
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działa|nościSTAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z0.0. z siedzibą w Goczałkowicach-

Zdroju, ul Uzdrowiskowa 4D
wpisanej do Kraiowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125410

zaIpółrocze2014

Sprawozdanie składa się realizując wytycznę zawartę w art,49 ust.l ustawy z 29.09.1994
o rachunkowości -Dz.U. z2002r. Nr 76, poz.694 zpóź, zm.

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

,,STAROPOLSKIE SPECJAŁY"
spÓŁKA z oGRANIczoNĄ oDpoWIEDzIALNoŚcI4

Ul. Uzdrowiskowa 4D
43-230 Goczałkowice - Zdrój

,,Staropolskie Specjały" Sp. z o.o. zostńa zawiązana aktem notarialnym z dnta
22 sierpnia2OO8 roku (REP.A rlr 552812008) i jest następcą prawnym firmy KONDOR Sp.
z o.o. z siedzibąw Bielsku-Białej mieszczącej się przy ulicy Montużowej 7 (Akt nótańalny z
19.09.2000r). Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przęz Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS:
0000125470.



Historia udziałowców Społki

Anna Ewa Warzecha

Anna Ewa Warzecha

ZPM Henryk Kania SA

2

począwszy od roku 2008.

1.100 udziałów po 500 zł.

1.090 udziałówpo 500 zł. 99%

10 udziałów po 500 zł

I00% (do 16.02.2010 roku)

(od 17 .02.20l0 roku
do chwili obecnej)

I% (od 17.02.2010 roku
do 20.06.2010 roku)

(od2I.06.2010 roku
do26.09.2010 roku)

I% (od27.09.2010 roku
do 19.06.2012)

I% (od20.06.2012 roku
do 13.05.2013)

1.090 udziałów po 500 zł. 99% (od 17.02.2010 roku)

10 udziałów po 500 zł. 1% (od 13.05.2013 roku)

Grzegorz Mariusz Minczanowskil0 udziałów po 500 zł I%

Aleksandra Jadwiga Minczanowskal0 udziałow po 500 zł.

Grzegorz Mariusz Minczanowski 10 udziałów po 500 zł.

Na 30.06.2074 udziałowcami są:

Anna Ewa Warzecha

Dominika Rąba

Zarząd Spółki:

- Joanna Barbara Dziubek - Prezes Zarządu (do dnia 30.08.2010)

- Ewa Barbara Łuczyk- Prezes Zarządu (od dnia 30.08.2010 do 31.08.2012)

- Joanna Barbara Dziubek - Prezes Zarządu (od dnia 31.08.2012 do chwili obecnej)

2. SPRZEDAŻ

Spółka z o.o. KONDOR aktem notarialnym z dnia 22.08.2008r. REP.A nr 552812008
zostŃa przekształcona w Spółkę działąącą pod nazwą,,STAROPOLSKIE SPECJAŁY".
Celem działalności jest rozbiór i sprzedaz mięsa produkcyjnego, oraz konfekcja i sprzeduż
mięsa kulinarnego.Za rok 2014r.spółka osiągnęła przychód zę sprzedaży towarów
handlowych w wysokości 73.54I.47I,76 zł, generując zysk na sprzedaży w
wysokości8 55.324,4I zł.
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3. PERSO|{EL

Informacje o liczbie, strukturze wieku i wykształcenia zatrudnionych przedstawiono W

tabelach.

Liczba zutrudnionych

Struktura wieku zatrudnionych

Struktura wyksztułcenia zatłudnionych

4. FIl\Al\SowAl\IE, DZIAŁALNOŚC INWBSTYCYJNA

Głównym bankiem obsługującym Społkę jest PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała, oraz ING
BANK SLĄSKI S.A.

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 1.525.889,16 zł. Kapitał
podstawowySpółki nadzień3l grudnia2013 rokuwynosił550.000,00 złiskładasięz 1.100

udziałów o wartości 500,00 złkńdy.

WYSZCZEGOLNIENIE 2013 RoK 2014 RoK
Kobietv 5 9

Mężczvźni J 15

RAZEM 8 24

WYSZCZEGOLNIENIE 2013 RoK 2014 RoK
Do 25 lat 0 _)

26-30 0 4

31-40 5 10

41_50 J 6

Powvżei 50 0 1

RAZEM 8 ż4

WYSZCZEGOLNIENIE 2013 RoK 2014 RoK
podstawowe 0 1

Zawodowe 1 7

Srednie ż 7

Wvższe 5 9

RAZEM 8 24
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KRnDYT INWESTYCYJNY

W 2011 roku w związku z ręa\izowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawańa z
Bankiem ING Bank Śląski S.A umowę kredytu inwestycyjnegona kwotę 21.980.000 ,00 zł na
finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposazeniu oraz uruchomieniu Zakładu
Rozbioru Mięsa wraz zmagazynem wysokiego składowania . W roku 2013 Aneksem nr 7 do
umowy kredytu inwestycyjnego przesunięto spłaty rat kredytovvych poaząwszy od 31.01 .2014
r. W dniu 11 lutego 2014 Aneksem m 10 zwiększono wartość kredytu o 7.500.000,00 zł, do
kwoty 29.480.000,00 zŁ otaz przesunięto spłatę rat kredyto!\ych począwszy od 30.04,2014r.
Novrry kredy zostanie w całości pTzeznaczony na zapłacente zobowiązń inwestycyjnych.

DoTACJA

W dniu 18.10.2011 spółka podpisała Umowę przyznania pomocy nr 01610-69040-
OR12000121I0 z Agencją Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata2007-2013 w ramach ,,Zwiększenia wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej" . Celem pomocy jest budowa , wyposazenle oraz
uruchomienię ZaŁJadu Przetwórstwa Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania.
Agencja zobowiązała się na określonych w umowie warunkach , po złożeniu wniosku o
płatność pomoc finansową w wysokości 20.000.000,00 zł. Spółka pierwszą zaliczkę
wysokości 10.000.000 ,00 zł otrzymała w dniu 09.1 1.201 1 r.

GWARANCJA BANKOWA

Warunkiem wynikającym z wlw umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu
zaliczkt.W dniu 06.10.2011 Ing Bank Śtąski S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr
KLCIłSOO/-INT/11na kwotę 11.000.000,00 zł z terminem ważności do 25 lipca 2013 r.

Zmiany terminów wazności gwarancji baŃowej dokonano następującymi aneksami:

- Aneksem rlr I z 10.10.2011 r zmieniono termin wazności gwarancji z dnia 6 paździemika
2011 do dnta25 sierpnia 2013.

- Aneksem nr 2 z 09.04.2013 r zmieniono termin wazności gwarancji z dnia25 sierpnta2013
do dnia 25 lutego 2014.

- Aneksem m 3 z I2.II.20|3 r zmieniono termin wazności gwarancji z dnia25 lutego 2OI4
do dnia 31 lipca 2014.

OBLIGACJE

Obligacje Serii A

22 k-wrctnta 2013 r, Zarząd Spółki Staropolskie Specjały podjął uchwałę nr Il04l20I3 w
przedmiocie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii A.
20 maja 2013 uchwałą rlr 310512013 Zarządu dokonano przydziaŁu obligacji serii A.
Wyemitowano 7.200,00 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 7'.200.000,00 zł.
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Obligacje zostńy wyemitowane na okres 2 lat , Stawką referencyjną kuponu wypłacanego w
okresie kwartalnym dla Obligatariuszy jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR 3m plus
marżaw wysokości 6,50%o. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 17 mĄ 2013, ostatnim
dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 17 maj 2015. Odsetki wypłacone
zostaLy terminowo zapierwsze kwartały w dniach:
- 15.08.2013
- 14.II.2013
- 13.02.2014
- 15.05.2014

3 lipca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S,A Uchwałą nr 5I4l13 przyznał
spółce Staropolskie Specjały status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów
Warlościowych w typie EMITENT., otaz zarejestrował w dniu 05 lipca 2013 r. w depozycie
papierów wańościowych 7.200 obligacji na okaziciela serii A i nadał im kod
PLSTRSP000Iż.

Obligacj e zo stały przęznaczone na fi nansowanie inwestycj i

Obligacje Serii B

20 sierpnia 20I3r. Uchwałą nr Il08l20I3 Zarządu Staropolskie Specjały podjęto decyzję o
emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B,
W dniu 10 pńdzieraika 2013r uchwałą rlr I Zarząd,dokonał przydziŃl4.800 obligacji serii B
Obligatariuszom. Wyemitowano 4.800 obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.800.000,00
zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Oprocentowanie obligacji jest stałe w skali
roku i wynosi 9,5oń, Płatnośó odsetek vurypłacana jest kwartalnie. Pierwszym dniem okresu
odsetkowego jest I0 paździemik 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty
kuponu jest 09 paździemtk2015. Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwszy kwartał
w dniu 09 stycznia 2014. Oraz za II kwartał 09.04.2014 r.

W dniu 22 listopada 2013 r. Uchwałą nr 882lI3 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A zarejestrowano w dniu 26 listopada 2013 r. w depozycie papierów
wartościowych 4.800 obligacji na okaziciela serii B i nadano im kod PLSTRSP00020.

Obligacj e zostńy przęznaczone na finansowanie inwestycj i



I kanitał nodstawowv od 2010 550 000,00

kanitał oodstawowł od 2008 do 2010 50 000.00

II kanitał zaDasowy 6128 464.65

zvsk netto z roku 2008 124 743,41

zvsk netto z roku 2009 405 587.55

zvsk netto z roku 2010 445 558,20

zysk netto z roku 2011 465 990,63

zvsk netto z roku 2012 161 530.96

zvsk netto z roku 2013 -5ż4 946"10

ilI kanitał rezerwo}yy 4 500 000.00

Uchwała z29.01.ż0l1 o dopłacie do kapitału
zapasowego Wspólników. Termin wniesienia
dopłaty - 3L1ż.2014.

- w tym wartość należnych dopłat napoczet
kapitału rezerwowego

2011
4 500 000,00

- 1 715 492.35

zysk netto z roku bieżaceso ż012 47 000.06

KAPITAŁ WŁASNY - STAROPOLSKIE SPECJAŁY stan na 30.06.2014

Razem kapitał własny ż014 6.175.464,7I

Zobowiązania krótkoterminowe na dzien 30 czerwca2O14 rokuwyniosły: 59.381 .274,73 zł,

5. ŚnooowlsKo NATURALNE _ AspEKTy zwIĄzANr. z
OCHRONĄŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach w dniu 20 marca}}I4 przesłał
informację o stanie przestrzegania wyrnagań ochrony środowiska, w której stwrcrdzlł że;

,,nie zg|asza zastrzeżeń w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska przez
Zaklad Staropolskie SpecjaĘ Sp. z o.o., 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa
4D"

6. BADAI\IA i RoZWoJ

Nie dotyczy

7. WAZNIEJSZE ZDARZE|{IA I PRZEWIDYWANE KIERUNKI
RoZWoJU
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08.sierpnia 2013 Wójt Gminy Goczałkowice- Zdroj przyznŃ Staropolskim Specjałom numer
porządkowy budynku nr 4D, oraz zmienił status budyŃu z ,,budynek w trakcie budowy" na

,,budynek naziemny".

25.10.2013 zgodnie z postanowieniem Sądri Rejonowego Katowice-Wschód z dnia
24.10.2013r wpisano nowy adres zakładu ,, ul. Uzdrowiskowa 4D, 43-230 Goczałkowice-
Zdrój,, do Krajowego Rejestru Sądowego.

Najwazniej szę Wdarzenia w ciąu ostatniego roku , oprócz realizowanej inwestycji budowy
nowego zaŁJadu, wiązą się z przygotowaniem zakładu do rozpoczęcia produkcji oraz
uzyskaniem wszelkich pozwoleń sanitamych, weterynaryjnych, budowlanych, które spółka
otrzymńa początkiem 2014 r,

W styczniu 2014r, Spółka otrzymaładecyĄe;

- nr 38lHŻ l20I4 z Powiatowego Lekarza Weterynar7t w Pszczynię o zatwierdzeniu projektu
technologicznęgo zal<ładu Staropolskie - Specjały Sp. z o.o,

- nr 40lHŻl20I4 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzen|Il
warunkowymdo handlu w zakresie rozbioru mięsa wołowego i wieprzowego w ilości 770 ton
tygodniowo składowanie mięsa drobiowego, składowanie usługowe mięsa wieprzowego,
wołowego, drobiowego oTaz produktów mięsnych w ilości 1244 ton tygodniowo. 26.03,2014
wydano decyzję nr 86lHŻlż0I4 ostateczną i bezwarunkową dot. handlu w powyższym
zakresie.

- nr 4L|CHZ l20I4 z Powiatowego Lękarza Weterynarii w Pszczynte o nadaniu
weterynaryj ne go numeru identyfi kacyj ne go 2 410 61,1 6 .

11 lutego 2014 r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pszczynie wydał opinię
stwierdzającą zgodnośó wykonania obiektu budowlanego zal<ładu przetwórstwa mięsnego z
projektem budowlanym.

W tym samym miesiącu po uzyskaniu wszelkich pozwoleń spółka rozpoczęła działalność
produkcyjną polegającąna rozbiorze t sprzedaży mięsa produkcyjnego, wykorzystując do tego
zaawansowaną technikę i najnowocześniejsze linie produkcyjne i rozbiorowe.

W związku zrozpoazętąprodukcją Spółka zawarłaliczne umowy z grupami producenckimi na
dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP,,Farmpig", sp. z o.o., GP ,,Rolgrab" Sp. z
o.o., GP,,Tucz-Pol" Sp.z o.o., GP,,Ekochów" Sp. z o.o.,

21.03.2014 r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr
98l20l4 na podstawie której udzielił pozwolenia na uzytkowanie zakładu przetwórstwa
mięsnego ,,Staropolskie Specjały" wTaz z infrastrukturą na działcę nr 2704lI, 2482lI w
Goczałkowicach-Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że
przedmiotowa inwestycja została zręalizowana zgodnie z zatwięrdzonym projektem
budowlanym.

W tym samym dniu tj. 2I.03.2014 r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 , działania l23,,Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i
leśnej" na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 01610-69040-0R120001,2lI0 zawartej z
Agencją Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa Staropolskie Specjały złożyły wniosek o



8

płatnośó pozostającej do wykorzystania kwoty 10.000.000,00 zł.

Celem Spółki w roku 2014 w pierwszym półroczujest skupienie się narozpoczęciu produkcji, oruz
dęenie do zwiększeniav,,ydajności i realizacjazńożonych mocy produkcyjnych. Planuje się
iż stopniowy wzrost efektywności operacyjnejw drugiej połowie 2014 r. pozwoli na
polepszenie sytuacji finansowej i osiągnięciu efektywnego wyniku finansowego.

II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

W Ipółroczuż)Ił Spółka wypracowałazysk netto w kwocie: 47.000,06zł.

1. Aktualna sytuacia finansowa spółki na koniec roku obrotowego :

Spółka na koniec roku 2014 posiada zobowiązania lrrótkoterminowe :

- wobec dostawców na kwotę : 46.92I.589,85
- kredyt bankowy w kwocie : 4.212.000,00
- pozostałe w kwocie : 739.194,65
- zobowiązania inne - leasing w kwocie : 206.007,73

Zobowiązania długoterminowe :

- kredyt bankowy w kwocie : 24.563.308,34
- zobowiązania z tl.t. emisji obligacji serii A i B 4.800.000,00

I{ależności od odbiorcow kształtują się na poziomie :20.526.467,14
Stan środków pieniężnychuksztńtował się na poziomię 108.524,19

2. stan płvnności finansowei i przewidywane zmianv :

Główne wskaźniki fiinansowe na koniec I półrocza 2014 roku osiągnęĘ następujące
wartości:

Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji 20t3 2ot4

1
Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi

20 947 73 542

2 suma bilansowa 95 113 I04945

3 Kapitał własny 6 I28 6176

4 Wynik finansowy netto -525 47

:Z§!(OW!{O§§1',,.,,.,]l]a]ll,

5 Rentowność majątku (ROA)
wynik finansowy netto x 100

-0,60/o 0,Io/o
aktywa

6 Rentowność kapitału (funduszu) wynik finanselwy netto x 100 -B,60/o 0,7o/o



Własnego (RoE) stan kapitału Własnego

7 Zyskowność netto sprzedaży

wynik finansowy netto x 100

przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
-2,5o/o 0,Lo/o

B Zyskowność brutto sprzedaży

wynik na sprzedaży x 100

przychody netto ze sprzedaży i zrÓWnane z nimi

L,5o/o I,2o/o

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

9 Płynność - wskaźnik płynności I
aktywa obrotowe ogółem*)

zobowiązania krótkoterminowe
0,8 0,B

10 Płynność - wskaźnik płynności II
aktywa obrotowe ogółem*L zapasy

zobowiązania krótkoterminowex)
0,6 0,6

11 Płynność - wskaźnik płynności III
inwestycje krótkoterminowe

zobowiązania krótkotermi nowex)
0,2 0,2

12
SzybkoŚć obrotu należnościami w
dniach

należności z §Ąułu dostaw i usług x 365

przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
191 1,02

13
Stopień spłaĘ zobowiązań w
dniach

zobowiązania z §Ąułu dostaw i usług x 365

koszty działalności operacyjnej
65B 236

74 SzybkoŚć obrotu zapasów w dniach

zapasy x 365

koszĘ działalności operacyjnej
170 16

t5 Cykl rotacji (inkasa) gotówki
WskaŹnik rotacji: zapasów + należnoŚci -

zobowiązań (12 - 13 + 14)
-29B -1 18

*)bez ,,z wtułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy"
*x) 1ąę761ę z zobowiązaniami z Ętułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcY

złW

Lp, Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji 20L3 20L4

WSKAŹNIKI Zbotilośd D§ o3§ŁuGI ZABŁUżENIA

16
Pokrycie aktywów trwałych
kapitałem własnym i rezerwami
długoterminowymi

kapitał własny + rezerwy długoterminowe

akĘwa trwałe
I0o/o 100/o

t7 TrwałoŚĆ struktury fi nansowania

kapitał własny + rezervvy długoterminowe +

zobowiązania długoterminowe*x)

suma bilansowa

40o/o 34o/o

1B Globalne zadłuźenie
pasywa - kapitał Własny

suma bilansowa
94o/o 94o/o

19 Wysokość kapitału pracującego
majątek obrotowy* - zobowiązania

krótkoterminowe*
-10,968.4 L5 627,8
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ibez,,z ĘĄułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy"
**)1ą62n;g z zobowiązaniami z §Ąułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

Zarząd mając na uwadze zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie produkcji w I kw 20i4
zal<łada stopniowy wzrost zysku oruzpoplawę podstawowych wskazników
ekonomicznych.Nie występują zagrożeniaryzyka otoczenia biznesowego, strategicznęgo,
operacyjnego i finansowego mogące rzutowaó na działalność jednostki w przyszłości.

8. DZIAŁALNOŚC il\WESTYCYJNA

Rok obrotowy upłynął na pracach związanych z zakończeniem budowy zal<ładu
produkcyjnego,biurowca, portiemi, budowie placów manewrowych, ogrodzeń, parkingów,
na instalowaniu i testowaniu maszyn i urządzeń , oraz magazynu wysokiego składowania a
takżę na przygotowaniu zakładu do rozpoczęcia produkcji. Trwały równiez intensywne prace
związane z zakończęniem magazynu wysokiego składowania, otaz testowaniem zakupionych
maszyn turządzeń.

W pierwszym kwartalę2014 r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokościl.500,00tys zł t
w dniu 2L03.20I4 dokumentami OT oddano do uzytkowania Zakład Przetwórstwa Mięsnego
wtaz z wyposazeniem w kwocie 60.268,00 tys. zł

Na powyzsząwartośc składa się:

Rozliczenie inwestvcii na 21.03.2014 w Ęs. zl

Zal<ład Przetwórstwa Mi ę sne go Staropo l skie Specj ały 17 454,00

2
Place manewrowe, drogi, parkingi, mury oporowe,
ogrodzenie, szlabany

1 409,00

J Systemy chłodnicze i wentylacyjne 4 227,00

3

Zautomaty zow any magazyn wyrobów z systemem
etykietowania . Magazyn przystosowany do wńenia,
etykietowania, kartonowania i paletyzowania produktów,

30 060,00

4

Nowoczesna linia rozbiorowa składająca się między innymi
ze stanowiska rozkroju półtusz plłątarczow% wraz z
podestami, 3 linii rozbiorowych dla poszczególnych
elementów, systemem transpottu pustych i pełnych
pojemników, skórowaczkitaśmowej MAJA, odbłaniarki,
wag BIZERB, systemu przyjmowaniapoŁtusz i elementów
mięsa na,,choinkach" do magazynu z mechanicznym
załadunktęmchłodni,nożykrążkowychBETTCHER.

2 918,00

5

Nowoczesne linie pakujące składające się z maszyn do pakowania
mięsa świeżego w tacki, etykieciarek wrazz drukarkami termo
transferowymi, detektorów metalu, zbiorników obkurczających,
tuneli osuszaiacvch oraz transoorterów

2 311,00



ll

6
Systemy komputerowe, serwefownia, system monitoringu,
system kontroli dostępu, zestawy komputerowe

506,00

7

Pozostałe maszyny i urządzenia wykorzystywane w
przemyśle mięsnym i spozywczym : myjki pojemników,
myj ki noży, owij arki, myj ki dezynfekcyj ne, dwuszczotkowe,
mviki oodeszew

289,00

8
Pozostałe wyposazenie; meble, stoły, regał y, wozki paletowe,
szafy, kr ze sła or az ni sko cenne ur ządzenia te chni ki b i uro wej

297,00

9 Stacj a transformatorowa 396,00

l0 Dźwtgt, waga samochodowa, portiernia 401,00

RAZEM 60 268,00

9.ZDJĄCLAZAKŁADU

Staropolskie SpecjaĘ
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widok od strony spółki Ekofood 2014
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Doki

Linia rozbiorowa
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Ekspedycja z etykietowaniem

Stołówka pracownicza

Goczałkowtce - Zdrój 30.07.2014
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