) p6lprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

c) produkW gotowe 0,00 0,00

d)towary L49L288,07 1034 510.37

e) zaliczki na dostawe 40 149,53 95862,26
ZAPASY RA;ZEM 1 531 437,60 1 130 372,63

8. lsToTNE KRoTKOTERMTNOWE ROZLTCZENTA MTEDZYOKRESOWE

moarglfsttnu.o,trtBrLrcl$A
iltrfDzY(,rRESO$rE

ledn
fl0ilr

ledn.
20tl

a) czynne rozliczenia miqdzyokresowe
koszt6w, w tvm: 256737,25 35 654.58
kosztv uboczne zakuou 4t093,s7 943,87

oodatki i oolatv L67,23 0,00

tnne 3 s05.35 5145,00

oolisv ubezoieczeniowe OC AC NNW 23007.63 29 565.7L

koszt emisii akcii 186 900.00 0,00

oublikacie soecialistvczne 2062.47 0,00

b) pozostale rozliczenia miqdzyokresowe, w
tvm: 0,00 0,00
KR6TKOTERMTNOWE ROZLICZENIA
MIEDZYOKRESOWE RA:ZEM 256737.26 35 654.58

f aworzno, L7 .O 6.20 13r.



9. zMtANAsTANU oDprs6wAKruALrzuJAcycH wARToSC reu2ruoSct rn6rrorrRMlNowycH

zt |AI{A srANu oDPtsow-AKTuAttzulAcYcH wARTosc NAtrzt{oso
xn6rrorrRurNowYcH

Jedn.
207'

Jedn,
20t1

Stan na ooczatek okresu 8 905.85 0.00

a) zwiekszenia z tWulu uznania naleino6ci z tWulu dostaw za trudno Sciagalne 4L0994,67 8 905.85

b) zmnieiszenia 0,00 0,00

srAN oDprs6w AKTUALTZUJACYCH WARTOSC NALE2NOSCI
KR6TKOTERMTNOWYCH NA KONTEC OKRESU

419 901,52 8 906,85

10. KAPITAIZAKTADOWY

KAPITAI ZAKIADOWY (struktu ra)

Srardf
nomMta s.

eW,l
.*rril$k

WartoJl
clr${.
F&q,+,
dl.&i+.

l€r{.1
Gsrb,

t
nodaialc$

*{{et
uf,lprilrh
rmiaakeii

ng*aI
Pgrankt*a
p,rawdoalcii

lltrteelrrl
trsrt.I

w.rto*a
reliil.mkii

'sf,
rarf$d

cenir*rej
trtE"dl

losdb
poffi.
kapitdu

Dais
r€tsstrat$

,Praryodo

Slttr.ltencv
(od&tyl

0,10 0,10 A
Zwykle na

okaziciela
brak brak 1 000 000 100

Wklad
pienieiny 2s.10.2011

0,10 0,10 B1
Zwykle na

okaziciela
brak brak 52 000 000 6 200

Wkiad
niepieniginy

22.O2.20t2
Zmiana

os.05.2012

0,10 0,10 82

lmienne
uprzywilejo

wane

jednej Akcji
imiennej

przyznano

dwa glosy

na Walnym
Zg.romadze

niu Sp6lki

brak s0 000 000 5 000
Wklad

niepieniqiny

22.02.2012

Zmiana

05.06.2012

STRUKTURA WTASNOSCIOWA KAPITATU

Stan na dzie6 31.12.2012 roku:

Akcjonariusz
Jawe!-Centrum Sp. z o.o.
Pozostali akcjonariusze nie posiadaiqcy 5% w kapitale
RAZEM

Warto6i jednej akcji
WARTOSC KAPTTAIU WTASNEGO

Zmiany warto5ci nominalnej akcji

Zmiany praw z akcji

liczba akcii
93 842 000

podstawowym 19 158 000
113 (x)0 000

0,1021

11 3fl) fl)Ozl

% kapitale
zakladowvm

83,05
15,95
too%

%ow

slosach
na WZ

88,25
tt,75
tgJ96

Nie wystqpowaly

Uprzywilejowanie akcji serii 82

11. ZMIANA STANU AKTYWoW Z TYTUTU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

zurArA,srAilu fifiYttrdw z rvflfi,u
OOftOCZOTTE@ FODATXU DOC}EDOWEGO

Jedn.
mtn

ledn.
20tt

1. Stan aktnr6w z tytulu odroczonego podatku
dochodoweso na ooczatek okresu, w tym: 27 6tt,OO 0,(x)

a) odniesionvch na wvnik finansowv 27 6LL,OO 0,00

b) odniesionvch na kaoital wlasnv 0.00 0,00
2. Zwiekszenia 2s 838.25 27 6tt.OO

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiqzku z

uiemnvmi r62nicami orzeiSciowvmi
25838,26 27 677,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiqzku ze
strata nodatkowa 0,00 0,00

Sprawozdanie nnansowe, "r;X,"Wff5i
fr-
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,:, sr. u.{irvut6,,!r,trnutu
cEBOTZOf*r@ trATr$.s0clmDmffE$o

tsdn
m*t

JHF.
ail

c) odniesione na kapital wlasny w zwiqzku z ujemnymi
162nicami przei6ciowvmi 0,00 0,00

d) odniesione na kapital wlasny w zwiqzku ze stratQ
oodatkowa 0,00 0,00

e) odniesione na wartoSd firmy lub ujemnq warto6d
firmy w zwiazku z uiemnymi r6inicami przei6ciowymi 0,00 0,00

3. Zmnieiszenia 13 231,00 0,00

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiqzku z

uiemnvmi r62nicami orzeiSciowvmi
13 231,00 0,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiqzku ze
strata podatkowa 0,00 0,00

c) odniesione na kapital wtasny w zwiqzku z ujemnymi
r6inicami orzeiSciowvmi

0,00 0,00

d) odniesione na kapital wlasny w zwiqzku ze strate
oodatkowa 0,00 0,00

e) odniesione na warto66 firmy lub ujemnq warto56
firmv w nniazku z uiemnvmi r6inicami orzeiSciowvmi

0,00 0,00

4. Stan aktnrv6w z Sulu odroczonego podatku
dochodoweco na koniec okresu. razem, w Wm:

40218,26 27 6t,.,N

a) odniesionych na wynik finansowy 40218.26 27 67t.OO

b) odniesionych na kapital wlasny 0.00 0,00

c) odniesionych na wartoii firmy lub ujemnq warto6e
firmv 0,00 0,00

12. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUTU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

r,, u'* &il.,lflll}tl oong(SolsEco
' ::rr' .:.:r.:,, ,.. FOOfiJKU OOCH(mH$ECO

Ied*.
lott

Iedn.
20[t

1. Stan rezerury z gulu odroczonego podatku
dochodowero na poczatek okresu

0,00 0,(x)

a) odniesionei na wvnik finansowv 0.00 0,00
b) odniesionei na kapital wlasnv 0,00 0,00
c) odniesionei na warto6d firmv lub uiemna wartoS6 firmv 0.00 0,00
2. Zwiekszenia 15 5s2.ql 0.00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytulu dodatnich
r6inic przei6ciowvch z tvtulu:

15 552,00 0,00

b) odniesione na kapital wtasny w zwiqzku z dodatnimi
r6inicami orzei6ciowvmi

0,00 0,00

c) odniesione na warto6i firmy lub ujemnq warto6i firmy w
zwiazku z dodatnimi r62nicami przeigciowvmi

0,00 0,00

03. Zmnieiszenia 0,00 0,00
a) odniesienie na wynik finansowy okresu w zwiqzku z

dodatnimi r6inicami orzeiSciowvmi
0,00 0,00

b) odniesione na kapital wlasny w zwiqzku z dodatnimi
r6inicami Drzeijciowvmi

0,00 0,00

c) odniesione na wartoSd firmy lub ujemnq wartoSd firmy w
zwiazku z dodatnimi r6inicami przei6ciowymi

0,00 0,00

4. Stan rezenrry z gtulu odroczonego podatku
dochodoweco na koniec okresu. razem

15 552,00 0,00

a) odniesionei na wvnik finansowv 15 552.00 0.00
b) odniesionei na kaoital wlasnv 0.00 0.00
c) odniesionei na wartoji firmv lub uiemna warto6i firmv 0,00 0,00

SprawozdaniefinansoweTe*_ 
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13. ZMIANA STANU KR6TKOTERMINOWEJ REZERWY NA SWIADCZENIA EMERYTALNE

I PODOBNE

TT,IIAIIASTAilB. H NEEEWY I{A
Smmczexn ETTERYTAI"IE I Poil)ailE

Jedn.
zo$l

Jedn.
2011

a) stan na ooczatek okresu 0.00 0.00
b) zwiekszenia 17 580.81 0.00
c) wvkorzvstanie 0.00 0.00
d) rozwiazanie 0.00 0.00
e) stan na koniec okresu 17 580.81 0.00

14. ZMIANA STANU POZOSTATYCH REZERW KR6TKOTERMTNOWYCH

&fr ,flrAllu.? Ipfr ffEtERw
f,R TXOTERMIT{OWYCH

Ieitru,
1012

Jedn
I01r

a) stan na ooczatek okresu 0,00 0,00
b) zwieksienia 6 000.00 0,00
c'l wvkorzvstanie 0.00 0,00
d) rozwiazanie 0.00 0.00
e) stan na koniec okresu 5 000.00 0.00

ls. zoBowlAzANtA DtuGorERMrNowE

hdru
toilt

Jadc.
20ri

a) wobec iednostek zaleinvch 0.00 0.00
- kredvtv i ooivczki 0.00 0.00
- z Mulu emisii dluinvch paoier6w wartoiciowvch 0.00 0.00
- inne zobowiazania finansowe. w tvm: 0.00 0.00
- lrmowv leasinsu finanqoweso 0.00 0.00
- rnne 0,00 0,00
b) wobec iednostek wsp6lzaleinvch 0,00 0,00
- kredwv i ooivczki 0,00 0,00
- z tytulu emisii dluinvch papier6w warto5ciowych 0,00 0,00
- inne zobowiazania finansowe, w tym: 0,00 0,00
- umowv leasinsu finansowego 0,00 0,00
- tnne 0,00 0,00

c) wobec iednostek stowarzvszonvch 0,00 0,00
- kredvtv i ooivczki 0,00 0,00
- z Mulu emisii dluinvch papier6w warto6ciowvch 0,00 0,00
- inne zobowiazania finansowe, w tvm: 0.00 0,00
- umowv leasinsu finansowego 0.00 0.00
- lnne 0.00 0.00

d) wobec znaczaceso inwestora 0.00 0.00
- kredvW i ooivczki 0.00 0.00
- z hrtulu emisii dluinvch oaoier6w wartoiciowvch 0,00 0,00
- inne zobowiazania finansowe, w tvm: 0,00 0,00
- umowv leasinsu finansoweso 0,00 0,00
- tnne 0,00 0,00
e) wobec iednostki dominuiacei 0.00 0.00
- kredvW i ooivczki 0,00 0,00
- z tvtulu emisii dluinvch oaoier6w warto6ciowvch 0.00 0.00
- inne zobowiazania finansowe. w tvm: 0.00 0.00
- lrmowv lpasinErr finansowpso 0.00 0.00
- tnne 0.o0 0.00
fl wobec oozostalvch iednostek 3243 4s9.27 37 455.53

Sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA



- kredW i ooZvczki 3 243 459.27 4 049.36
- z tWulu emisii dluinvch oaoier6w wartofuiowvch 0.00 0.00
- inne zobowiazania finansowe, w tvm: 0.00 33 407.27
- umowv leasinsu finansoweeo 0.00 33 407.27
- tnne 0.00 0.00

ZOBOWIAZANIA TXUGOTERMINOWE RAZEM 3243 4s9.27 37 455.63

16. ZOBOWTAaANn DTUGOTERMINOWE O POZOSTATYM OD DNIA BTTANSOWEGO OKRESTE

SPTATY

rc $urtwJ#BirfiilontrEomresrA&YMoD: ::'..- :, 0illABll$flsswEGo,oxnE$EsPtArr
ledn.
zlgtt;L

Irdnt
1011,

a) powviei 1 roku do 3 lat 1 000 800.00 37 455.63
b) powviei 3 lat do 5 lat 2242659.27 0.00
c) powviei 5 lat 0,00 0.00
ZOBOWIAZANIA DTUGOTERMINOWE RA;ZEM 3243 459.27 37 456.63

17. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA2Y PRODUIfi6W
(STRUKTURA RZECZOWA RODZA' E DZlAtAtNOsCtl

P fi?t[- ffiH,wt-nwruro I
*ffir

tn"
mtt

Przychody ze sprzedaiy produkt6w

Przychody ze sprzedaiv maszyn 134 500.00 0.00
Pnvchodv ze sprzedaiv uslug dzieriawv maszyn t755227,76 115 654.69
Pnvchodv ze sorzedaiv uslue obr6bki cieolnei 3 822 737,77 362 356,05

Przvchodv ze sorzedaiv uslue serwisowvch 41860,99 4 945.00

Przvchodv ze sorzedaiv uslus oozostalvch 255 515.91 32M.59
Przvchodv ze sprzedaiv uslug na stacii benzvnowei 9 493,59 0,00
w Wm: od iednostek powiazanvch 10 000,00 0,00
Przychody ze sprzedaiy produkt6w razem 5 420 330.02 486 200.33

w tvm: od iednostek oowiazanvch 10 000,00 0,00

18. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAzYTOWAR6W I MATERIAT6W
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZATE DZTATATNOSC!

f BEf ffi tErr#E$ffisilffi Affi mf-i i[gwiiBffi.W. t
mffiEKArfifl FnnufiunA RlEczol[rA - RoDzArE

1.. :, r,1:,:..:;,,,;..1.1 
- ,, 

,,,,,l,.

r.q@
mfiI

Jdn.
8[l .'

Przvchodv ze sorzedaiv towar6w i material6w
Przvchodv ze sorzeda2v artvkul6w elektrvcznvch 27O549,55 20 L32,71

Przvchodv ze sprzedaiv artvkul6w soawalniczvch 867 027,95 LL247,88

Przvchody ze sprzedaiv artvkul6w obr6bki cieolnei 2824966,72 L77 28L.03

Przvchodv ze sorzedaiv arWkul6w oozostafuch L77523,74 460,00

Przvchodv ze sprzedaiv paliw 2 995 363,29 0.00
Przychody ze sprzedaiy artykul6w pozostalych na stacji
paliw L36 377,35 0,00

w tvm: od iednostek oowiazanvch 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaiy towar6w i material6w,
razem

7 255 808,60 209 115,62

w tvm: od iednostek oowiazanvch 0.00 0,00

L7.06.2073r.



19. KOSZTY WEDIUG RODZA'U

20. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

21. INNE KOSZTY OPERACYJNE

{qsrtyw€dlug rodralu
Jedn.
zo13

Jgda'
to11

a) amortvzacia 928 44L.t8 67 603.97

b) zuivcie material6w i energii 503 312.69 53 456.68

c) uslusi obce 577 399.67 5L777.12

d) oodatki i oolatv 136 623.85 4 845,00

e) wvnasrodzenia L979 288,22 t57 969,96

fl ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 425 714.27 23 01s.39

s) oozostale kosztv rodzaiowe 343 531.97 24950.23

KOSZTY WEDTUG RODZAJU, RA;ZEM 4 994 411.8s 382 958.35

Zmiana stanu zapas6w, produkt6w i rozliczef
mied zvokresowvch

0,00 0,00

Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby
iednostki (wielkoSC uiemna)

0,00 0,00

Kosztv sorzeda2v (wielko66 uiemna) (281082.01) (L4297,1s1

Kosztv og6lnego zarzadu (wielko5d uiemna) (2 143 063.82) (142 500.49)

Koszt wvtworzenia sorzedanvch orodukt6w 2570266,02 226 t60,7L

fi Nilt PRET.C}I{}DY OPEBACYJITI E
Iedn
Iolil

Iedn.
20i1

a) rozwiazane rezerwv 0,00 0,00

b) oozostale. w tvm: 86 151,66 0,00

-odszkodowania 25 L7t,76 0,00

-inne orzvchodv ooeracvine 60 979,90 0,00

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE. RAZEM 85 151,66 0,(x)

IITT{E.I(ESATV OFERACT'XE
Jedn.
2At2

Jedn.
2011

a) utworzone rezerwv 23 580.81 0,00

b) oozostale. w tvm: 8024t,52 0,o2

-kosztv likwidacii odszkodowania 6224L,52 0,o2

-darowiznv 18 000,00 0,00

INNE KOSZTY OPERACYJNE, RA:ZEM 103 822,33 O,O2

Sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA L7.06.20t3r.



22. OBJASNTENTA DO RACHUNKU PRZEPTYW6W PIENIE2NYCH

Srodkipieniqine na poczqtek roku: 56245,30

Srodki pienieine na dzieft3L.L2.2OL2: 307577,7O

bilans przeplywy

niezgodno5ci
pomigdzy
bilansowymi
zmianami
stanu

zapasy

re kl a syfi ka cj a 5rcdk6w trw aly ch
do zapas6w

401 0&r,97 -212 961.63 188 103,34

188103,34

Srodkitnvale bilans przeptywy

niezgodnosca
pomigdzy
bilansowymi
zmianami
stanu

amortpacja
zysk z dzialalno6ci inwestycyjnej

nabycie WNiP oraz zeczowych
aktyw6w tnralych
zbycie zeczowych aktyw6w
tnrvalych

rc kl a syfi ka cj a Srcdk6w trw alych
do zapas6w

El i mi n acj a n ali czonych od setek
od po2yczki

suma kontrolna

4 040 899,00

.f 040 899,00

4206 284,30
928 4/.1,18

-5329,26

-5246896,22

117 500,00

4206284,30

-188103,34

22 718,04

165 385,30

23. ZATRUDNIENIE

Zatrudnhnle v,le.taGh na dzfuii

3Lle20fit 31;lt t$tr Iam,Eolo
Zarzad 3 3 0

Administracia biurowa 8 5 0

Pracownicy produkcvini 34 18 0

Po6rednicv produkcvini 0 0 0

Kierowcv 0 0 0

Przedstawiciele handlowi 5 5 0

Razem 50 31 0

Sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA



lifunsodrenie llficokoddwsreerodzenie{u zll
2012 2011 2010

Zarzad 273 L36.42 24883.12 0,00
Rada Nadzorcza t4977.37 2L70.27 0,00
Suma 288 053.79 27 053.39 0,00

24. WYNAGRODZENTE CZIONK6W ZARZADU

2s. zoBowrAzANrA asEzPtEczoNE NA MAJATKU Sp6rK!

Umowa Nr 856l2Ol2lqXn0352/00 o kredyt zlotowy na finansowanie inwestycji zawarta w dniu
13 czerwca 2072 r. z Bankiem ING Bank Slqski SA z siedzibq w Katowicach, na podstawie kt6rej Bank udzielil
Sp6lce kredytu w kwocie 1.500.000,00 zl. Kredyt zostal udzielony na sfinansowanie inwestycji polegajqcej
na budowie i wyposaieniu stacji benzynowej. Termin splaty kredytu zostal okre5lony na 12 czerwca 2077r.
Zabezpieczeniem splaty ww. kredytu jest hipoteka umowna lqczna do kwoty 1.950.000,00 zl na
nieruchomo5ciach polo2onych w Jaworznie, stanowiqcych wlasnoid Emitenta, objqtych ksiqgami
wieczystymi KWKA1J/000L4082/0, KWKA1J/00025722/9,KWKALJ|OOO25723/6 prowadzonymi pnez Sqd

Rejonowy w Jaworznie, V Wydzial Ksiqg Wieczystych wraz z cesjq z praw polisy ubezpieczeniowej.

Umowa Nr 679l2Ot2lffin7368l0 o kredyt zlotowy w rachunku bankonrym zawarta w dniu 23 stycznia
2072 r. z Bankiem ING Bank Slqski SA z siedzibq w Katowicach, zmieniona Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr 2
z dnia 22 stycznia 2013 roku, na podstawie kt6rej Bank udzielil Sp6lce kredytu w rachunku bankowym
Sp6lki do wysokoSci maksymalnego zadluienia 400 000 zl. Kredyt zostal udzielony na okres od dnia 24
stycznia 2072 r. do 23 stycznia 2Ot4 r. Zabezpieczeniem splaty ww. kredytu jest zastaw rejestrowy na
maszynach do obr6bki cieplnej zlokalizowanych w Jaworznie przy. ul. Wojska Polskiego 2i wraz z cesjq
polisy ubezpieczeniowej.

26. ZOBOWTAZANTA WARUNKOWE ZABEZPTECZONE NA MAJATKU Sp6rKt

W pozabilansowych zobowiqzaniach warunkowych ujqto:

- Gwarancjg bankowq. W dniu 12 lipca 2Ot2 r. Sp6lka zawarla z ING Bank Slqski SA z siedzibq w
Katowicach oddzial w Sosnowcu Umowq Zlecenia wystawienia gwarancji bankowej, na mocy kt6rej
zostala udzielona na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA z siedzibq w Plocku gwarancja za

zobowiqzania Sp6lki do kwoty 1.000.000,00 zl. W celu zabezpieczenia udzielonej gwarancji bankowej
ustanowiona zostala na rzecz Banku hipoteka umowna lqczna do kwoty 1.120.000,0021 na
nieruchomo6ci poloionej w Jaworznie, objqtej ksiqgami wieczystymi KW nr KN(OOO25723/6, KW nr
KA1J/0001408210 i KW nr KAU/OO025722/9 prowadzonymi przez Sqd Rejonowy w Jaworznie.
Ostateczny termin wainoSci gwarancji ustalony zostal na dzieri 14 lipca 2013 r.

- Zobowiqzania, kt6re mogE powstai w zwiqzku z niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem
zobowiqzaf Sp6lkijako Franczyzobiorcy wynikajqcych z umowy franczyzy, zabezpieczone jest hipotekq
umownE na prawie u2ytkowania wieczystego ustanowionq w dniu 78.06.2Ot2 r. do sumy najwyiszej
w wysoko6ci 400 000,0021 oraz wekslem. Zabezpieczenie to stanowi zobowiqzanie warunkowe.

Sp6lka na dziei 3L.!2.2O72 r. nie posiada depozyt6w zabezpieczajqrych itransakcjifonuard.
Sp6lka nie porqczala ani nie gwarantowala splaty zadluienia innego podmiotu.

27. WYNAGRODZENIE BIEGTEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAN!A

l...i l*ah,1 i tlr\l.to*odC H lun ,$l
2012 20tt 2010

Badanie jednostkowego sprawozdania
finansoweeo 12 000.00 2 000.00 0,00
Opinia dotyczqca wyceny aportu oraz
ooorawnoSci uiecia w ksiecach rachunkowvch 0,00 4 250.00
Razem 12 fl)O.OO 6 250,00 0.00

Sprawozdanie fi nansowe Termo-Rex SA

k-
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28. TRANSAKCJE Z PODMTOTEM POWIAZANYM

Transakcje pomiqdzy TERMO-REX SA a Jawel-Centrum Sp. z o.o. - podmiotem dominujqcym (w zl).

omrv Roclssf m2 30It
Przychody TERMO-REX SA od Jawel-

Centrum Sp. z o.o. 12 300,00 0,00
Koszty TERMO-REX SA wobec Jawel-
Centrum Sp. z o.o. 40188,98 0,00

Nota - raty kredytu Santander Bank SA 24676,20 16 925.16

Nale2noici i zobowiqzania TERMO-REX SA wobec Jawel-Centrum Sp. z o.o. - podmiotem dominujqcym (w zl).

xtfil !o11

Naleino6ciTERMO-REX SA od Jawel-
Centrum Sp. z o.o. L7 348,29 0,00

Zobowiqzania TERMO-REX SA wobec
Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0,00 1407,30

29. ZNACZACE ZDARZENTA 
'O1'vgZ{CE 

tAT UBIEGIYCH UTETE W SPRAWOZDANTU FINANSOWYM
Nie dotyczy

30. ZNACZACE ZDARZENTA PO DACTE BIANSU

W dniu 26 stycznia 2Ot3 r. uprawomocnilo siq postanowienie Sqdu Rejonowego Katowice-Wsch6d
w Katowicach X Wydzial Gospodarczy do Spraw Upadloiciowych i Naprawczych z 18 stycznia 2013 r. w sprawie
otwarcia postqpowania upadlo6ciowego z mo2liwo5ciq zawarcia ukladu przez Energomontai Katowice SA.

Zgodnie z propozycjami ukladu w przypadku wierzycieli, kt6rych suma wierzytelnoSci uznanych przekracza

10.000,00 zl, dokonuje siq ich redukcji olOYo. Z chwilq uprawomocnienia siq postanowienia o zatwierdzeniu
ukladu nastqpi umarzenie 10% og6lnej sumy wierzytelno6ci danego wierzyciela (w tym samym stosunku
umarza siq nale2no56 gl6wnq oraz odsetki za okres do dnia ogloszenia upadloSci i koszty). Pozostale po

umorzeniu zobowiqzania (90% og6lnej sumy ich wienytelnoSci) zostanq zaspokojone w drodze konwersji
wierzytelnoSci na akcje w stosunku 1 akcja za 1 zloty uznanej wierzytelno6ci, warto66 nominalna kaidej akcji
nowej emisji, bqdqcej wynikiem konwersjiwyniesie 1 zlotych, cena emisyjna nowych akcji wyniesie 1 zloty.

Suma wierzytelnoici Sp6lki zgloszona w ramach postqpowania upadlo5ciowego wynosi 792787,6L21, w tym:
naleino5i gl6wna 744 867,6621, odsetki oraz koszty postqpowania sqdowego: 47 9L3,952l..
W sprawozdaniu finansowym za 2O!2 rok naleinoSci od Energomonta2u Poludnie S.A. objqte postqpowaniem
ukladowym objeto 10% odpisem aktualizujqcym naleino6ci wynoszqcym 79 278,7621 a pozostala czq6d

naleinoici wykazana zostala jako naleino6ci przeterminowane. W ocenie Sp6lki zawarcie ukladu na warunkach
proponowanych przez Energomontai Poludnie SA ma bardzo duiy stopiei prawdopodobieistwa. Stanowisko
Sp6lki wynika z zapowiedzi rzqdu o rozpoczqciu budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Opole,
kt6rego jednym z gl6wnych wykonawc6w ma byi Energomontai Poludnie SA.

31. ZMTANA ZASAD (POLTWKT) RACHUNKOWOSCT

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA Strona 23



32. uMowY ZAWARTE PR;ZEZ JEDNOSTKE NtE UWZGLEDNIONE W BttANStE
W roku obrotowym nie wystqpily

INFORMACJA O POzYGZKACH I SWIADCZENIACH O PODOBNYYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH

osoBoM wcHoDzAcYM w sKtAD 2ap24DU I RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym nie wystqpity.

TRANSAKOE ZE STRONAMI POWIAZANYMI ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIz RYNKOWE

W roku obrotowym nie wystQpily

KURY PRZYJETE DO WYCENY POZYCJ! BIIANSU I RZIS W WALUTACH OBCYCH

EUR

34.

35.

- kurs przyjqty do przeliczenia pozycji bilansowych
- kurs przyjqty do przeliczenia pozycji rachunku zysk6w i strat

Barbara Krakowska

Wiceprezes Zarzqdu

4,0882 PLN

4,1736 PLN

36. SPOS6B PODZIAIU ZYSKU

Zarzqd Sp6lki powziql uchwalq w sprawie propozycji podzialy zysku netto za 2OL2 rok w kwocie

1 385 501,91 zl i przekazania go w caloSci na kapital zapasowy.

TEBMO.REX S.A.
Clhonek Zarzado

'ffi#H:I'Ph,-r.
/To^"rrM"ru,

Czlonek Zarzqdu

Sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA f aworzno, L7 .06.2013r. Strona 24



G,Gf llTIC, -f, ilElf !S-tl.

SPRAWOAnANTE EARHAnU
u duialatrme$ci

Terme-Rex Sp6*ki Akeyinel
wlawemmfe

Ea rok ahrotewy e01k

sp6lka notcniriana na



SPIS TRESCI

l. StrukturawlasnoSciowa

l!. Organizacja i zarzqdzanie

lll. Zatrudnienieisytuacjaplacowa
lV. Ryzyka finansowe i sposoby zarzqdzania ryzykiem
V. Aktualna i przewidprana sytuacja finansowa

Vl. lstotne zdarzenia wptyutajqce na dzialalno6d Sp6tki

Vll. Znaczqce zdarzenia po dacie bilansu

Vlll. Sprawozdanie finansowe za rok obrotoury 201,2

lX. Rekomendacje zarzqdu dotyczqce podzialu wyniku za}O1-2rok

Sprawozdanie Zarz4du z dzialalno6ci Sp6lki za rok 2012



Struktura wlasno5ciowa

Wedlug stanu na 37.72.2072r. kapital akcyjny Sp6lkiwynosil 11300 000 zl

/jedena5cie mil ion6w trzysta tysiqcy zlotych/

Powyisza informacja o stanie posiadania akcji Sp6lki przez akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 57o w
o96lnej liczbie glos6w na Walnym Zgromadzeniu Sp6lki sporzqdzona zostala na podstawie aktualnych ujawnie6

zawartych w Ksiqdze Akcji lmiennych prowadzonej w Sp6lce (w zakresie posiadanych akcji imiennych), a tak2e

informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiqzk6w nalo2onych na akcjonariuszy

sp6lek publicznych, w szczeg6lno6ci na mocy odpowiednich postanowiefi: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

sp6lkach publicznych (art.69 iart.69a)iustawy 2dnia29.07.2005 r. o obrocie instrumentamifinansowymi(art.
160 nast.).

ll. Organizacja i zarzldzanie

1. ZARZADUSP6TK!

Sklad Zarzldu na 31.12.2012 r.:

Prezes Zarzqdu - Jacek Jussak

Wiceprezes Zarzqdu - Barbara Krakowska

Czlonek Zanqdu -Tomasz Mazur

Zmiany w skladzie Zarzqdu w roku 2012 nie wystqpily. Zarzqd w trybie bie2qcym podejmowal decyzje dotyczqce

funkcjonowania Sp6lki.

2. RADANADZORCZA

Sklad Rady Nadzorczej na 31.12.2012 r.:

Tomasz Obarski - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej,

Tomasz Kami6ski - Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej,

Jaroslaw Skrago - Czlonek Rady Nadzorczej,

Dagmara Pluta-Obarska - Czlonek Rady Nadzorczej,

Katarzyna Leda - Czlonek Rady Nadzorczej.

JAWEL-CENTRUM sp. z o.o.

Sprawozdanie Tarz4duz za rok2012



2.

3.

1.

4.

Zmiany w skladzie Rady Nadzorczej w 2012 roku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu lt.O4.2Ot2r. podjelo uchwalq numer 22 w sprawie

okreSlenia liczby czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki okreSlajqc, ii wynosi ona 5 os6b.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu L7.O4.2OL2r. podjqlo uchwalq numer 23 w sprawie

odwolania z dniem LL.O4.2Ot2r. PaniAnety Baranowskiej-Budak ze skladu Rady Nadzorczej Sp6tki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu t7.O4.2OL2r. podjqlo uchwalq numer 24 w sprawie

odwolania z dniem 7L.O4.2OL2r. Pani MonikiWasiel ze skladu Rady Nadzorczej Sp6lki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu t7.O4.2Ot2r. podjqlo uchwalg numer 25 w sprawie
powolania z dniem 7L.O4.2OL2r. Pana Jaroslawa Skrago do skladu Rady Nadzorczej Sp6lki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7L.04.2072r. podjqlo uchwalq numer 25 w sprawie
powolania z dniem 77.04.2OL2r. Pani Dagmary Pluta-Obarskiej do skladu Rady Nadzorczej Sp6lki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7l.O4.2OL2r. podjqlo uchwalq numer 27 w sprawie
powolania z dniem LL.O4.2O12r. Pana Tomasza Obarskiego do skladu Rady Nadzorczej Sp6lki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu Lt.O4.2OL2r. podjqlo uchwalq numer 28 w sprawie
powolania z dniem 11.O4.2O12r. Pani Katarzyny Leda do skladu Rady Nadzorczej Sp6lki.

W okresie sprawozdawczym i do daty podpisania sprawozdania Rada Nadzorcza odbyla 6 posiedzef
poSwiqconych podjqciu uchwal w sprawach wynikajqcych z KSH. Podjqte uchwaty dotyczyly:

- oceny sprawozdaniaZarzqdu z dzialalnoici Sp6lki w roku 2011, oceny wniosku Zarzqdu co do podzialu

zysku netto za rok obrotowy 2011

- wyra2enia zgody na zakup nieruchomo5ci przez Sp6lkq

- wyboru bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

- ustalenia wynagrodzeniaZarzqduSp6lki.

3. WALNEZGROMADZENIA

W 2072 roku mialo miejsce 5 posiedzefi Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2012 roku podjqlo uchwalq

w sprawie wyboru bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2Ot2 roku podjqlo uchwaty

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011, zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu z

dzialalno6ci Sp6lki za rok 2011, podzialu zysku za rok 20L7, udzielenia absolutorium z wykonania obowiqzk6w

czlonkom Zarzqdu i Rady nadzorczej pelniqcym obowiqzki w roku 2011, zmian w skladzie Rady Nadzorczej,

w sprawie ubiegania siq przez Sp6lkq o wprowadzenia akcji 5p6tki do alternatywnego systemu obrotu na rynku
Newconnect

w sprawie zamiany akcji imiennych Sp6lki serii A na akcje na okaziciela serii A

w sprawie zmiany oznaczenia akcji imiennych zwyktych serii B na akcje serii 81 i 82 oraz uprzywilejowania akcji

imiennych serii 82 i zamiany akcji imiennych serii 81 na akcje na okaziciela.

Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2012 roku podjqlo uchwalg

w sprawie zmiany statutu sp6lki dotyczqcej rozszerzenia zakresu dzialalno6ci Sp6lki

/zmianaPKD(

Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2012 roku podjelo uchwalq

w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz PKN Orlen



5. Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2012 roku podjqlo uchwaly

w sprawie ubiegania siq o dopuszczenie i wprowadzenie papier6w warto6ciowych Sp6lki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Gieldq Papier6w Warto6ciowych w Warszawie S.A.

w sprawie wprowadzenia w Sp6lce programu motywacyjnego i emisjiwarrant6w subskrypcyjnych emisjiA

w sprawie warunkowego podwy2szenia kapitalu zakladowego

Walne Zgromadzenie w dniu 7 maj 2Ot3 roku podjqlo uchwalq

w sprawie zmiany statutu sp6lki dotyczqcej rozszerzenia zakresu dzialalnoSci Sp6lki

/ zmiana PKD/

ZATRUDNIENIE

Slruktura

wy2sze magisterskie 8 3

Licenciat 3 3

Srednie 27 13

Zawodowe 11 11

Podstawowe 1 1

Razem 50 31

Struktura wiekowa

do 25lat 12 3

26 - 35 lat 20 14

36 - 45 lat 12 8

oowv2ei45lat 6 6

Razem 50 31

tv. RTZYKA FTNANSOWE r SPOSOBY ZARZADZANTA RYZYKTEM

Ryzyko zwiqzane z pogorszeniem sytuacji odbiorc6w Sp6lki.

Pogorszenie siq sytuacji wir6d odbiorc6w, jak r6wniei wystqpienie czynnik6w majqcych charakter specyficzny,
np. wyhamowanie wzrostu lub spadek inwestycji w okre6lonych sektorach gospodarki, w kt6rych funkcjonujq
odbiorcy Sp6lki, mogQ w przyszloici wptynqi znaczQco na spadek popytu na wybrane wyroby TERMO-REX SA,

a tym samym na osiqgane przez niq wyniki finansowe. Dziqki zdywersyfikowanej w ujqciu geograficznym oraz
bran2owym bazie odbiorc6w , reprezentujqcych m.in. takie galqzie przemyslu, jak przemysl energetyczny,
stoczniowy, czy petrochemiczny, ryzyko to w ocenie Sp6lki jest w znacznym stopniu ograniczane. Mimo, ie
sektor energetyczny w 2072 roku stanowil 72Yo warto5ci sprzedaiy Sp6lki, w opinii Sp6lki nie wystqpuje
uzaleinienie od odbiorc6w, poniewai podmioty zaliczone do braniy energetycznej, z kt6rymi wsp6lpracuje
TERMO-REX SA, to grupa okolo 15 duiych kontrahent6w zajmujqcych siq produkcjq energii elektrycznej oraz
budowq i remontami instalacji energetycznych, a pa okolo 10 mniejszych podmiot6w realizujqcych
swoje prace jako podwykonawcy.

6.
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Ryzyko nieSciqgalno6ci naleino5ci od kontrahent6w

W dotychczasowej dzialalnoSci zobowiqzania Sp6lki znajdowaly pokrycie w naleino5ciach handlowych. Nie
moina jednak wykluczyd sytuacji pogorszenia siq kondycji odbiorc6w Sp6lki w przyszloSci i tym samym
pojawienia siq op6inief w platnoSciach z ich strony. Wystqpienie trudno6ci w Sciqgalno6ci nale2no5ci od
odbiorc6w spowodowai moie wiqc wystqpienie op6inied w platnoSciach zobowiqzafi. Sp6tka stara siq na

bieiqco minimalizowai niniejsze ryzyko przede wszystkim poprzez staranny dob6r partner6w handlowych oraz
monitoring wiekowania naleinoSci. Wyspecjalizowana kadra ksiqgowa, jak r6wnie2 stale wsparcie Sp6lki ze

strony kancelarii prawnej, pozwalajqce na odpowiednie zabezpieczenie siq stosownymi umowami handlowymi,
a takie weryfikacja potencjalnych odbiorc6w Sp6tki pod kqtem ich plynno5ci finansowej, dokonywana przez

odpowiednie instytucje specjalizujqce siq w ocenie zdolnoici finansowej podmiot6w, znaczqco ograniczajq
wystqpienie w przyszlo5ci ryzyka nieterminowo5ci lub braku platno6ci ze strony kontrahent6w Sp6lki. Ryzyko
niewyplacalno6ci odbiorc6w lub nieterminowego regulowania przez nich nale2no6ci szczeg6lnie wzrasta w
sytuacji znaczQcego spowolnienia gospodarczego. W takiej sytuacji istotne znaczenie odgrywa umiejqtno6d
szybkiego podejmowania dzialai prawnych zabezpieczajqcych interes wierzyciela, co mialo miejsce np. w 2012
roku, kiedy zloiyl on do sqdu niemieckiego pozew przeciwko niemieckiemu kontrahentowi Sp6lki, majqcy na

celu uzyskanie nakazu zaplaty i zabezpieczenia przed przedawnieniem wymagalnych naleino6ci Sp6lki.

Ryzyko utraty kluczowych pracownik6w

Sp6lka prowadzi swojq dzialalnoii w oparciu o wiedzq i umiejqtno6ci pracujqcych dla niej ludzi. Realizowanie
cel6w strategicznych Sp6lki w duiej mierze zale2y od ich poziomu umiejqtno6ci, do5wiadczenia, znajomoSci

rynku, zaanga2owania oraz kontakt6w handlowych. Utrata kluczowych pracownik6w lub przedstawicieli
kierownictwa moie wplynqi niekorzystnie na prowadzonQ przez Sp6lkq dzialalno6i oraz realizacjq zakladanych
przez niq plan6w inwestycyjnych. W celu minimalizacji zagroienia utraty kluczowych pracownik6w Sp6lka
stwarza zatrudnionym przyjazne warunki pracy poprzez atrakcyjny system wynagradzania oraz moiliwo5ci
rozwoju zawodowego.

Ryzyko zwiqzane z podjqciem dzialalnoiciw nowym segmencie

Dotychczasowa aktywnoSi Sp6lki koncentrowala siq przede wszystkim na (wiadczeniu uslug w zakresie obr6bki
cieplnej i spawalnictwa. We wrzeiniu 201.2 roku, zgodnie z realizowanq strategiq rozwoju, Sp6lka podjqla
dzialania w nowym obszarze uruchamiajqc detalicznq dystrybucje paliw plynnych. W styczniu 2OL2 roku Sp6lka
podpisala umowq tranczyzy na prowadzenie stacji paliw dzialajqcej pod markq PKN Orlen przy drodze krajowej
nr 79; w marcu 2012 roku uzyskala stosowne pozwolenie na budowq stacji; w kwietniu 2012 roku rozpoczqla
prace budowlane zwiqzane z realizacjq projektu, kt6re skutkowaly oddaniem do uiytku stacji benzynowej
22 wrzeinia 2012 roku. Brak doSwiadczenia Sp6lki w nowym segmencie rynku moie jednak oddziatywai na

wydluienie siq w czasie procesu adaptacji Sp6lki do warunk6w panujqcych w tym sektorze, co z kolei moie
przeloiyi siq na osiqgniqcie niiszego, nii siq pierwotnie spodziewano, poziomu rentownoSci w poczqtkowej
fazie podjqtych przedsiqwziqd. Podjqcie przez Sp6lkq dziatalno5ci w nowym segmencie moie ponadto wiqzad
siq z wystqpieniem okreilonych dla tej specyfiki dzialalno5ci wskazanych poniiej ryzyk:

ryzvko zwiazane z wahaniami cen paliw

Mimo, ii przychody Sp6lki zwiqzane ze sprzedaiq detalicznQ paliw ptynnych sq w duiej mierze zwiqzane z

mariq, wystqpienie gwattownego spadku cen paliw moie zmusii Sp6lkq do jej obniienia. R6wniei w przypadku
gwaftownego wzrostu cen paliw popyt na nie moie ulegad zmniejszeniu, co w konsekwencji spowoduje spadek
przychod6w Sp6lki.

rvzvko zwiazane z dostawa zlei iakoSci paliw

Sp6lka jako dystrybutor paliw plynnych jest uzaleiniona od dostawc6w paliwa. W sytuacji wystqpienia
problem6w z jako6ciq, dostqpnoSciq paliw bqdi zaopatrzeniem po stronie dystrybutor6w lub producenta paliw
mo2e wystqpii spadek satysfakcji klient6w, tym samym Sp6lka mo2e ponie6i nieprzewidywalnq strate w
nowym segmencie dzialalnoSci, co znajdzie odzwierciedlenie w pogorszeniu siq jej wynik6w finansowych.
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Kaida wada bqdi usterka urzqdze6 oraz system6w rozliczeniowych funkcjonujqcych na stacji paliw moie wiqzai
sig nie tylko ze spadkiem przychod6w zwiqzanych z chwilowym zaprzestaniem dzialalno6ci stacji, ale w
przypadku powainiejszych awarii r6wnie2 znacznymi kosztami ich usuniqcia. Wplywad to mo2e w konsekwencji
na pogorszenie wynik6w finansowych Sp6lki.

ryzyko zwiazane z dzialalnoScia firm konkurencvinvch

Na rynku funkcjonuje wiele konkurencyjnych sieci stacji paliw, jak i indywidualnych przedsiqbiorc6w

zajmujqcych sig detalicznq ich sprzedaiq. W zwiqzku z powyiszym Sp6lka nie moie wykluczyd, ie w przyszloSci

nie wystqpi ryzyko pojawienia siq konkurencyjnej stacji paliw w pobli2u lokalizacji stacji prowadzonej przez

Sp6lke. Taka sytuacja moie negatywnie wplynqd na wielkoii osiqganych przez Sp5lke przychod6w ijej wyniki
finansowe

ryzvko zwiazane z prowadzeniem dzialalnoSci na zasadzie franczvzv

Prowadzenie detalicznej sprzedaiy paliw na warunkach umowy franczyzowej wiqzai siq moie dla Sp6lki
z koniecznoSciq przestrzegania standard6w i wytycznych zdefiniowanych przez franczyzodawcq, co czq6ciowo
mo2e ograniczad swobodq Sp6lki w podejmowaniu decyzji dotyczqcych polityki zarzqdzania stacjq paliwowq.
Z kolei firmowanie obiektu logo konkretnej marki (PKN Orlen) oraz przyjqcie okre6lonych standard6w
postqpowania ogranicza grupq klient6w do os6b idenffikujqcych siq z danq marka, bqdi tei os6b majqcych do
tej kwestii bezstronne nastawienie. W sytuacji, gdy Sp6lka zdecyduje siq na zako6czenie wsp6lpracy z danym
franczyzodawcg, jej klienci mogq zdecydowad siq na korzystanie z uslug konkurencji, co moie spowodowai
pogorszenie siq osiqganych przez Sp6lkq wynik6w finansowych. Sp6lka, decydujqc siq na zawarcie umowy
franczyzowej, przeprowadza wnikliwq analizg jej poszczeg6lnych zapis6w, przyjmujqc za nadrzqdne kryteria -
decydujqce o nawiqzaniu ewentualnej wsp6lpracy z franczyzodawce - stabilno6i i bezpieczedstwo relacji
biznesowych na linii franczyzodawca - franczyzobiorca.

Ryzyko walutowe

Zakupy pochodzqce z importu stanowiq okoto 15% wszystkich zam6wiei dokonywanych przez Sp6lkq. Przy

naglych i dynamicznych zmianach cen walut obcych istnieje wiqc ryzyko pogorszenia rentowno5ci Sp6lki

w wyniku realizowania ewentualnych strat kursowych. Sp6lka nie korzystala dotychczas z 2adnych finansowych
zabezpieczef w tym zakresie i nie zamierza robii tego w najbliiszej przyszlo6ci. Na wypadek wahad kurs6w
walut Sp6lka zabezpiecza siq przede wszystkim stosowaniem wysokich mari na produktach i surowcach
kupowanych za granicq, jak r6wniei przestrzeganiem bezpiecznego poziomu importu w zakupach Sp6lki
og6lem. W celu ograniczenia wystqpienia niniejszego ryzyka w przyszloSci Sp6lka podejmuje r6wnie2 dzialania
w zakresie rozszerzania wsp6lpracy z krajowymi dostawcami.

V. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUAOA FINANSOWA

Wybrane dane finansowe z rachunku zysk6w i strat oraz rachunku przeplyw6w Srodk6w pieniqinych
(wzl.)

12.687 L38,62 695 315,95

2 t53 693,77

L 694 857,75



Wybrane dane finansowe z bllansu (w zll

Struktura

Aktvwa razem 18 580 003,59 t2 428 209,ss
Zobowiazania i rezerwv na zobowiazania 5 747 808,55 981 516,42

Zobowiazania dlueoterminowe 3243 459.27 37 456,63

Zobowiazania kr6tkoterminowe 24652L6,47 94/.059,79
Aktvwa netto (kapital wlasnv) L2832195,04 7t 446 693,13

Kapital zakladowv 11 300 000 100,0

Liczba akcii (szt.) 113.000.000 1.000.000
Warto5i ksiesowa na 1 akcie (w zl) 0,11 0.11

Zvsk (strata) netto na 1 akcie {zllszt.l 0,0123 o,\467
Rozwodniony zysk (strata) na l akcjq (w
zllszt.)

0,0123 0,0069

1l Sonedai Droduld6w 134 s00,00 0,0
2l Sonedai uslus. w tvm: 5.285 830,02 la6 200.33
1. usluei obr6bki cieplnei 3 822737,77 352 355,05

2. najem urzqdzefi do obr6bki
cieolnei

t.!55227,76 115 654,59

3. pozostale uslugi r' 307 870,49 8 189,s9

3) Sprzedai towar6w i
material6w, w tym:

7 256 808,60 2O9 tts,62

1. artykuly do obr6bki
cieolnei

2.824966,72 t77 281,,03

2. artvkulvspawalnicze 867 027,95 t7247,88
3. artvkulvelektrvczne 270 549.55 20132.7t
4. sozeda2 oaliw 2.996363,29 0,0

5. pozostale 307 901,09 460,00

Razem przychody ze sprzedaiy
netto

12687138,62 695 315,95
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Wskainiki rentowno5ci

W 2012 roku, jak r6wnie2 w 2011 roku Sp6lka realizowala wylqcznie sprzedai krajowq. W okresie od

01.01.2012 r. do 31.12.2Ot2 r. lqczna wielko5i przychod6w ze sprzedaiy Sp6lki zamknqla siq kwotq
12.687 738,62 zl. W wyniku realizowanej strategii rozwoju dzialalno6ci Sp6lki, obejmujqcej m.in. wej5cie w
segment sprzedaiy detalicznej paliw ciektych przychody Sp6lki w zwiqzku ze sprzedaiq paliw w 2012 roku
wzrosly o2.995363,29 zl co stanowilo23,62Yo wartoSciprzychodu za2Ot2 rok. W ll-gim p6lroczu2Ol2roku,
w nastepstwie uruchomienia przez Sp6tkq dzialalnoSci w obszarze detalicznej sprzedaiy paliw zmianie ulqgla

struktura jej przychod6w. Na koniec 2012 roku 42,7Yo prz\chod6w stanowily przychody ze sprzedaiy
produkt6w i uslug, zai 57,3Y" stanowily przychody ze sprzedaiy towar6w i material6w. Na sprzedai material6w
i towar6w w 2OL2 roku skladaty siq w gl6wnej mierze sprzedai artykul6w do obr6bki cieplnej - 38,9Yo lqcznej
wartoici sprzedaiy w tej grupie przychod6w oraz sprzedai paliw - 4L,2Yo (od 22 wrze5nia 2012r.).

Koszty dzialalno6ci operacyjnej Sp6lki w ujqciu rodzajowym wyniosly w 2011 roku, uwzglqdniajqc
jednomiesiqczny okres prowadzonej przez Sp6tkq w tym okresie dzialalno6ci, 382 958,35 zl i stanowity 55,1%

zrealizowanej w tym okresie wartoSci sprzedaiy.

Calkowite koszty rodzajowe w 2012 roku wyniosly 4.994 477,85 zl i byty wyisze o 7L9,4Yo w stosunku do
koszt6w rodzajowych poniesionych w l-szym p6lroczu 2OL2 roku, kt6re wyniosty 2.273 685,022l.. W ujqciu
Sredniomiesiecznym koszty rodzajowe wyniosly odpowiednio: w okresie lV-ech kwartal6w 2012 roku
416200,98 zl, w l-szym p6lroczu 2Ot2 r.378947,50 zl, zai w 2011 roku 382958,35 zl. Ujqcie rodzajowe
koszt6w wskazuje, ie gl6wnq pozycjq stanowiq koszty wynagrodzed, kt6re wyniosty w 2011 roku 157 969,96 zl
(22,7Yo przychod6w netto ze sprzedaiy), w okresie szeSciu miesiqcy 2012 roku 875559,67 zl (l8,OYo

przychod6w netto ze sprzedaiy), a w okresie lV-ech kwartal6w 1 979 288,22 zl l75,6Yo przychod6w netto ze

sprzedaiy). Drugq co do wielko6ci pozycjq koszt6w stanowi amortyzacja. Jej udzial we wszystkich
prezentowanych okresach utrzymywal siq na poziomie 77-79Yo wszystkich koszt6w rodzajowych. Wzrost
poziomu amortyzacji na przestrzeni prezentowanych okres6w spowodowany byl nowymi inwestycjami
Jednocze6nie analizujqc dane za ww. okresy zaobserwowad moina utrzymujqcy siq na zbli2onym poziomie

udzial pozostalych pozycji kosztowych.

Sp6lka na wszystkich poziomach prowadzonej dzialalno6ci osiqgnqla dodatnie wielkoici wynik6w, w tym
dodatnie wyniki netto. W 2012 roku wielkoSci te przedstawialy systematyczny, znaczQcy przyrost warto3ci.

W pierwszym roku obrotowym Sp6lki, tj. w 2011 roku obejmujqcym okres od 12 lipca 2011 roku do 31 grudnia
2011 roku ( jedne miesiqc, grudziefi), dzialajqc w oparciu o majqtek JAWEL-CENTRUM sp. z o.o., zysk netto
Sp6lki, przy przychodach ze sprzedaiy na poziomie 695 315,95 zl, wyni6sl 146 693,13 zl.

Za 6 miesiqcy 2012 roku, tj. za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wynik netto uksztaltowal siq na poziomie

878748,78 zl, osiqgajqc Sredniomiesiqcznie niemal identycznq wielko6d (146,5 tys. zl), jak wynik netto
osiagniety w 2011 roku (146,7 tys. zl). Zysk netto za okres lV-ech kwartal6w 2Ot2 roku, tj. w okresie od

01.01.2012 r. do 31.L2.2012 r. wyni6sl za5 1 385 501,91 zl. Sredniomiesiqczny zysk netto Sp6lki w tym okresie
wyni6sl 115 458,49 zl i byl niiszy do Sredniomiesiecznego poziomu zysku netto osiqgniqtego przez Sp6lkq
w okresie l-szego p6lrocza 2012 roku oraz w roku 2011 o2OYo.

Na wyniki osiqgniqte w 2Ot2 roku wplyw mialo uruchomienie, poczQwszy od dnia 22 wrze6nia 2012 roku, na
podstawie umowy franczyzowej, stacji paliw dzialajqcej pod markq PKN Orlen i zwiqkszenie warto5ci
przychod6w ze sprzedaiy o przychody z obrotu
dzialalnoSci w nowym segmencie rynku.

Sprawozdanie Zarz4du z dzialalno5ci za rok2012
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vt. rsrorNE ZDARZENTA WPTYWAJACE NA DZIAIALNOSC Sp6tKl

Podpisanie umowy t 
"n 

rv=v n"il;;;;. stacii pariw dzialajqcej pod markq PKN orlen. okres
obowiqpywania umowy okreslono na 5 lat od dnia rozpoczgcia dzialalno6ci w zakresie sprzeda2y

detalicznej paliw.

Uzyskanie pozwolenia na: (i) budowg stacji benzynowej w Jawoznie, ul. Wojska Polskiego 2i oraz (iil
rozbudowg budynku hurtowni w czg6ci administracyjnej i magazynowej. Lqczna powiezchnia

rozbudowy budynku wynosi 460 mz.

Podjgcie przez Zwyczalne Walne Zgromadzenie TERMO-REX SA (akt notarialny Rep A Nr

203812012\ uchwal m.in. w sprawie:

w sprawie ubiegania sig o wprowadzenie wszystkich Akcji zv'ryklych na okaziciela Spolki, tj. Akcji

zu,,yklych na okaziciela serii A i Akcji zwyklych na okaziciela serii 81 do alternatywnego systemu

obrotu na rynku NewConnect, organizowanego pzez Gieldq Papier6w Warto5ciowych SA oraz

ich dematerializacji (Uchwala Nr 19).

. Uzyskanie kredytu inwestycyjnego zlotowego (umowa z ING Bank $4ski) na budowq stacji

benzynowej oraz rozbudowg budynku hurtowni w czgSci administracyjnej i magazynowej, na

kwotg 1 .500.000,0 zl, na okres 5 lat, z terminem splaty maj 2017 roku,

Uzyskanie pozwolenia na budowg: (i) hali produkcyjnej oraz (ii) budynku biurowo-administracyjnego.

. Uzyskanie zezwolenia na spzeda2 napoj6w alkoholowych pzeznaczonych do spo2ycia poza

miejscem spzeda2y.
. Uzyskanie koncesji w zakresie obrotu paliwami cieklymi wydanej pnez Unqd Regulacji

Energetyki Poludniowy Oddzial Terenowy w Katowicach (OPC111576121485 4//OKA/2UARZ\ -
uruchomienie stacji paliw (rozpoczqcie detalicznej spzeda2y).

. Debiut w Altematywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (24 sierpnia 2012r.1.

Podjgcie pzez Nadaryczajne Walne Zgromadzenie Spolki (akt notarialny Rep A Nr 812U2012)
uchwal w sprawie:

podjgcia dzialafl w celu zmiany rynku notowai Akcji Sp6lki (pzejscie z rynku NewConnect na

rynek regulowany GPW).

vil. ,xa62trcE ZDARZENTA PO DACIE BILANSU

W dniu 26 stycznia 2OL3 r. uprawomocnilo siq postanowienie Sqdu Rejonowego Katowice-Wsch6d
w Katowicach X Wydzial Gospodarczy do Spraw Upadlo6ciowych i Naprawczych z 18 stycznia 2Ot3 r. w sprawie
otwarcia postqpowania upadlo5ciowego z mo2liwoSciq zawarcia ukladu przez Energomontai Katowice SA.

Zgodnie z propozycjami ukladu w przypadku wierzycieli, kt6rych suma wierzytelno6ci uznanych przekracza

10.000,00 zl, dokonuje siq ich redukcji o tOYo. Z chwilq uprawomocnienia sig postanowienia o zatwierdzeniu
ukladu nastQpi umarzenie 10% og6lnej sumy wierzytelnoici danego wierzyciela (w tym samym stosunku
umarza siq naleino5i gl6wnq oraz odsetki za okres do dnia ogloszenia upadlo6ci i koszty). Pozostale po

umorzeniu zobowiqzania (90% og6lnej sumy ich wierzytelno5ci) zostanq zaspokojone w drodze konwersji
wierzytelno3ci na akcje w stosunku 1 akcja za 1 zloty uznanej wierzytelnoSci, warto6d nominalna kaidej akcji
nowej emisji, bqdqcej wynikiem konwersjiwyniesie 1 zlotych, cena emisyjna nowych akcji wyniesie 1 zloty,

Suma wierzytelnoSci Sp6lki zgloszona w ramach postepowania upadlo6ciowego wynosi 792787,6121. w tym
naleinoii gl6wna 744 867,6621, odsetki oraz koszty postepowania sqdowego 47 973,952|,.

W sprawozdaniu finansowym za 2072 rok naleinoSci od Energomontaiu Poludnie S.A. objqte postqpowaniem
ukladowym objeto 10% odpisem aktualizujqcym naleino5ci wynoszqcym 79 278,1621 a pozostala czq6i
naleinoSci wykazana zostala jako naleino6ci przeterminowane. W ocenie Sp6lki zawarcie ukladu na

Sprawozdanie Zarz4du z dzialalnoSci Sp6lki za rok 2072



warunkach proponowanych przez Energomontai Katowice SA ma bardzo duiy stopiei prawdopodobiefistwa.

Stanowisko Sp6lki wynika z zapowiedzi rzqdu o rozpoczgciu budowy nowego bloku energetycznego
w Elektrowni Opole, kt6rego jednym z gl6wnych wykonawc6w ma byi Energomonta2 Katowice SA.

W zwiqzku z wykonaniem dyspozycji wynikajqcej z uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki
z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ubiegania siq przez Sp6lkq o dopuszczenie iwprowadzenie papier6w

wartoSciowych Sp6lki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gieldq Papier6w WartoSciowych
w Warszawie S.A., Sp6lka zloiyla, w dniu 29 marca 2013 roku (za po5rednictwem oferujqcego - Domu

Maklerskiego Prospectus SA w todzi), do Komisji Nadzoru Finansowego stosowny wniosek o zatwierdzenie
prospektu emisyjnego Sp6lki sporzqdzanego w zwiqzku z ubieganiem siq o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gieldq Papier6w WartoSciowych w Warszawie S.A.:

1.000.000 akcji zwyklych na okaziciela serii A oraz 62.000.000 akcji zwyktych na okaziciela serii 81 o warto6ci
nominalnej 0,10 zl kaida akcja, kt6re obecnie sq przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect, organizowanym przez Gieldq Papier6w Warto6ciowych w Warszawie SA.

Uwzglqdniajqc uzyskane wynikijak r6wniei ocenq ryzyka,Zarzqd potwierdza, i2 nie istniejq istotne zagroienia
powodujqce niekorzystne ksztattowanie siq przyszlej sytuacji ekonomicznej, uznajqc ie podejmowane dotqd
dzialania majq charakter trwaly i ukierunkowany na stalq poprawq efektywnoici .Wzrost przychod6w
z dzialalnoSci Sp6lki oraz konsekwentnie realizowana strategia dywersyfikacji ir6del dochodu pozwala

twierdzid, ii Sp6lka jest w fazie stabilnego i stalego wzrostu. Zarzqdjest przekonany, ie dalsza konsekwentna jej
realizacja przyniesie wzrost warto5ci Sp6lki.

VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

Zarzqd Sp6lki sporzedzil sprawozdanie finansowe za rok obrotowy ko6czqcy siq 31.12.2012 skladajqce siq z:

1. Bilansu

2. Rachunku zysk6w i strat

3. lnformacji dodatkowej, obejmujqcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i

objaSnienia

4. Rachunku przeptyw6w pieniq2nych

5. Zestawienia zmian w kapitale wtasnym

Dokumenty te zostaly sporzqdzone zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowoici.

REKOMENDAOT 2a32qDU DOWCZACE PODZIAIU WYNTKU ZA ROK 2012

Zarzqd Termo-Rex S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2OL2 rok
ustalonego w kwocie 1 385 501,91 zl. na kapital zapasowy Sp6lki.

Zarzqd pozytywnie ocenia dzialalno6i Sp6lki w roku obrotowym 2Ot2 i wnosi do Rady Nadzorczej Sp6lki oraz

Zwyczajnego Zgromadzenia o:

1. Pnyjqcie sprawozdaniaZarzqdu z dzialalno6ci w roku 2012

2. Przyjqcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

3" Udzielenia absolutorium Czlonkom Zarzqdu Sp6lki z wykonania przez nich obowiqzk6w w roku obrotowym

Prezes ZarzQdu

TERI'O.REX S.A.
Clbnek Zarzadu

'w;"wi-*,
/
Tomasz Mazur

Czlonek Zarzqdu

TERMO.R TERMO.REX S.A.

Wiceprezes Zariz1du

Sprawozdanie Zaru4du z dzialalnoSci Sp6lki za rok 2Ol2 SEona 10
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z badania sprawozdania finansowego 
jednostki TERMO-REX S.A. 

z siedzibą w 43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2i 
za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 
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A. Część ogólna 

1. Jednostka działa na podstawie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu    

12.07.2011r. Repertorium nr 3807/2011 . Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony.  

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: 

a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000400094  w Krajowym 

Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, 

b) numer identyfikacji podatkowej NIP  przez Urząd Skarbowy w Jaworznie, 

c) numer identyfikacyjny Regon 242619597 przez Urząd Statystyczny w Katowicach. 

d) koncesje, zezwolenia i licencje na wykonywanie działalności, określone w ustawie z dnia 

02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych przepisach szczególnych: 

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi przy wykorzystaniu stacji paliw, na okres od 21.09.2012 

do 21.09.2022 r. nr OPC/11576/21485/W/OKA/2012/RZ wydana przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki oraz 

Decyzja   Prezydenta Jaworzna zezwolenie na sprzedaż alkoholi- ważne od 20.09.2012 do 

20.09.2015 .    

3. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym z umowy/statutu i wpisu 

do właściwego rejestru są: 

Usługi obróbki cieplnej, handel paliwami i artykułami elektroinstalacyjnymi.   

4. Według stanu na dzień bilansowy występowały następujące powiązania z innymi jednostkami 

(jednostką dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostkami zależnymi, współzależnymi 

i stowarzyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, 

a także wspólnikami jednostki współzależnej – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 uor). 

Jednostka jest spółką zależną od JAWEL-CENTRUM Sp. z o.o. w Jaworznie.    

5a. Stosownie do ustaleń z punktu 5 badana jednostka nie jest jednostką sprawującą kontrolę nad 

inną jednostką i  nie ma obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

grupy kapitałowej  (art. 56, 57 i 58 uor). 

6. Organy jednostki na dzień 31.12.2012 r  przedstawiają się następująco: 

a) Zarząd powołany przez uprawniony organ - prowadzący sprawy jednostki na podstawie 

bezterminowych umów o pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą: 

Prezes Zarządu Jacek Jussak 

Wiceprezes Zarządu Barbara Krakowska 

Członek Zarządu Tomasz Mazur 

 
W trakcie roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. 
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b) Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 

Przewodniczący RN Tomasz Obarski 

Członek RN Tadeusz Kamiński 

Członek RN Jarosław Skrago 

Członek RN Dagmara Pluta-Obarska 

Członek RN Katarzyna Leda 

W trakcie roku obrotowego  wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, odwołano ze 

składu Rady Nadzorczej panie Anetę Baranowską-Budak I Monikę Wasiel; powołano w skład 

Rady Nadzorczej pana Jarosława Skrago, panią Katarzynę Leda, panią Dagmarę Pluta-

Obarską i pana Tomasza Obarskiego. 

7. Kapitały własne kształtują się następująco:  

Wyszczególnienie 
Stan na dzień Stan na dzień 

bilansowy br. bilansowy pr. 

Kapitał (fundusz) własny 12 832 195,04 11 446 693,13 

Kapitał (fundusz) podstawowy 11 300 000,00 100 000,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)      

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)      

Kapitał (fundusz) zapasowy 146 693,13   

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny      

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    11 200 000,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych      

Zysk (strata) netto  1 385 501,91 146 693,13 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna)     

 
Kapitał podstawowy  11.300.000,00 zł, dzieli się na 113.000.000 równych i niepodzielnych akcji, 

każda o wartości nominalnej 0,10 zł. Wartość bilansowa 1 akcji wynosi 0,11 zł.  

Akcje posiadają: 

Akcjonariusz  
Liczba 

posiadanych 
akcji  

Liczba 
głosów 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 
w % 

JAWEL-CENTRUM Sp. z o.o.   93 842 000  88,25 83,5  

Pozostali akcjonariusze  19 158 000  16,95  11,75  

Razem 113 000 000  100  100  
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Wyżej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została: 

a) w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej do rejestru przedsiębiorców, zgodnie 

z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, 

b) zgodnie z księgą akcji,   

c) jest w całości opłacona gotówką i aportem, 

d) odpowiada wysokości określonej w art  308 Ksh, 

8. na dzień 31.12.2012 r Spółka zatrudniała 50 osób. 

9. Uchwałą Rady Nadzorczej do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor – wybrana  została 

Kancelaria Audytorska 2A Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wpisana pod numerem  3026 na listę 

podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

10. Niniejsze badanie, zgodnie z zawartą umową  przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie 

od 27 maja do 17 czerwca 2013 roku. 

11. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły 

rewident Anna Antonik (nr rej. 10082) oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, 

w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym. 

12. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski naszą 

Kancelarię i otrzymało opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez WZA 

w dniu 22 kwietnia 2012 roku. 

Zysk bilansowy WZA przeznaczono na kapitał zapasowy. 

13. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało: 

a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie 

Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w dniu 28 maja 2012 r., 

b) ogłoszone w Monitorze Sadowym i Gospodarczym,  

c) złożone w Urzędzie Skarbowym. 

Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte w sposób wyłączający 

możliwość dokonywanie zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi 

rachunkowe. 

14. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane przez Zarząd i osobę 

sporządzającą, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, składa się z: 

a)  wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

b)  bilansu na dzień 31.12.2012r., z sumą aktywów i pasywów

 18 580 003,59 zł 

c)  rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy 

 (+) 1 385 501,91 zł 
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d)  zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, 

e)  rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy, 

f)   dodatkowych informacji i objaśnień,  

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. 

15. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi 

rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji 

niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. 

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 

16. Ponadto Zarząd Spólki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie 

zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.: 

a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do 

badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności, 

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem 

bilansowym, 

c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe 

i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego. 

17. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej 

dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z 

uwzględnieniem: 

a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji 

dominujących kwotowo, 

b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego, 

c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami 

księgowymi, 

d) stanu rozrachunków z tytułów podatkowych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez 

badaną jednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych. 
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B. Kluczowe wielkości bezwzględne i wskaźniki względne charakteryzujące wynik bilansowy 
jednostki oraz jej sytuację majątkową i finansową za rok obrotowy i dwa lata 
poprzedzające. 

 
1. Główne wielkości bezwzględne charakteryzujące jednostkę (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 

2012 2011 

kwota 
% 

kwota 
% 

 
udziału  udziału 

Suma bilansowa 18 580,0 100 12 428,2 100 

Aktywa trwałe 13 287,8  71,5  9 234,3   74,3 

Aktywa obrotowe 5 292,2   28,5 3 194,0  25,7  

Kapitał (fundusz) własny 12 832,2  69,1  11 446,7  92,1  
Przychody z działalności 
podstawowej 12 687,1 98,1 695,3 97,2 

Należności krótkoterminowe 3 202,5 17,2 1 971,7 15,9 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 465,2 13,3 944,1 7,6 

 

2. Analiza wskaźnikowa 
 
2.1. Wskaźniki rentowności. 

 

Wskaźniki rentowności wskaźnik  
bezpieczny miernik 2012 2011 

Rentowność  majątku  (ROA) 
5-8 procent 7,46% 1,18% wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

Rentowność netto 
3-8 procent 10,71% 20,50% wynik finansowy netto x 100 

przychody ogółem 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 
15-25 procent 10,80% 1,28% wynik finansowy netto x 100 

kapitały własne  

Dźwignia finansowa 
wsk. 

dodatni procent 3,14% 0,10% rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku 

stopa dodatnia - to efekt pozytywny  
stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej" 

 
Osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują 

wartość dodatnią, a ich poziom jest zadowalający.  

 

 
2.2 Wskaźniki płynności finansowej przedstawiają się następująco: 

 

Wskaźniki płynności finansowej wskaźnik  
bezpieczny miernik 2012 2011 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 
1,2 - 2,0 krotność 2,13 3,38 aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc 

zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 
1,0 krotność 1,41 2,15 aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 
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Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 
0,1-0,2 krotność 0,12 0,06 inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 
mc 

 

 

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym 

relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – nie wskazuje  na występowanie 

w jednostce istotnych  zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. 

 
2.3 Wskaźniki rotacji przedstawiają się następująco:  

 

Wskaźniki rotacji (obrotowość) wskaźnik  
bezpieczny miernik 2012 2011 

Szybkość obrotu zapasów (w dniach) 
wskaźnik 
malejący 

w 
dniach 38 297 średni stan zapasów  x  365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 

Spływ należności (w dniach) 
ilość dni 

porównywalna  
z lp 18 

w 
dniach 67 512 średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 

Spłata zobowiązań (w dniach) 
ilość dni 

porównywalna  
z lp 17 

w 
dniach 19 44 średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 

Produktywność aktywów 
2,0 zł / zł 0,68 0,06 przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 

aktywa ogółem 

 
Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami. Obrót 

należnościami w dniach jest dłuższy niż wskaźnik spłaty zobowiązań, co nie jest zjawiskiem 

korzystnym. Ma to związek z wydłużonym kredytem kupieckim. 

Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje 

na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań. 

 

2.4. Wskaźniki rynku kapitałowego. 

 
Wskaźniki rynku kapitałowego wskaźnik  

bezpieczny miernik 2012 2011 

Zysk na 1 akcję (EPS) 
- zł 0,01 0,00 Wynik finansowy 

liczba wyemitowanych akcji 

Wartość bilansowa spółki na 1 akcję 
- zł 0,11 0,10 kapitały własne 

liczba wyemitowanych akcji  

 

Zysk na jedną akcję ma podstawowe znaczenie dla określenia rentowności zaangażowanego 

kapitału własnego i jest wykorzystywany do oceny celowości dalszego inwestowania 

w jednostkę. 

Również wartość bilansowa spółki równa kapitałowi własnemu przypadająca na jedną akcję, 

potwierdza słuszność inwestycji w takie akcje. 
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3. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym 
( w niezmienionym istotnie zakresie). 

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania 

sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 

stwierdza się, że aktualna sytuacja jednostki nie upoważnia do eksponowania zagrożenia dla 

kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym.  

 
 
C. Część szczegółowa 
 
 
1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości. 

1.1. Księgowość jednostki. 

Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych przez jednostkę zasad zwanych „Polityką 

Rachunkowości”, zatwierdzonych przez kierownika jednostki. W opracowaniu tym ujęto wybrane 

przez jednostkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym 

reguły, metody i procedury dotyczące: 

a) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów 

i pasywów, również zasad szacowania odpisów aktualizujących utratę wartości, bądź jej 

przyrost, 

b) inwentaryzacji aktywów i pasywów, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w formie 

tzw. weryfikacji dokumentów księgowych, 

c) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania (art. 35 „d” ustawy o rachun-

kowości) i rezerw na przyszłe koszty, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 

art. 39 ust. 2 pkt 2 i 2„a” uor, w związku z art. 4 i 8 uor dotyczącym wpływu tych rezerw 

na sytuację finansową i wynik bilansowy jednostki. 

d) zasad rezerwowania w bilansie części wyniku finansowego na przyszłe zobowiązania wobec 

budżetu oraz zasad aktywowania przyszłych potrąceń z tytułu odroczonego podatku docho-

dowego. 

 

1.2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły potwierdza, że: 

a) jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie 

prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego, 

b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki, przy wykorzystaniu systemu 

komputerowego OPTIMA , 

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami 

rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny, 

d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były 

sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. 

 

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc. 
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2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów  

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej 

części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości: 

a) w drodze spisu z natury: 

 środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2012 r., 
 zapasy na dzień 30.11.2012r., 

b) w drodze potwierdzenia sald: 

 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 30.11.2012 r., 

 środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012r., 
 

Biegły obserwował inwentaryzację z natury i potwierdza prawidłowość i rzetelność ich 

przeprowadzenia. Różnice inwentaryzacyjne zostały prawidłowo rozliczone i wprowadzone do 

ksiąg rachunkowych w roku badanym. 

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji 

księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości 

i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.  
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Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego 

Aktywa 

Lp Wyszczególnienie 

2012 2011 

kwota 
% 

kwota 
% 

 
udziału  udziału 

1 2 3 4 5 6 

A. Aktywa trwałe 13 287,8 71,5 9 234,3 74,3 

I. Wartości niematerialne i 
prawne 63,0 0,3 77,6 0,6 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 13 184,6 71,0 9 129,1 73,5 

III. Należności długoterminowe         

1. Od jednostek powiązanych         

IV. Inwestycje długoterminowe         

a) w jednostkach powiązanych         

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 40,2 0,2 27,6 0,2 

B. Aktywa obrotowe 5 292,2 28,5 3 194,0 25,7 

I. Zapasy 1 531,4 8,2 1 130,4 9,1 

II. Należności krótkoterminowe 3 202,5 17,2 1 971,7 15,9 

1. Należności od jednostek 
powiązanych 17,3 0,1     

III. Inwestycje krótkoterminowe 301,6 1,6 56,2 0,5 

a) w jednostkach powiązanych         

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
m/o 256,7 1,4 35,7 0,3 

Aktywa razem 18 580,0 100,0 12 428,2 100,0 

Pasywa 

Lp Wyszczególnienie 

2012 2011 

kwota 
% 

kwota 
% 

 
udziału  udziału 

1 2 3 4 3 4 

A. Kapitał (fundusz) własny 12 832,2 69,1 11 446,7 92,1 

I. Kapitał (fundusz) 
podstawowy 11 300,0 60,8 100,0 0,8 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość 
ujemna)  

        

III. Udziały (akcje) własne 
(wielkość ujemna)          

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 146,7 0,8     

V. Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny          

VI. Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe      11 200,0 90,1 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych          

VIII. Zysk (strata) netto  1 385,5 7,5 146,7 1,2 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

        

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 5 747,8 30,9 981,5 7,9 

I. Rezerwy na zobowiązania  39,1 0,2     

II. Zobowiązania 
długoterminowe 3 243,5 17,5 37,5 0,3 

1. Wobec jednostek powiązanych         

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe  2 465,2 13,3 944,1 7,6 

1. Wobec jednostek powiązanych     1,4 0,0 

IV. Rozliczenia międzyokresowe         

Pasywa razem 18 580,0 100,0 12 428,2 100,0 
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Rachunek zysków i strat 

      w  tys. zł 

Lp Wyszczególnienie 

2012 rok 2011 rok 

kwota 
% 

kwota 
% 

 udziału  udziału 

1 2 3 4 5 6 

A. 

1. Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi, w tym: 12 687,1 98,1 695,3 97,2 

2. Koszt własny sprzedaży 10 264,3 93,1 468,4 93,3 

3. Wynik na sprzedaży  2 422,8   226,9   

B. 

1. Pozostałe przychody 
operacyjne 125,5 1,0 20,0 2,8 

2. Pozostałe koszty operacyjne 394,6 3,6 8,9 1,8 

3. Wynik na działalności 
operacyjnej  (269,1)   11,1   

C. Wynik operacyjny (A3+B3) 2 153,7   238,0   

D. 

1. Przychody finansowe  121,7 0,9 0,2 0,0 

2. Koszty finansowe  364,4 3,3 24,6 4,9 

3. Wynik na działalności 
finansowej (242,7)   (24,4)   

E. 

1. Zyski nadzwyczajne          

2. Straty nadzwyczajne         

3. Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych         

F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) 1 911,0   213,6   

1. Podatek dochodowy 525,5   66,9   

2. 
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

        

G. Obowiązkowe obciążenia-
razem 525,5   66,9   

  Zysk (strata) netto (F-G) 1 385,5   146,7   

    

 Przychody ogółem 12 934,3 100,0 715,5 100,0 

      

 Koszty ogółem 11 023,3 100,0 501,9 100,0 

 

3.1.Aktywa – wybrane pozycje: 

3.1.1. Rzeczowe aktywa trwałe 

W badanym roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się o 928,4 ys. zł, na 

skutek dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 

3.1.2. Należności krótkoterminowe 

Należności krótkoterminowe dotyczą: 

- należności od jednostek powiązanych  17,3 tys. zł, 

- należności z tytułu dostaw i usług  2 730,1 tys. zł. 
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Należności  krótkoterminowe  zostały  pomniejszone  o  odpisy  aktualizujące  w  wysokości 

419,9 tys. zł. 

Odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie indywidualnej analizy i obejmują należności, 

których ściągalność uznano a wątpliwą. 

 

3.2.  Pasywa – wybrane pozycje: 

3.2.1. Utworzone przez jednostkę rezerwy obejmują: 

- rezerwę na podatek odroczony 15,5 tys. zł 

- rezerwy na odprawy emerytalne 17,6 tys. zł 

- inne   6,0 tys. zł 

 

3.2.2. Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 2 465,2 tys. zł dotyczą przede wszystkim: 

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług 1 140,3 tys. zł 

- kredyty i pożyczki    824,7 tys. zł 

 

3.3.  Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje: 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Przychody z działalności podstawowej zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo 

zaliczone do badanego roku i obejmują głównie przychody ze sprzedaży towarów i usług. 

Koszty działalności w wysokości 10 264,3 tys. zł odzwierciedlają we wszystkich istotnych 

aspektach rzeczywisty przebieg przeprowadzonych operacji gospodarczych. 

Przychody finansowe odnoszą się przede wszystkim do zysku z odsetek. 

Na koszty finansowe składają się głównie ujemne różnice kursowe jako nadwyżka nad 

dodatnimi różnicami. 

4. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego. 

4.1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości 

w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje: 

 

 

Lp Zmianę (+ -) Kwota w zł 

A. środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 1 694 857,75  

B. środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości  - 5 129 351,56  

C. środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości 3 679 826,21  

D. środków pieniężnych netto, razem (A.+/–B.+/-C.)  245 332,40  
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Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i finansowej zrównoważyły ujemne przepływy 

działalności inwestycyjnej. 

 

4.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym. 

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego 

o 1 385 501,91 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi. 

 

4.3. Informacja dodatkowa. 

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych 

i słownych. 

Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z księgami 

rachunkowymi. 

 

4.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. 

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są 

zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego. 

 

4.5. Naruszenie przepisów prawa. 

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy – nie ujawniono istotnego naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisów 

prawa wpływających na sprawozdanie finansowe.  

 

4.6. Zdarzenia po dacie bilansu. 

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12.2012r., a datą zakończenia badania nie 

wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe 

i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd 

w dniu 17 czerwca 2013 roku. 
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5. Podsumowanie. 

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny 

dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.  

 

Niniejszy raport zawiera 14 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego 

rewidenta. 

 

Integralną część raportu stanowią załączniki: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy. 

2. Bilans sporządzony na 31.12.2012r. 

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy. 

5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. 

 

 

 

 



@
Eeml;l:lct-Fl,E:(

oSwnnczENIA zARzqDU
Termo -Rex Sp6lki Akcyi nei

dotycz4ce sprawozdania finansowego i sprawozdaniaz dzialalnoSci Sp6tki za rok 20Lz

fza okres od 01.01.2 012 r. do 31.L2.20L2 r.)

Zarzqd Termo-Rex Sp6lki Akcyjnej w Jaworznie oiwiadcza niniejszym, 2e wedlug najlepszej wiedzy
czlonkdw Zarzqdu Sp6lki, roczne sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spdlki Akcyjnej za rok obrotowy
2012, tj. wedlug stanu no dziefi 37 grudnia 2012 roku i za okres od dnia 1 stycznia 2072 roku do dnia
37 grudnia 2072 roku oraz dane pordwnywalne, sporzqdzone zostaly zgodnie z przepisami
obowiqzujqcymi Sp6lkq oraz, 2e odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjq
majqtkowq i finansowq Sp1lki oraz jej wynik finansowy a takie, 2e sprawozdanie Zarzqdu
z dzialalnoflci Sp6lki za wskazany vryhej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji Sp6lki, w tym opis
p o dstaw owy ch ry zyk i zag r o Zefi .

Ponadto, Zarzqd Termo-Rex Sp6lki Akcyjnej oiwiadcza niniejszym, 2e podmiot uprawniony do badania
sprawozdafi finansowych - Kancelaria Audytorska 24 Sp. z o.o. z siedzibq w Gliwicach ul. Dekabryst1w
22 (podmiot wpisany na listq podmiotfw uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych pod

numerem 3026) - dokonujqcy badania sprawozdania finansowego Sp6lki za wskazany WZej okres,

zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, 2e zgodnie z najlepsza wiedzq os6b wchodzqcych w
sklad Zarzqdu Sp6lki, podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujqcy badania tego sprawozdania,

spelniali warunki do vvyraienia bezstronnej i niezaleinej opinii o badaniu, zgodnie z wlaiciwymi
przepisami prawa kraj oweg o.

TERMO.REX S.A.
Czlonek Zarzadu

Dyrektor Techniizny

fl TomaszMazur

lnP^., bnc*I.
Tomasz Mazur

Czlonek Zarz4du

faworzno, dnia 17 czerwca 2013 ro

ERMO.REX X S.A.
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INFORMACIA
o wysoko6ci v,rynagrodzeri czlonk6w organ6w Sp6lki
oraz Autoryzowanego Doradcy Sp6lki w 2Ol2 roku

Zarzqd Termo-Rex Sp6lki Akcyjnej w Jaworznie (,,Sp6lka"), dzialajqc w oparciu o postanowienia punktu
9.7. Zalqcznika do llchwaly Nr 293/2070 Zarzqdu Gieldy Papierdw Wartoiciowych w Warszawie SA

z dnia 37 marca 2070 roku ,,Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect", informuje niniejszym,

i2 lqczna wartoSi netto wyplaconych wynagrodzeri wsrystkich czlonkfw Zanqdu i Rady Nadzorczei

Termo-Rex Sp1lki Akcyjnej w 2012 roku wyniosla 288 053,79 zI (dwie{cie osiemdziesiqt osiem Asiecy
piqCdziesiqt trzy zlote siedemdziesiqt dziewigd groszy).

Z uwagi na fakt, i2 w ocenie Sp6lki, kwestia wysokoici wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy iest
uregulowano w umowie i jest sprawq poufnq, a Sp6lka nie moie publikowat przedmiotowych informacji
bez pisemnej zgody Autoryzowanego Doradry - Sphlka odstqpila od publikacji informacji na temat

wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Sp6lki z tytulu Swiadczenia wobec Spflki uslug w kaidym
zakresie w 2072 roku, o czym mowa w punktu 9.2. w/w Zalqcznika do Uchwaly Nr 293/2010 Zarzqdu

Gieldy Papier6w WartoSciowych w Worszawie SA z dnia 37 marca 2070 roku ,,Dobre Praktyki Spdlek

N otowanych na N ewConnect".

TERMO.REX S.A.
Czlonek Zarzadu

DyreKor TechniiznY

I TomasTilazur
lnv^" ic-oz-

.. t...................I romaszMazur
Czlonek Zarzqdu

faworzno, dnia 17 czefiNca
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Informaci a na temat stosowani a ptzez Termo - Rex Sp6lkq Akcyi n4,
w roku obrotowym 2OL2, zasad ladu korporacyinego, o lrt6rych mowa w dokumencie,,Dobre

Praktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect"

Niniejsza informacia zawiera odniesienie do zakresu zasad ladu korporaryjnego zawartych w Zal4czniku Nr 1 do Uchwaly Nr 293/2010 Zarz4du Gieldy
Papier6w Warto6ciowych w Warszawie SA z dnia 31.03.2010 r. w brzmieniu obowi4zuj4cym na dzierl bilansowy, ti. na dzieh 31 grudnia 201.2 roku

&Eefilf'rcr-f,!E:l(

Sp6tka powinna prowadzid przejrzyse i efektywn4
politykq informacyj nq, zar6wno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z u2yciem nowoczesnych
te ch n ol o gi i o raz na j n ows zy ch narzgdzi ko m un ikacj i
zapewniaj4cych szybkoSd, bezpieczef stwo oraz szeroki
dostqp do informacji. Sp6tka korzystaj4c w jak
najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnid
odpowiedni4 komunikacjq z inwestorami i analitykami,
wykorzystujEc w tym celu r6wnie2 nowoczesne metody
komunikacji internetowej, umo2liwiai transmitowanie
obrad walnego zgromadzenia z wykorzyslaniem sieci
Internet, rejestrowad przebieg obrad i upubliczniad go na
stronie internetowei

TAK
z

wyl4czeniem
transmisii

olaz
rejestracii

obrad

W 2012 roku Sp6lka nie
wypelniala powyLszej zasady w
zakresie transmisj i obrad
walnego zgromodzenio z
wyko rzy stani e m sie ci I ntern et
rejestrowania przebiegu obrad i
upubliczniania go na stronie
internetowej, m,in, z uwogi na
koszty z grm zwiqzane; wszelkie
istotne informacje na temat
zwolania i odbycia walnego
zgromadzenia Spdlki
przekaqrwane sq do publicznej
wiadomoSci poprzez ich
umieszczenie na stronie
internetowej Spdlki oraz za
p o i r e dnictw em o dp owi ednich
raport6w bieiqqch EBI i ESPI;
Spdlka nie zamierza w
naj bliiszym czasie wprowadzi(
zasady trans m itow ania,
rejestracji i upubliczniania obrad
walnego zgromodzenia

Sp6tka powinna zapewnid efektywny dostqp do informacji
niezbqdnych do oceny sytuacji i perspektyw sp6lki oraz
sposobu jej funkcjonowania

Sp6tka
prowadzi
korporacyjnq
stronQ
internetowe
i zamieszcza
na niej:

podstawowe informacje o sp6lce i
jej dzialalnoSci fstrona startowa)

Podstawowe informacje o Sp6lce i
jej dzialalnoSci znajdujq sig m.in.
w zakladce ,,O firmie",,,Oferto"
oraz,, Re I acj e i nw e sto r skie"

opis dzialalno6ci emitenta ze
wskazaniem rodzaju dzialalno5ci,
z kt6rej emitent uzyskuje
najwiqcej przychod6w

Opis dzialolnoici Sp6lki (ze
w s kaz anie m rod zaj u dzialal n o 3 ci,
z kt6rej Sp6lka uzyskuje najwiqcej
przychod6w) wynika z
doku me nt6w zam ie sz czany ch n a
stron i e interne tow ej S p 6lki
(relacje inwestorskie), w tym:



raportdw publikowanych przez
Sp6lkg, w qtm, w szczegdlnoici
raport6w okresowych

3.3. opis rynku, na kt6rym dziala
emitent, wraz z okre6leniem
pozycji emitenta na tym rynku

NIE Sp6lka nie zamieszczala w 2012
roku i nie zamieszcza na swojej
stro nie internetow ej do klad ny ch
informocji w przedmiocie pozycji

rynkowej Sp6lki z uwagi na
speqfikq rynku, na ktdrym dziala
oraz brak wiarygodnych ir6del
statystycznych

3.4. 2y ciorysy zawodowe czlonk6w
organ6w sp6lki

TAK

3.5. powziqte przez zarz4d, na
podstawie oSwiadczenia czlonka
rady nadzoreej, informacje o
powi4zaniach czlonka rady
nadzorczej z akcjonariuszem
dysponuj4cym akcjami
reprezentuiqcymi nie mniej ni2
5% og6lnej liczby glos6w na
walnym zgromadzeniu sp6lki

TAK Zarzqd Spdlki nie powziql
informacj i, na podstawie
o iw iadcz efi czl o n kdw rady
nadzorczej, o powiqzaniach
czlonkiw rady nadzorczej z
akcj o n ariu sz em dy sp o nuj qrym
akcj ami rep reze ntuj qrymi nie
mniej nit 5% og6lnej liczby
glos6w na walnym zgromadzeniu
Sp6lki; niezwlocznie po powziqciu
takiej informacji jest gotowy
op ub likow at sto s ow nq inform a cj q

na stronie internetowej

3.6. dokumenty korporacyj ne sp6lki TAK

3.7. zarys plan6w strategicznych
sp6lki

TAK

3.8. opublikowane prognozy wynik6w
finansowych na bie24ry rok
obrotowy, wraz z zalo2eniami do
tych prognoz oraz korektami do
tych prognoz (w przypadku gdy
emitent publikuje prognozyJ

TAK

3.9. strukturg akcj onariatu emitenta,
ze wskazaniem gl6wnych
akcjonariuszy oraz akcji
znajduj4cych sig w wolnym
obrocie

TAK z
wyl4czeniem

akcii
znaiduj4cych sig

wwolnym
obrocie

Przy zamieszczonej na stronie
internetowej informacj i o
s trukturz e akcj o nariatu S p 6lka
nie zamieicila informacji o
akcjach znajdujqqrch siq w
wolnym obrocie

3.10. dane oraz kontakt do osoby, kt6ra
jest odpowiedzialna w sp6lce za
relacje inwestorskie oraz kontakry
z mediami

TAK Osobami odpowiedzialnymi w
Spdlce za relacje inwestorskie i
kontakt z mediami sq czlonkowie
Zarzqdu Spolki, a na stronie
internetowej Sp6lki zamieszczone
sq informacje na temat danych
kontaktowych do Spdlki

3,LL, SkreSlony X X
3.72, opublikowane raporty bie24ce i

okresoweTl
TAK

4



kalendarz zaplanowanych dat
publikacji fi nansowych raport6w
okresowych, dat walnych
zgromadzefi, a takie spotkari z
inwestorami i analitykami oraz
konferencji prasowych

Informacja na temat
z a p I an ow any ch d at publikacj i
finansowych raport6w
okresowych wynika z treici
stosowneg o raportu bieiqceg o,
ktdrego trei( zamieszczona jest
na stronie internetowej Spflki

informacje na temat zdarzef
korporacyj nych, takich jak
wyplata dywidendy, oraz innych
zdarzef. skutkuj qrych nabyciem
lub ograniczeniem praw po
stronie akcjonariusza, z
uwzglqdnieniem termin6w oraz
zasad przeprowadzania tych
operacji. Informacje te powinny
by t. zamiesze,ane w terminie
umo2liwiajqcym podjqcie przez
inwestor6w decyzji
inwestyryjnych

W 2012 roku nie dokoryrwano
wy play dyw iden dy ; S p 6lka
zamierza zamieszczat na stronie
i nternetow ej p rzedmi o tow e
informacje w przypadku
wy stqp ienia zd a r ze ri to
uzasadniajqcych

pytania akcjonariuszy dotycz4ce
spraw objqtych porzqdkiem obrad,
zadawane przed i w trakcie
walnego zgromadzenia, wraz z
odpowiedziami na zadawane
pytania

W 2012 roku nie zanotowano
przyp adku zg lo szeni a ofi cj alny ch
py ta ri ak cj o n a riu s ry d o ty c z q cy c h
spraw o bj qg ch p o nqdkiem
obrad, zadawanych przed iw
trakcie walnego zgromadzenia;
Spdlka zamierza zamieszczat na
stronie internetowej
przedmiotowe inform acj e w
p rzyp adku wystqp i e ni a z d arz efi
to uzas a dniaj qcy ch, p od
w arunkie m j edna k m oiliw o ici
weryfikacji danych osoby
zadajqcej pytanie i moiliwoici
okreilenia jej statusu joko
akcjonariuszo

informacjg na temat powod6w
odwolania walnego zgromadzenia,
zmiany terminu lub porzqdku
obrad wraz z uzasadnieniem

W 2012 roku nie zanotowano
p rzyp adku o dw ola n i a walneg o
zgromadzenia, zmiany terminu
lub porzqdku obrad; Sp6lka
zamierza zamieszczai na stronie
internetow ej p rz e dm i o tow e
informacjew przypadku
wystqpienia zdarzefi to
uzasadniajqqch

informacjq o przerwie w obradach
walnego zgromadzenia i
p owodach zarz1dzenia p rze rwy

W 2012 roku nie zanotowano
przypadek ogloszenia przerwy w
o b radach w aln eg o zg romadz e ni a ;
Spolka zamierza zamieszczai na
stronie internetowej
prz e dmio tow e info rmacj e w
przy p a dku wy stqp i eni a zd arzeri
to uzasodniajqqtch



3.19. informacje na temat podmiotu, z
lct6rym sp6lka podpisala umowg o
Swiadczenie uslug
Autoryzowanego Doradry ze
wskazaniem nazwy, adresu strony
internetowej, numer6w
telefonicznych oraz adresu poczff
elektronicznej Doradcy

TAK

3.20. informacjq na temat podmiotu,
kt6ry pelni funkcjq animatora
akcji emitenta

TAK

3.2L. dokument informacyjny [prospekt
emisyjny) sp6lki, opublikowany w
ciEgu ostatnich 12 miesiqcy

TAK

3.22. skreilony X __

Informacje zawarte na stronie
internetowej powinny byd zamieszczane
w spos6b umo2liwiaj4cy latwy dostqp do
tych informacji. Emitent powinien
dokonywad aktualizacji informacji
umieszczanych na stronie internetowej. W
pruSrpadku pojawienia siq nowych,
istotnych informacji lub wysqpienia
istotnej zmiany informacji umieszczanych
na stronie internetowej, aktualizacja
powinna zostai przeprowadzona
niezwlocznie

TAK

4. Sp6tka prowadzi korporaryjn4 stronq internetowA,
wedlug wyboru emitenta, w jCzyku polskim lub
angielskim. Raporty bie2qce i olresowe powinny byi
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym
samym jqzyku, w kt6rym nastQpuje ich publikacja zgodnie
z pruepisami obowi4zuj4rymi emitenta

TAK

5. Sp6tka powinna prowadzid politykq informaryjn4 ze
szczeg6lnym uwzglqdnieniem potrzeb inwestor6w
indywidualnych. W tym celu Sp6lka, poza swoj4 stron4
korporacyj n4 powinna wykorzystywad indywidualnq dla
danej sp6lki sekcjq relacji inwestorskich znajduj4cq na
stronie www,gpwinfostrefa.pl

NIE W 2012 roku Sp6lka prowadzila
korporaqtj nq strone internetowq
zawierajqcq modul relacji
inwestorskich. Strona ta jest na
b ie iqc o aktual izow an a, a
wszelkie informacje i raporty
zawierajqce treflci istotne z
p unkU w idzenia inw e storfw
indyw idu al ny ch o raz i nny ch
akcjonoriuszy sq na niej
zamieszczane niezwlocznie i z
zachowaniem naleiytej
starannoici; w opinii zorzqdu
sp 6lki info r m acj e p rzeka4nv ane
za poirednictwem wlasnej strony
internetowej w sposdb
wystar czoj qqt i komp I etny
zapewniajq inwestorom
moZliwoSt dokonlnvanio biehgcej
oceny rozwoju Sp6lki oraz
soosobu iei fitnkcionowonio :*4



dlatego teL, dopiero w dalszej
p r zy szlo! c i sp olka rozw a iy
do da tkow e wy ko rry styw a n i e

indywidualnej dla sp6lki sekcji
relacj i inw estorskich znaj duj q cej
sig no stronie
www.gpwinfostrefa.pl

6. Emitent powinien utrzymywa C bieil1ce kontakty z
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
umoZliwienia mu prawidlowego wykonywania swoich
obowi4zk6w wobec emitenta. Sp6lka powinna wyznaczyl
osobq odpowiedzialnq za kontakty z Autoryzowanym
Doradc4

TAK

7. W przypadku, gdy w sp6lce nasepi zdarzenie, kt6re w
ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania
przez Arfioryzowanego Doradcq swoich obowi4zk6w,
emitent niezwlocznie powiadamia o tym fakcie
Autoryzowanego DoradcQ

TAK

8. Emitent powinien zapewnii Autoryzowanemu Doradcy
dostqp do wszelkich dokument6w i informacji
niezbqdnych do wykonywania obowi4zk6w
Autoryzowanego Doradcy

TAK

9. Emitent
przekazuje w
raporcie
rocznym:

9.1. informacjq na temat l4cznej
wysokoSci wynagrodzeri
wszystkich czlonk6w zarz1du i
rady nadzorczej

TAK

9.2. informacjq na temat
wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy otrzymywanego od
emitenta z tytulu Swiadczenia
wobec emitenta uslug w ka2dym
zakresie

NIE W ocenie Sp6tki, larcstia
wy so ko i c i wy nag ro dz e ni a
Autoryzowanego Doradcy jest
uregulowana w umowie i jest
sprawq poufnq; Sp6lka nie moie
p ub I ikow a 6 p rz e d m iotowych
informacji bez pisemnej zgody
Autoryzowanego Doradcy

10. Czlonkowie zarz1dtt i rady nadzorczej powinni
uczestniczyd w obradach walnego zgromadzenia w
skladzie umoZliwiajqrym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia

TAK

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy wsp6lprary
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizowad
publicznie dostqpne spotkanie z inwestorami, analitykami
i mediami

NIE W 2012 roku Sp6lka nie
o rg oniz ow ala p ub lic zni e
dostqpnych spotkafi z
inw estorami, anal igt kam i i
mediami; w przypadku

W stqp ienia uzasadnio ny ch
zdarzefi Spdlka podejmie
dzialania w tym zakresie

12. Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z
prawem poboru powinna precyzowad cenq emisyjnq albo
mechanizm jej ustalenia lub zobowiqzad organ do tego
upowa2niony do ustalenia jej przed dniem ustalenia
prawa poboru, w terminie umo2liwiai4cym podjqcie
decyzji inwestycyjnej

TAK

:



13. Uchwaty waln ego zgromadzenia powinny zapewniad
zachowanie niezbqdnego odstqpu czasowego pomiqdry
decyzjami powodujqrymi okre5lone zdarzenia
korporaryjne a datami, w kt6rych ustalane s4 prawa
akcjonariuszy wynikaj4ce z ty ch zdarzefi korporacyjnych

TAK

13a. W przypadku otmymania przezzarz4d, emitenta od
akcjonariusza posiadajqcego co najmniej polowq kapitatu
zakladowego lub co najmniej potowq og6lu glos6w w
sp6}ce, informacji o zwolaniu przez niego nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia w trybie okre6lonym w arL 399 g 3
Kodeksu sp6lek handlowy ch, zarz4d emitenta
niezwlocznie dokonuje czynno5ci, do kt6rych jest
zobowi4zany w zwi4zku z organizacjq i
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma
zastosowanie r6wnie2 w przypadku upowaZnienia przez
sqd rejesffowy akcjonariuszy do zwolania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie arL
400 S 3 Kodeksu sp6lek handlowych.

TAK W 2012 roku zarzqd Sp6lki nie
o trzymal od j akieg o kolw ie k
akcj on ariu sza p osiadaj q ceg o co
naj mniej polowq kapitalu
zakladowego lub co najmniej
polowq og6lu gtosdw w sp6lce,
informacji o zwolaniu przez niego
nadzwyczajneg o walneg o
zgromadzenia w trybie
okreSlonym w arL 399 S 3
Kodeksu sp6lek handlowych, ani
sytuacja upowainienia przez sqd
rej estrowy akcj onariusry do
zw olania n adzwycz aj ne g o
walnego zgromadzenia na
podstawie orL 400 $ j Kodeksu
s p ilek han dl owych ; Sp &ka
zamierzo stosowat sig do tej
zasady w przypadku wystqpienia
zdarzefi to uzasadniajqrych

L4, Dzieri ustalenia praw do dywidendy oraz dziefi lvyplaty
dywidendy powinny byd tak ustalone, aby czas
przypadajqcy pomiqdzy nimi byl mo2liwie najkr6tszy, a w
kaidym przypadku nie dlu2szy ni2 15 dni roboczych.
Ustalenie dlu2szego okresu pomiqdzy tymi terminami
wymaga szczeg6lowego uzasadnienia

TAK W 2012 roku walne
zgromadzenie nie podjqlo
uchwalr w sprawie wyplaty
dyw iden dy ; Sp 6lka zami erz a
stosowae sig do tej zasady w
p rzy p adku Wstqpi eni a z d a rzeri
to uzasadniajqcych

15. Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie wyplaty
dywidendy warunkowej mo2e zawierad tylko takie
warunki, kt6rych ewentualne ziszczenie nastqpi przed
dniem ustalenia prawa do dywidendy

TAK W 2012 roku walne
zg r omadzenie nie p o dj glo
uchwaly w sprawie wyplafi
dyw iden dy w a runkow ej ; S p 6lka
zamierza stosowat siq do tej
zasady w przypadku wystqpienia
zdarzert tu uzasadniajqqch

76. Emitent publikuje raporty miesiqczne, w terminie 14 dni
od zakofczenia miesi4ca. Raport miesiqczny powinien
zawierad co najmniej:
. informacje na temat wysQpienia tendencji izdarzefiw
otoczeniu rynkowym emitenta, kt6re w ocenie emitenta
mog4 mie6 w przyszlo6ci istotne skutki dla kondycji
finansowej oraz wynik6w finansowych emitenta,
. zestawienie wszystkich informacji opublikowanych
przez emitenta w trybie raportu bie24cego w okresie
objqtym rapoftem,
. informacje na temat realizacji cel6w emisji, jeieli taka
realizacja, chodby w czq5ci, miala miejsce w okresie
objqtym raportem,
. kalendarz inwestora, obejmui4ry wydarzenia mai4ce
mied mieisce w nadchodzacvm miesiacu. kt6re dotvcza

NIE W ocenie Zarzqdu Spolki
p raw idlow e wyp eln ion ie
o bow iqzk6w i nfo rma ryj ny ch, w
tym p o prz ez p rzekaEnv anie
raportdw okresowych

Q<utartalnych i rocznych) jest
wystarczaj qce do zapewnien i a
inwestorom pehego obrazu
prowadzonej przez Spdlkg
dzialalnoSci i istotnych zdarzefi o
charakte rz e ko rp ora qtj nym, w
tym majqc na uwadze speqfikq
uslug owej dzialalnoici Sp6lki

:



emitenta i sE istotne z punktu widzenia interes6w
inwestor6w, w szczeg6lno6ci daty publikacji raport6w
okresowych, planowanych walnych zgromadzefi, otwarcia
subskrypcji, spotkari z inwestorami lub analitykami, oraz
oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiqzku
informaryjnego okre6lonego w Zal4czniku Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu f,,lnformacje
bie24ce i okresowe pzekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent
powinien niezwlocznie opublikowad, w trybie wla6ciwym
dla przekazywania raport6w bie24cych na rynku
NewConne( informacje wyja5niaj4cq zaistnial4 sytuacjq.

W ocenie Zarzqdu Sp6lki, w 2012
roku nie wystqpily przypadki
n aru sz en i a p rz ez emitenta
o b ow i qzku i nfo rma qj neg o
okreilonego w Zalqczniku Nr 3 do
Re g u I o m inu Alternafu neg o
Systemu Obrotu; Spdlka zamierza
stosowat siq do tej zasady w
przyp adku wy stqp i e nia z d arz e fi
to uzasadniajqrych

faworzno, dnia 17 czerwca2Dl

TERIflO-REXJ-A.
CIIonek Zadaqu

'ffi;ffi7""
,,,.,,,/,,',,,',,,,,..

/ Tomasz Mazur
Czlonek Zarz4du
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