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zgodnie z paźglalefi 82 Rozparządzen a M nlstra FinansóW z dnia 19 llltego 2009 roku W
sprawe informacj biezących i okresowych przekazi,lĄ/anych przez em tenlóW pap erow
Wartośc owych oraz WaILJnkóW |z|awa|:)a Ża równowazne jnformacj Wymaganych przepsami
prawa państwa niebędącego państwem członkowsk m ( Dz' U ' z 2009 r' , Nr 33' poz' 259) Zarząd
spółki Akcyjnei od ewn e Po sk e z sjedŻibą W starachow cach przekaŻUje dodatkowe nfornrac]e
do skróconego kwartalnego sprawozdania f nansowego:

lnformacja o przyjętych przy sporŻądŻaniu .apońU zasadach ustalania wańości akq/wów i
pasylvów oraz pomiaru wyniku finansowego , o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rachunkowości' a także o porównylvalności danych

W p _.rwszym kwalla e 2a14 roku w społce nie Wystąp ly zniany zasad Usta]ania Wartości
akt\,Ą]VóW pasylvów oraz pom aru wyn ku finansowego'

Raport sporządzono na podstawie ks ąs rachunkowych zgodnie Że stosowanym W sposób c ąg]y
zasadamirachunkowości' zgodnym z poskm zasadamirachunkowości zawańym W |Jstawie o
rachunkowości z29 wŻeś|ia 1994r' (tekstiedno ly Dz.|J' z2a13r' poz' 330 'zpóżn'zn)wydanych na jej podstawie plzepisóW Wykonawczych oraz zgodnie Ż WymogamiWyn kającym z
Rozporządzenia lV]nistra F nansów z dnia 19 ]utego 2009 r' w sprawie informacj bieżących l
okresowych przekazwanych przez em tentóW pap erów wańościowych oraz warunkóW
uznawan a za róWnoważne nformacji Wymaganych przep sami prawa państwa niebędącego
państwem członkowsk m (tekst jednolity Dz'U' z2014 l' poz' 133)'
slosowane w spółce Żasady (po ]tyka) rachunkowości, sposób Wyceny składnikóW maiątkowych
oaz pamid Wyniku finansowego, określone zostały w Zakładowym Panie Kont (ZPK) i

przedstawione W rocznym sprawozdanil) zafząd| Ża 2a13 lak'
slosowane przez spółkę zasady sporządŻania skróconego sprawozdan a fnansowego ua
lkwańał 2014rokunieUegłyŻmanom w stosunkLr do ch poprzednego brzmien a opisanego W
sprawoŻdan u zarŻądLr slanowiącym elenrenl składowy do rocznego sprawoŻdania
finansowego za 2013 rok.

skrócone sprawozdanie finansowe za l kwańał 2014 r' zoslalo sporządzone plzy za1oŻeniu
konłynuacji dz]ała ności gospodarczej przez spółkę' Zgodnie z oceną ZarŻądu kontynuacja
dzja]a noścjgospodarcze] WperspekiJ,1]Vekoejnych12nriesęcynejestzagrożona.

Dane fnansowe zawarte W skróconym sprawozdan u kwańalnyrń za kwartał 2014lokuiza
analogiczny okres 2013 roku nie pod egaly przekształceniu doprowadzen u do poróWnyła nośc
z uwagi na stosowanie identycznych zasad wyceny w obydw! okresach Zakres danych
sprawozdawczych i poróWnawczych wykazanych W danej pozycii kwarta nego sprawozdan a
flnansowego iest jednakowy

2' Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawoŻdania
finansowego

skrócone sprawoŻdan e finansowe obejmlje okres obrachUnkowy od 01.01'2014 r. do
31'03'201 4 l' ] dane poróWnawcŻe za okres obrachunkowy od 01 01.201 3 r' do 31'03.201 3 r.

Dla pozycil b]ansowych prezentowane są dodatkowo dane na koniec poprzedn]ego roku' ti' na
31 122013.

lkwańź 2013 r

Pżycl]ody nelloze spEedaży produktÓW towalÓu
32 7Ą5 7 816 26 23i

Zvsk/sllata z dŻdl nośc ooe€cyne 803 430 |95 286
846 4Ą1 1255 301

V Zysk/strata nelto 683 442 t0;l
V AklVW! htan n2 |.nie.okreŚr I T1l) r9 589 75 291 18 023
V KapiałWłasnv (slan na kon ec o[rcSu 30 824 7 390 25 A2i 5!91
V (.. l.ł 7.kł2d.WV hian na kone..kesr 61992 14 862 61 992 r4 840
\,l l Zahaa ązania rezerwy na Żobow 3.Żan a (slan na 1' 199 50 264 12 t32



X PrŻeołVWV o en eżne netlo Ż dŻ ała nośc] Ooeracv nei 824 196 143
X. PrzedJĄVy penężne neIloŻdŻalanośc

3 393 8r0 12a1 -300

Xl Prze0łVWV Oieneżlle netlo z dŻiałalności f nansowe ,2 525 603 1 412 338
Xl łŻeołVWV oenleżne nełlo 5 09€ 1217 2467 -495
X ' srednia W3żona ] cŻba akc] Żwyklych na konec

2A 864121 2A 664121 2068Ą 121

XV l .Żbż ak. i lW Śź ] 24664121 2A 664121 2a66Ą 121

xv. zanualiŻowany zysk / strata najedną akcję w
,ł/EUR
l zvsk Żan!aliŻowanv/ średnia ważona liczba akcii)

0,28 0,0i 0,24 0,06

xvl' Wartość księgowa na jedną akcję w ,ł/EU R
l kaoitał,,^łasnv/ liczba akciil

1,49 0,36 1,21 0,29

Do prŻeliczen a Wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie spó]k za 1

kwaf'ał 2014l' i danych poróWnawczych za l kwańał 2013 r' przyjęto:

dla pozyc]i rachunku zysków i strat oraz rachunku prŻepłyĄ//óW p enięŻnych
Średn kurs dla waluty EUR obliczonyjako Średnia afJ,,tmetycŻna średnich kursow
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŻdego miesjąca od stycznia do marca
danego roku, tj.:

1EUR=4,1894PLN dla Ikw.2014 r.

l EUR=4.1738P1N da kw 2013r.

_ dla pozycji bilansowych przyjęto Średn kurs NBP dla waluty EUR obow]ązlrjący na
dzień bjansowy, tj':
1 EUR = 4,1713PLN dla 1kw.2014r. (tabea NBP nr 062/A,/NBPl2014 z dnla

31.O3.24M t.)
1 EUą = 4,1774 PLN dalkw' 2013l' ( tabela NBP nr 063/ĄNBP/2013 z dn a

2S.03.2013 r.)
Najwyższy średni kurs usta ony p.zez NBP d|a wa uty EUR W okresie od stycznia do marca
bieŻącego ubiegłego roku wyniós]]
'l EuR = 4'2375 PLN usta]ony na dzień 3 utego 2014 r'
1 EUR = 4'2028 PLN ustalony na dzień 1 luiego 2013 r'
Najniższy średni kuls usta ony przez NBP d a Waluty EUR W okresie od styczn a do marca
bjeżącego ubiegłego roku Wyniósł
'l EUR = 4,1450 PLN usialony na dzień 17 lutego 2014 r'
1 EUR = 4'0671 PLN ustalony na dzień 2 styczn a 2013 r'

zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą W Wysokośc 0'28 zł d]a l kwańału 2014 r'
Wy|iczono dzieląc zanu Żowanyzysk netio W kwocie 5795887,75zł (ij' zysk netto za okres
01.04.2013 l'- 3103'2014 r') przez średnią ważoną liczbę akcji Występu]ącą W tyrn oklesie ,

kióra wyniosła 20 664121 sztuk'
W okresie ostatnjch 12 m'cy paplzedzających dzień bieŹącego sprawozdan a fnansowego
lczba akcji W kapita e pods1awowym społk nie u eg]a zm anie'

Wańość księgową na jedną akcję W wysokości 1'49 zł nadzień31'03'2014 r' Wylczono dzeąc
Wartośó kapitału W]asnego Wynoszącego na dzień 31'03'2014 r' 30823865,39 zł plzez |czbę
akc]i zwykłych występujących na dzień 31'03'2014 r' , tj' 20 664 121 sztuk'
Z uwagi na brak eemenióW rozwadniających akcje zwyk]e, W niniejszym raporcie ne
preŻentu]emy rozwodn]onego zyskU na jedną akcję zwykłą i rozwodnionej Wańości ks ęgowej na
jednąakcję'

3' opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie którego dotycŻy rapoń wraz ze
wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących spółki

Woklesieod 1stycznia 2014r'do 31 malca 2a14r' W społce odlewnie Poskes'A' wystąpiły
następujące Żdarzenia mające WpłyW na ]ej s}łuac]ę majątkową i finansową
- w dn U 08'01 '2014 r' spóka podpisała z Ra ffe sen Bank Polska społka Akcyjna Ż s edŻlbą W

Warszawie Aneks nr 4 do Urrrowy o Limit WierŻi,,te ności Nr cRD/L/36760/12 z dn a 01 l!lego
2012 roku' W ramach niniejsŻego Aneksu okres obow ąz\,\łania umoWĄ/ został prŻedłL]żony
do dnia 29 styczn]a 2015 roku z zachowan em dotychczasowych rodzaiów zahezp ecŻeń' z
Mułu podplsan a niniejszego Aneksu Bank pobra] ]ednorazową prowiz]ę W Wysokości 28 tys' zł'



W l kwartale 2014 roku spolka utrzymała dobrą poŻycję na rynku producentów korńponentóW
odlewniczych odnotowała dobre Wyniki ekonorn czno- f nansowe'

W kW' 2014 r' W porównan]u do ana og cznego okresu 2013 roku nastąpił Wzrost Wartośc]
przychodów ze splzedaŻy produktów ' towaróW materiałów o 24'83%, natomiasl koszty
sprzedanych produktóW, towaróW i materiałóW za 1 kw' 2014 roku Wzrosły W stosunku do
ana og cznego okresu ubleg]ego roku W nieco mniejszym temp e niż przychody ti' o 23,75%.

sprzedaż od eWóW W tonach za 1 kw' 2014 roku Wyn osła 3 762 ton i Wzrosła w stosunku do
sprŻedaży od ewów W anaogcznym okresie ub]egłego roku wynoszącej 3278lon o'l4,77yd'

Udzjał przychodóW ze splzedaży W wa utach obcych i zróWnanych Ż nimi prŻychodów W PLN
usta]onych na baŻie cen Walutowych ( głóWnie W EUR) W przychodach ze splzedaży agólem za
3miesące 2014r' Wyniósł łącŻnie 8500% by] na nieco WyzsŻyrn poziomieiakW okrese 3
miesęcy 2013 l. Na ŻWiększen e prŻychodóW UŻyskjwanych W wautach obcych miało Wpł}Ąr"/

zw ęksŻen]e zamóWeń ze strefy euro , a także rea zacja urnów o dzieło w obiektach fabrycznych
klentóW niern eck ch w ramach Wyodrębnionego Żakładu W Dusseldońie

Koszty sprŻedaŻy za l kw' 2014 r' w stosunku do ana og cznego okresu 2013 (' Wkazaly
dynamikę 120,16%, zaś koszty ogólnego zarządu WykaŻałydynam kę 94,02%.

za l kw' 2014 f' spółka os ągnęła zysk Ż dŻ ała nośc operacyinej W kwoc e 1 803 tys' zł, ( Ża l

kw 2013r: 1195tys zł), zysk bruttoWkwoce 1846tys.zł |za kw'2013 r':1 255 tys Żł)
oraz zysk netto W kwocie 1 683 tys. zł ( za l kW' 2013 r : 1 073 tys' z])
Wartości zysk! W okrese sprawozdawczym na posŻczegó nych pozomach działa noŚc były
wyższe niż W okres e poróWnawczym roku ub egłego, co spowodowane było głóWnie
polepszeniem koniUnktury gospodarcŻej na Wytwarzane przez spółkę prod!kty skutku]ącej
zwięksŻen em przychodów ze sprŻedaży

PoŻostałe prŻychody operacyjne za kwartał 2014 l 1 | kwaltal 2013 r' Wynios]y odpowiednio
431 tys' Żł i685tys'zł, Wlym:

1kw.2014r. ,, lkw 20ł3 r

Dofnansowanie ze środkÓW pomocowych Z Lalub egłych do pro]eklÓW

nweslycy]nych badawcŻych loŻ cŻane propolcjona nie do amońyzac]i
doiowanychśrodkóWtMałVch Wańościn]emater]a]nVch lrrawnV.h
DoInansow3nie refund:.]aWVnaorrdŻeń oracownĆŻV.h Ż PFRoN 62
RoŻWiazan e leŻerw na n2 eżnośc 54
zvsk ze sDrzedaŻv środkóW trwałVch

RoŻWiaŻan e Ódo sÓW aklua ŻU a.vclr ruter3łv lowaru 28
P'ed2wn Óne 7.b.W.7.n a 27
0lrzvmane odsZkodowan a kaft i orŻWvnv I
RoŻWiaŻan _! leŻerwv na |osŻlvdoŹdŻlw3 r33

3

431 685

PoŻostałe koszty operacY|e za 1 kwartał 2014 r' 1 kwartał 2013 r' Wyniosły odpowiednio
525 tys' z] 196 tys' zł W tym:

Pozostałś kosżiyoperacyjne ]
kw 2014r lkw 2013

ty6. zł
l]t' .rene odo sów aktlm nra.V.h nleźnoś.
RezeMa na prŻewdywane ko9Ż1v beŹ 84 l6
0d0s aklua zuiacv Żaoasv materałóW lowaróW
odnŚ.neW.ŻaŚe koŚŻV oosteoow.n a Ukł.doweoo 36
K.ŚŹlV 7lÓm.W.nia Ór..]llk.i WT.kl WVl ..l.Wv.h 14 52

6 6

l kW da.. śr..]ków lMalv.h 6
łvn k na slrredażv ś.odkÓW lfu.łvclr 9

525 196



Pozostałe przychody finansowe Ża kwańał 2014r kwafuł2013r Wyn os]y odpowledn o
137lys zł i ]97 tys zł, Wtym:

1kw.2014r. lkw 2013r

tys' zł
odselk na .Żone o.j n.eżn.ś.i t6
0dsetk odŚlodkÓW n3 13cl']Unkaclr ban
Roay azan e reŻenv na kosŻlv b

li 180

137 197

I kw- 2014r. lkw 2013 r

odgetk od olrzymanvch kedytóW bankowvch 29 48
,]

Prow z a od oiŻVmanvch kledvlóW bankowvclr
k na lóŹnicach kuEowvch Zrea zowanvch n eŻlea

Ę!a9!1ąĘ 22

94 137

Pozosta]e kosŻty fjnansowe za I kwaltal 2014 r ilkwartał2013r' Wyniosły odpowedno
94 tys' z] i 137 tys. zł 

' W tym

EB|TDA za lkwańał2014 r' wyniósł 3272tys'złibyl wyższy od EBlTDAza lkwańał
2013 r. o 15,37%.
Nadwyżka finansowa Ża l kwańał 2014 r. wyniosła 3 152 tys. zł i również była wyższa o
16'14% od osiągnięte.i za lkwańał ubiegłego roku'

KL]rs PLN/EUR abliczanyzaIkwarlal2014r'd]arachunkuzyskóWistratjako śle(]nia
arytnretyczna średnjch kursóW ogłosŻonych przez NBP na ostatn dŻ eń kaŻclego m es ąca
bieŻącego kwartałLJ Wyniósł 1EUR= 4,1894 PLN był zb zony do
kursu wy]rczonego tą samąmelodą za kw 2013r' (1 EUR =4,1738 PLN)'

Różnica stanu podatku odroczonego na początek i koniec l kwartał! 2014 r Uięta W rachL]nku
zyskóW strat Wykazała rezerwę z tego t}łułu w kwoc e 163 tys' Ż]'
W biezącym okresie sprawozdawczym ' z LJWag na straty podatkowe Ż 2009 roku , nie Wystąpił
b eżący podatek dochodowy od osób prawnych

za I kwaftal 2014 r' ana ogiczny okres 2013 r' spó]ka uzyskała następujące Wskaźnikr
rentowności:

Dynamika
lkw2014r. /

lkw2013 r.

l'r]łża brutlo ze sprzedaŻy
!Ż|:r 8!!la ze lllzed.ży I rĘ|.lad| Żd :predaz| 14!61; 1422% 105 2itdl

Renlowność dz ała nośc operacy]nej(EB T)
iisł Ż dŻialó h.nr olel ał Jlr / oty.hJdi Ża sr?gd'i |]

5 5i'; 4 56% 120 83%

iz,lŚi tt1). I a,rhci| ze sDretat 5 64% Ą 78% |7 9901

IŻ|sl r9lo '/p'|.'ÓJr, ?e sp]!otŻ' 5,14010 'r25 67%

EBITDA
|ql]t z |jzia|a]r.śrl ą.|arNx!] ' ąaanyŻ{'al 3 2721ys Żl 2€]5 !5 z

3 ]52lys Żl 2]1Ą1l' z] 116,14%



Za 1 kwallał 2a14 roku W poróWnaniu do analogicŻnego Óklesu ub eg]ego roku spółka osiągnęła
Wzrost dynan]iki Wszystk]ch WskaŹnikóW rentowności. Dynarn ka marŻy brutto WykaŻała pozom
105,20% dynam ka rentownośc dzałalności operacy]nei 120,83% dynanrika rentowności brutlo
117,99% , natonr ast dynam ka rentownośc netlo Wyniosła 125,67%'
W b eŻącyrn okrese spmwozdawczym spółka term nowo regulowała swoje zobow ązan a, a
Żadłużene społki Ulegało da|szem! systernatycznemu obniŻaniU' Poziom ŻadłuŻenia na konec
marca 2014 r' w poróWnaniu Że staneT. na 31 03'2013 r' uegł obniŻenu o 6,7] pkt.
procentowych' Wskażn k płynności b ezącei szybk ei uległy da sŻej popraw e utrzymu]a_ poz om
uŻnawany Ża prawdłowy'

Wybrane wskaŹn k zadłużen a płynności za lkwartał 2014 l' 2a13l przyję]y Wartości iak
n żej

lkw 2014r. lkw' 2013 L
Dynar'lika
1kw.2014r./
ll(w.2O13 r.

)8 a6 
_ń

i'"].lii.i cbroiotrl / Żo|o' ąŻ6iE fiiłocrrlILf]
ti0 5;';

l'llJl łJ] Ża,IÓ' ''!.l /3ż!.hJd|relńżs.alaj

r 12

4J

107 69%

8ł39%

rN1

.il iał].s. hrnj Mi v.na.h
ś.9di ł . Ęó ]aaosl i?niotrtr i ' 90 dnr / o?[lod| nalo z9 s!trad2l] 3j 4A s2 5!.ol

cvk zobo\'l ąz.ń handol,Vych ł dniach
Ll lJi !J] żobl9E:łl z ld .o3! lr ] 

9 a dn] | L:ŻL|g| ĄexÓ Że Ś1ż.daz|
89 5i9,

4 opis czynników
znaczący wpływ na

W okres '^ 3 m es ęcy
finansowy spó]k

i zdaŻeń, w szczególności o nietypowym charakterze' maiących
osiągnięte wynik; finansowe

2014 r' ne Wystąp ły zdarzen a nietypowe rnające Wpł\/1ł na Wvnik

5. objaśnienia dotyczące seŻonowości lub cykliczności działalności

W okresie ob]ętynr bieżącym sprawozdaniem n e WĄ/stąp ły W dŻiałalności gospodarczej z]awiska
cykl cŻności seŻonowośc

6' Informacje o odpisach aktualiŻujących wańość zapasów do wańości netto możliwej do
uŻyskania i odwróceniu odpisów Ż tego tytułu

W spółce, W okres]e l kwarlału 2014 T utwoTzono następuiące odpisy aktLra zuiące Wartośc
zapasóW]

31.12.2013 t 31.03.2014r.

Odps aktua Zu]acy zapasy malelałów
3 944

1Ą
odps akiLra]ŻU]ącV zapasy WyrobÓW

t4

7' lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wańości aktywów finansowych j

rzeczowych aktylvów trwałych' wańości niemateriaInych iprawnych lub innych aktywów
oraz odwróceniu takich odpisów

W spółce W okrese l kwartału 2014 T' utwo.Żono oraz lozwiązano iwykorŻystano następujące
odpisy aktua|zujące \,!ańość poŻostałych akt\,avóW ]



31.12.2813 t
Żmniejszenia

zWęxsŻenla _
wykorzystanie rozwiązanie 31 03.2014r

odpi9 Jlu. ŻU aą uJZ.l \a

odpis akfua ŻU]ący n.eŹnośc 2|26 54

lnformacje o utwożeniu , zwiększeńiu , wykorzystaniu i rozwiązaniu lezel\I! olaz
istotnych zmianach wielkości szacunkowych'

W spółce , W okres e kwartału 2014 r' Lrtwolzono oraz Wykorzystano następu]ące rezerwy:

31.12.2013 t. 31.03.2014 t
1'Rezerwy długoierninowe,

266 84 350

f€zeftla na śW adcŻenia
84 35il

2' ReŻenły królko1eminowe
3 205 1757 921 4041

leŻefuJ3 na śW adcŻen a
6merylane podobnelurlopy
na!ro j]ubleLrzolłei

!05 t! 95n

reŻefu/a na \rrynagrodz_5n
200 425 1 239

rezeMż na re.non l loŚz !
posio oW Żń azrn/Lh z rlmonlrm i80 1 424 4'14

PoŻoŚale rezeĄvy 56 1Ą 1? 58

lnformacje o reŻerwach i aktywach z tytułu odrocŻonego podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo oodatku dochodoweoo

W okres e od 01.01'2014 r' do 31'03'2014 r. aktyTr'a z tJ,tułu odroczonego podatkLr dochodowego
ŻmnieiszyłV s ę o kwotę 201 tys' zł.

zobowiaŻania Ż tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweoo

W okresje od 01 01 2au4 r' do 31'03'2014 l' zÓbo\,^łiązania Ż tytLr]LJ odrocŻonego podatku
dochodowego zmniejszyły sę o 38 tys' zł'

10. lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i spŻ edaży rŻeczowych aktywów trwałych

W p erwszym kwartae 2014 r' spółka pon osła łączn e nakłady na cee rnwestycyjne oraz na
prace badawczo_ rozwoiowe W Wysokośc 4 333 tys' zł ( Ż tego Wydatki na prace B+R i

zwązane z nln nwestycje Wyn osły '] 8gltys zł co stanowi]o 5,78% prŻychodów netto Że
sprŻedaży prodUktóW, towaróW i materia]óW)'

W Wyże] Wym enionym okles e głóWne transakc]e nabyca
dolyczyly:

zakupu obrabiarkiCNC
_ zakUpU bUdynkóW(ha )
- za| cŻk na acŻyszczalkę awz
- zakup 2 szl' WózkóW W dłowych
- /el l /| ne i' J a ec'ę .a owćn a' aLrJslo\^eao 7Żn' r/e.lo!Ąego
- ŻakUp poziornego centrum tokarsk ego

rzecŻowych aktylvóW trwałych

- 1 472|ys. z)
- 1 006 tys' zł
- 298 tys zł
- 217lys' Ż

- 171lys zt
- 110 tys' zł



' zakup licencii isprzętu komputerowego
- zakup prawa użlkowania wieczystego

zakup f tra pu sacyinego workowego

W biezącym okres e sprawoŻdawczyrn
rzeczowych aktlvów trwałych'

11' lnformacje o istotnym Żobowiązaniu
trwałych

do oprogramowan a lmpuls Evo 108 iys' Ż]
- 93 tys. zl

89 tys. zl

transakcj sprzedażyspół[a nie zaw erala islotnych

z tytułu dokonania zakupu rŹeczowych aktywów

Na dz]eń 3T .03'2014 r' Wysląp ły zobowiązan a z t\Ą|Jtu zakupu rzeczowych akt}1/vów trwałych,
W kwoc e łącznej 793 tys. zł , które zostały uregu owane W mies ącu kwietnju i majLJ br , W
term nach ich zapadalności.

12' lnformacje o istotnych roŻlicueniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 31'03'2014 r' nie Wystąpiły rozlicŻenia z tyt!]u spraw sądowych'

13' Postępowania tocŻące się prŻed sądem dotyczące Żobowiązań albo wierzytelności ,

których wańość stanowi co najmniej 10% kapitałów wlasnych spółki

Na dz]eń 31'03'2014 r' ne toczy]y się Żadne postępowania przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbjtrażowego ]ub organern adrrrinistracj publicznej

14 Wskazania korekt błędów poprzednich okresów

W sprawoŻdaniu f]nansowyrn za 1 kwartał 2014 rokLJ ne Wystąp ]y korekty błędóW poprŻednich
okresÓW'

15' lnformacje na temat Żmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godziwą akbMów finansowych i Żobowiązań
finansowych spółki, nieŻależnie od tego, czy aktywa izobowiąŹania są ujęte w wańości
godŻiwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyżowanym)

Na osiągane przez spó]kę W perspekt}uie ko einych nries ęcy Wyniki ekonomicŻno-f nansowe oraŻ
wartość godziwą akt}Ą óW zobowiązań finansowych będą m ały wpływ:

tempo skala itrwałość Wzrostu gospodarcŻego w krajach Uni Europe]skei ,WpowlązanuŻ
sytuacją rynkową ekonomiczno- finansową głóWnych konirahentów spółki' W tym W
szczególności sytuac]a gospodarcza Niemiec'
wahan a kUrsóW Wa]ut obcych, W tynr W sŻczególnoŚc EUFyPLN,
kształtowan e s ę cen surowców materiałów używanych do produkcji od ewniczej, głóWn e
suróWki odleWniczej z]omu,
sytuacja ekonom czno- f]nansowa głównych odbiorcóW spółk

16 lnformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
naprawczych do końca okresu sprawozdawcŻego

W okreseod stycznia do marca 2014 rok! spółka terrninowo regu owała zobowiązania Ż tytL]]!
zaciągnlętych kredlów bankowych i nie naruszyła poslanowień umóW kredytowych.

17 opis organiŹacji grupy kapitałowej

Jednostką dominuiącą W stosunku do spółk odlewnie Polskie s'A', W rozurnieniu art'3 Ust'1 pkt
37 d ustawy o rachunkowoścj, jest społka z ogranjczoną odpowjedŻja|nośc ją oP ]nvest z
siedzibąW stalachowicach' która nadzień 31'03'2014 r. pos adała 5.425'246 sztuk akcji spółk

10



1B' lstotne i zawańe na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami
powiązanymi.

spółka w okresie 3 miesęcy 2014 r' nie zawierała z podm otam powązanymi istotnych
transakcji i na innych Warunkach niż rynkowe'

19. lnstrumenty finansowe

Dz ała ność spółki W l kwartale 2014 r' finansowana była kapitałern W]asnym, kredytan']i
bankowymi, a także zobowiąŻan am Układowym i hand]owym]' Bankam finansuiącymi
działalność społki były: Bank Iv]ilennium s'A' i Raiffeisen Bank Polska s.A'
W b eŻącym okresie sprawozdawczym spółka nie zawieŻla term nowych lransakcji wa utowych.

20' lnformacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wańości instrumentów finansowych
wycenianych w wańości godziwej

W l kw' 2014 r nie Wystąpiła zmana metody ustaana Wańości instrumentóW fnansowych
Wycenianych W WańoŚcl godziwei'

21' ln{ormacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykożystania tych akływów

W l kW' 2014 r' n]e m ała miejsca zmiana w kwa ]fikacj aktylvóW finansowych w Wyniku zmiany
celu lub wykorzystania tych akt\,lvów'

22' lnlormacje dotyczące emisji , wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wańościowych'

W l kw 2014 r' ne miały miejsca emsia akcj, Wykup ispłata nieudziałowych ikapjtałowych
pap eróW wartościowych'

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W l kw' 2014 r' spółka nie zadek]aaowała , an] teŻ nie Wypłacła dy\,Videndy'

24' zdaŻenia po dniu na który sporżądzono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe ,

nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wynikifinansowe

Po dni!' na który sporŻądŻono bieżące , skrócone sprawozdane fnansowe wystąpiły
następujące Żdarzenia nraiące Wpł],vr' na iej sluację ma]ątkową i finansową

_ W dniu 05 maja 2014 r zwycŻa]ne Wa ne zgromadzenie spółki Żatwierdziło sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie zalządu z działalnośc spółki za rok obrotowy 2013 udziel o
Czlor,kofi zalządu i członkom Rady Nadzorczej społki absoutorilrń z Wykonania przez nch
obowiązkóW w 2013 r. ' a takŹe podięło uchwa]ę o przeznaczen U zysku za 2a13l na pokrycle
straty z lat !biegłych'

25. lnformacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

odlewnie Polskie s.A' , co stanow 26,25 % ogółu akcji
Żg.omadŻeniu akcjonar uszy spółki od ewn e Po sk e s'A'
Posiadana przez jednostkę don']inującą liczba akcji iudział
s A' n e uległy zmianie W stosunku do ubieqłeqo roku'

26'25% lczby głosóW na Walnym

W kap tale spÓki od ewn e Po sk e

tl



Na kon]ec kwartału 2014 rok! W stoslnku do stanu na dzeń 31'12'2013 l zobowjązania
Warunkowe nie uległy zrn an e i Wyn osły B B47 tys' zł.
Zabaw ązan a Warunkowe Wynikają z zawaltych umóW o doiac]ę, które to zabezpieczone 9ą
weks am Własnym n blanco Wystawionym przez spółkę Aktua ny stan zabezpieczeń
WeksLowych prezentuje poniŻsza tabe a]

spółka n]e posiada innych zobowiązań warunkowych poza wymienionynri powyŻej'

W Żakrese aktyr]vów WarUnkowych , na które składają się na eżności Warunkowe wynikaiące z
podpisanych W atach 2010-201 1 umóW o dotację, nie Wystąp ły zmlany W stosunku do stanu na
dzień 31'12'2013 r'
Na dŻień 31'03'20l4 r' plzy załaŻe|i|-) rea izacji proiektóW zgodnie z harmonogramem rzeczowo'
fnansowym stanow ącyrr załączn k do danei urnowy o dofnansowanie, spó]ka ma moŹiwość
uŻyskania dotacii W kwotach iak nizej:

Lp.

1

ŻabeŻp]eczeń e naeżytąowykońania zobowązań Wyn ka ącYch
ŻumÓt} nr PoPW0] 0300.26 Ó39/09 00zdnia31.08.2o]or o

.s| oEenieW spÓlce od ewn e Poske sA ośrodl€ Badat.Żo'
Ro&ooweoo Komoonentów 0d ewnĆach oBRko

6 200

2

zabezp eczen e na €ż},tego {ykonan a Żobo a.zań Wyn kaja.cyń
Ż Umowy ni ]]DA.PoG010400 26_007/09 00|JDA
F0 G 040] 00_26.007/09.00 Ż dńa 25 ]020]0 r o

dolnańsowanjepo]ektu opEowane Wdrożen€innowacyjne]
techńo ogi]wytap an a oblóbk poapiewe]
W}soko akośc]oweoo że Wa sierc da neqo

925
WEz Ż odsetkami'v Wysokosc
okeŚlone] ]ak d a za e!lośc
podalkowych licuonyml od dn a
przekaŻan a środkó{ na konto

soÓlk do dna mtu dÓlaĆ

l

ŻabeŻp erŻenie M eŻylego Wy|onan a zobowia?ań Wyn k4ącyÓ
z uńowy r'l L]DA P0 G 01 04 00 26 011/10.00 zd| a

]00820lr l odolnaNowm e prcjekiu Badania ÓptaĆowane
i€ńn k wńWarun a innowa.yjneqo Wysoko]akoścowego żeliwa

1122
Wraz Ż odŚetkańj w Wysokośc
ÓkeŚońe]]ak da za ąłośc
podatkowych czonym Ód dna
pEelazan a łodków ńa [onlo
sŃlki dodn a &rlL] dotac

I847

NażWe'nstytuDji WdnźająceJ

l
sbvorenewspo]ce odlewn]e Poskie s'A ośrodka Badawczo
Ro&o]osąo funpolenlÓW 0d ewiicłń 0BRK0
_L]mowa fu PoPW0] 03.00.26.039/09{0 Ż dn]a 3].08.2010t

2

Bada a opra.owanie technik wylwaEana nnowacyjnego
Wysokojakośc owąo że Wa a$ferylyPrego
- Umowy nr L]DA PolG 0] 04 00 26 011/]0ł0 Żdna 10 08 201] r

114

26' skutki żmian w strukturŻe jednostki gospodarcŻej, w tym w wyniku połącŹenia jednostek
goŚpodarczych, prŻejęcia 1ub sprŻedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyŻacji i zaniechania działalności.

W okres e od styczn a do ńalca 2a14 r' nie wystąpiły zmiany W st.uktulze spółk w Wyniku
po]ączen a jednostek gospodarczych, przejęc a lub sprŻedaży jednostek' inwestycji
dłUgo'er^ll_owy." ' ood/ a| ' I F.t' 'kt '|yŻdc ''

27. stanowisko zarŹądu odnośnie możliwości zrcal]zowania publikowanych prognoŻ
wyników na dany rok.

spó]ka nie poda]a do publicznei Wladomośc prognozy WynikóW na rok 20]4 z uwagj na
niestab lną sluację makroekonomicŻną w gospodarce śWiatowej i europejsk]ej skutkującą
trudnym do przewidzena pozjomem zamówjeń W perspekt}Ą/Vie kole]nych nriesęcy b eŻącego
roku.

28. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz Żmiany w strukturze

1)



własności Żnaczących pakietów akcji w okresie od przekaŻania poprŻedniego rapońu
kwańalnego

Na dzień 31.03'2014 r. kap tał zakładowy społki Wynos ł 61 992 363 Żł dzjejlł się na 20 664 121
akcii zwykłych na okazicjela o Wartośc nominalnei 3,00 zł każda'
Akcjonariuszami posiadającym cona]mne]5%ogóne] lcŻby g]osóW na wa nym Żg.ornadzeniu
spółki Akcyjnej odlewnie Polskie Według stanu na 31'03'2014 r' byj]

% udŻiał ]
'w łaoit'le Żakładowm

0P nvest sD Żo o 5 Ą25 246 )6 25" !
2 i 495 248 I6 .o1%

3 BNP Pa bas Bank Po ska S.A w Warszawe r 952 896 9.45%

Bank Goslodark Zvwnoścjowe sA 1 303 586

5 NG Bank Sask SA. '/ 866 440 419ti
530 712 2 57ti

PKO OFE 2 065 743 t0 00d;

'/ Bankj wskazane W pkt' 5'6 tabeli działają w ranach pÓrozunienia z pazastałyni Bankanj pasjadającyni
pohyżej 5% głosów na Walnyn Zgromaclzenju spdk]' na podstawie Warunków Restrukturyzacii.

W okresie od przekazania poprzedniego rapolt! kwartalnego nie Wystąp ły zmiany W struktuTze
Własności ŻnacŻnvch pakie1óW akci spółki'

29' zestawienie stanu posiadania akcji spółki prŻez osoby zarządząące i nadzorujące na
dzień przekazania rapońu kwańalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od
przekazania poprzedniego rapońu kwańalnego

W okresje od stycŻnia do dn a plŻekaŻania raportu za L kW' 2014 roku społka nie otrzymała
jnformacji ozmiane W stan e posiadania akci|plzez asaby zaządza]ące nadzorujące'
Tabe a pon żej prŻedstaw]a stan posiadania akcji spółk przez osoby zarządzające i nadŻorLJiące:

ir,, illp.. :|: :::: * lr'i ".x:'iri:': 
riY-' "l-i.,",ff ,ll

LesŻek WacŻyk Wiceprezes Żarządu spółk 498 578 2,41%

KaŻ rn erŻ KW ec eń W ceprŻewodn czący
RadV Nadzorczei slołk 100 00005,"

Razeml 498 678 2,4105%

30' Udzielone poręczenia i gwarancje, których łącŻna wańość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych spółki

Na dzeń sporządzen a raportu zarówno spółka nie udzieliła poręczenia kredlu ub pozycŻki
ani teŹ gwarancj żadnemu podm otowi'

31' lnne infolmacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez spółkę

W pieMszym kwartale 2014 r' ne wystąpiły inne istotne zdarzenla, które mogłyby znacząco
Wpłynąć na ocenę zrnianę sj,,tuacj majątkowej , finansowej wyniku f nansowego spółk , a takze
istotne d a ocenysJ,,tuacji kadrowej oraz rnoŻ]iwości rea iŻacji Żobowązań'

32' czynniki' które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspekbĄ/Vie co najmniej
kolejnego kwańału

l3



Na osiągane przez społkę w perspektywie kolejnego kwańału Wyniki ekonorniczno-finansowe
będą miały Wp]i,\ir':

- WŻrost gospodarczy W krajach Un i Europejskiej , W powjązaniu z s},tuac]ą rynkową i

ekonom czno- finansową głównych kontrahenióW spółk]' W szczególności odbiorców z
N emiec,
ksŻahowanie się kursów wa ut obcych, a W szczegó]noŚci wa]uty EUR Wobec PLN ' zuwagi na wysoki Udział splzedaży realizowanej W Walutach obcych W przychodach ze
sprzedaży ogółem'

- ksŻahowanie się cen suTowców materiałów wykorzysty!','anych W produkcj
odlewnicŻej' głóWnie slrówki odlewniczą olaz cen nośników energetycznych' zuwagi
na ich stotny udział w kosztach lodzajowych produkcjj,
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