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Zgodnje Ż paragrafenr 82 RozporŻądŻen a M nistra FjnansóW Ż dnia 19 lltego 2009 roku W sprawie
nfolmacji bezących i okresowych przekazylvanych przez enritentóW papieróW warlościowych oraŻ
WarunkóW uznawania za róv']no\NaŻne nformac]i wymaganych przep sami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (tekst ]ednolity Dz U' z2a14 r., poz' 133), ZarŻąd społki
Akcy]nej od ewnie Posk]e z sedzbą W starachowcach przekazuje dodatkowe nformac]e do
skróconego kwańalnego sprawozdania f nansowego:

W pierwszym kwaria e 2015 roku W społce ne Wystąp ły zmany zasad ustaana Wartości
aktyr]vóW i pasylvów oraz pom aru wyn kU finansowego'

Raport sporządzono na podstaw]e ks ą! rachunkowych zgodnie Że stosowanymiW sposób ciągiy
zasadam rachunkowośc]' zgodnynriz poLsklnr zasadarńirachlrnkowości zawartymiw Ustawe o
rachunkowoŚc z 29 Wześn]a 1994r ( tekst jednol ty Dz' | ' z2013 r., poz' 330 , z póż| Żfi1.)
Wydanych na ]ei podstawle przep]sóW Wykonawczych oAz zgadn e z Wymogarn Wynikającymi z
Rozporządzenia N,4in]stra FinansóW z dn]a 19 utego 2009 r' W sprawie informaci biezących i

okresowych pfzekazY$anych przez em tentóW pap eróW wartośc owych oraz WarunkóW
uznawania za równoważne informac]i wymaganych przep sarai prawa państwa niebędącego
państwem cz]onkowskinr (tekst ]edno ity Dz |' z 2a1 4 r'' paz 133)
stosowane W Spółce zasady (polityka) rachUnkowości, sposób Wyceny składnikóW maiątkowych
oaz pofii Wynku finansowego określone zosta]y W ZakładowĄ/m Planie Kont (ZPK) i

przedstawione W rocznym sprawozdan u Zalządu za 2014 lok'
stosowane przez spó]kę zasady spolządzania skróconego sprawoŻdan a fnansowego za
lkwartał 2o15 roku nie Uległy zm|anom W stosunku do ich poprŻedniego brzmien a op]sanegoW
sprawozdan rr Zarządu stanowącym eement składowy do rocznego sprawozdania
f nansowego Ża 2014 rok'

skrócone sprawozdan e finansowe obejmuje okres obrachunkowy od 0'1'01 2015 r do
31.03.2015r' dane poróWnawcŻe zaokresobrachunkowyod01.o1 2014l'do31 03'2014r'

Da pozycj b lansowych prezentowane są dodatkowo dane na koniec poprzedniego roku, tj. na
31 12.2014 (.

Skrócone sprawozdanie fnansowe za 1 kwarIat 2015 r' zosta]o sporŻądzone przy za]ozen:ll)
kontynuaci działalnośc gospodarczej przez spółkę' Żgodnie z oceną Zarządll kontynuacia
działalności gospodarczej w perspektylvie kolejnych 12 mies ęcy n e jest ZagroŻona'

Dane f nansowe zawańe W skróconym sprawozdan ! kwarta nyra za '] kwarta] 2015 roku Ża
ana og czny okres 2014 roku ne podlegały prŻekształcenju idoprowadzen u do porównylva nośc]
z uwag na slosowanie dentycznych Żasad Wyceny W obydwLr okresach' Zakres danych
sprawozdawczych i polóWnawcŻych Wykazanych w dane] pozyci kwarta nego sprawozdan a
f nansowego iest iednakowy.

2' Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozyc.ie skróconego sprawozdania
finansowego

lnformacja o przyjętych przy sporŻądŻaniu rapońu zasadach ustalania wańości aktywów i
pasy]/vów oraz pomiaru wyniku finansowego, o Żmianach stosowanych zasad (polityki)
rachunkowości' a także o porównylvalności danych

1 kwarLł 2015 r 1 kwaflał 2014 r'
tvs. EUR tvś' EUR

Przychody nello zesplŻedaży ploduktóW towańw
:4 658 8354 32145 7 814

i Zvsk/slral3 Żdza|alnoŚci ooeracvnei 3 213 803 4J0

I Zvsk/slral. brullo 2 495 601

1 797 433 683 412

! Aktvwalslan n. kon ecokresu) 91290 8 710 r9 589
(2n12łWłasnV istan na konjec okresLr 33459 6 t8l 30 824

Kaoitał Zakłado\ły lS1an na koniecokresU t5 t6l 61992 1Ą 862

V . ZobowiąŻan a reŻeMy na zobow ązan a (stan na
14 143 50 886 1219S



X zÓbÓW.7an 2 krolkole.m n.We 32 216 7 879 23192
X PfteDłWvV DenieŻne nellozdŻałanośc ooeracvine 958 230 196
X P[epływ} pien ęŹne netto Ż dzalalnośc

1722 4r5 -3 393 810

X L. PrŻeołVWv 0en eżne nelto z dzała nośc f nansowei 9599 2314 ,2525 603
X l] PrŻenłVW nien eźne nelt. 6919 1 668 5 098 1217
X V sredniaWażona cŻba akcj zwyklych na konec
kwańału (Wszt.)

2a66Ą 121 20 664 121 20 664'r21

XV .Żb2 ak.] {Ws7l] 2a 66Ą 121 20 664 121 21664121
xvl' zanualizowany zysk / stnta na jednąakcję w
złlEUR
{ zwk zanualizowanV/ średnia w6żona l'cŻba akcii)

0,29 0,07 0,28 0,07

Xvll' Wańość księgowa na iednąakcję Wzł/EUR
1 k.oilał vłasnv/ 1icŹba akcii)

1,62 0,40 1,49 0,36

Do przeliczenia Wybranych danych finansowych zapreŻentowanych w raporce spółki Ża 1

kwartał 2015r. i danych poróWnawczych za 1 kwaltał 2014 l ' pfzyjęlo:

dla pozycji rachunku zyskóW i strat oraz rachunku przepłj,lilóW pjeniężnych
średni kurs d|a Wauty EUR ob iczonyjako średnia arytmetycŻna Średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzeń kaŻdego nries]ąca od stycznia do marca
danego roku, tj.:
1 EUR = 4,1489 PLN dla I kw. 2015 r.
1 EUR = 4.1894 PLN dla 1 k\!t 2014 r.

- d a pozyci] bilansowych prŻyjęto średni kurs NBP dla wa uty EUR obowiązujący na
dzień bilansowy 

' 
ij':

1 EUR = 4'0890 PLN dla 1kw.2015r. (tabea NBP nr062/łNBPl2a15 zd|ia
31.03 2015 r )

1 EUR = 4,1713 PLN dlal kw.2014r. (tabeaNBPnr062/AJNBP/2014zdnia
31.03.2A14 t )

Najwyższy średni kurs ustalony przez NBP d a wa|uty EUR W okresie od styczn a do marca
bieżącego i ub egłego roku Wyn ósł:
1EuR = 4,3335PLN ustalony nadZeń 20 siycznla 2015l'
1EUR = 4,2375PLN ustaony na dzień 3 utego2014r'

Najniższy średni kurs ustalony przez NBP dla Waluty EUR w oklesie od styczn a do marca
bieżącego ] ub egłego roku Wyniósł:
1 EUR = 4'0886 PLN ustalony na dz eń 26 malca 2a15f'
1 EUR = 4'1450 PLN ustalonynadzeń 17lutego2014r'

zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą Wyliczono dzieląc Żanualizowany zysk netto W
kwoc e 5961 906'86 zł (ij' zysk netto za okres 01'04'2014 r'- 31'03'2015 r') przez średnią
Ważoną liczbę akci] Występującą W tym okresie 

' 
która Wyn osła 20664121 sztuk'

zysk zanualizowany przypadający na jedną akcję wyniósł na koniec 1 kwańału 2015 r ':
0'29 zł ( na kon ec 1 kwańałU 2014 l': a'2B zl).

W okresie ostatnich 12 m'cy poplzedza)ących dzień b eŹącego sprawozdania finansowego
l czba akcji W kapita e podstawowym społki nie uległa zmian e'

wańośćksięgowąnajednąakcję,nadzień31'03'2015r'wynoszącą:1,62zł (na dzień
31'03'2a14 l.: 1,49 zł') WylicŻono dzeąc WartoŚc kap]tału Własnego Wynoszącego na dzień
31'03'2015 r': 33459062'15 zł ( na dzień 31'a3'2014 l':30823865,39 z1) plzez lczbę akc)i
zwyk]ych Występujących na dzień 31'03'2015 l': t)' 20664121 sztuk (na dzeń 31'03'2014 l:
20 664 121 szL)
Z uwagi na brak eementóW rozwadn a]ących akcje zwykłe' W njneiszym raporcie ne
prezentuiemy rozwodnionego zysku na iedną akcję zwyk]ą rozwodnionei wartości ks ęgowej na
iedną akcię'



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

W okresie od 1 stycznia 2015 r' do 31 nrarca 2015 r. W spółce odlewn]e Polskie s A Wystą]iły
następujące zdarzenia maiące Wpł],vr' najei sluację mająikową fnansową:
- w dniu 10 utego 2015 roku społka podp sała Ż Raffesen Bank Poska spółka Akcyjna z

siedzibą W Warszawe Aneks nr 6 do Umowy o L m t WierŻ\,,te ności Nr oRD/L/36760/12 z
dna a1'a2'2a12 r' W ramach niniejszego aneksu na okres do 31 maja 2016 roku została
ŻWiększona górna kwota limitu umowy do Wysokośc 14 000 tys zł' Zwększen e górne]
granicy linritu umowy z kwoty 9 000 tys' zł do kwoty 14 000 tys' zł zwązane było ze
zwiększen em kwoty na akred],4}Vy z kwoty 1 000 tys' zł do kwoty 6 000 tys' zł Łączna kwoia
zad]!żenia Wynikaiąca Ż Wykorzystan a m tu umowy nie może plzeklaczyć 14 000 tys' zł' W
związku z po\!'JYższym zwiększeniu u egło zabeŻpieczenie hipoteczne z kwoty 13 500 tys' Żł
dokwoly21 00otys zł. L]stanowione na prawie Wieczystego !żJ,łkowan a gruntu położonego
W starachow]cach prŻy Al' Wyzwo en a 70' d a którego sąd Reionowy W starachowicach V
Wydział Ksiąg W eczystych prowadz ks ęgę w eczystą KW ff K|1H/o0023237l0 Waz z cesją
praw na rzecz Banku z po isy ubezpieczeniowe] Ww' n eruchomośc Ż zastrzeżen]em' ze sUma
ubezpieczen a od ognia iinnych zdarzeń losowych nie może być nższa niz 10 000 tys' zł.
Pozosta]e Warunk umowy n e u egły zm anie ] nie odbiegają od powszechn e stosowanych dla
iego rodzaju umóW. Z dniem 1 czerwca 2016 r' na da sŻy okres obow ązywania L]nrowy tj do
27 stycz.ia 2017 r' górna kwota imtuumowy]ak ustanowonych zabezp eczeń hipotecznych
uegnie obniŻeniu do poziomu Wynikaiącego z Aneks! nr 5 z dnia 9 grudna 2014 roku do
L]mowy o Limit Wierz}łe]ności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2a12 fokl)' z tyt|]\)
podp sania niniejszego Aneksu Bank nie pobrał prowzjj;
w dn u ] 6'02'2015 r' spó]ka otrŻymała z kancelarii podatkowej' !stanowionei pełnor.ocnik em
W sprawe' decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli skarbowej W Kecach Wydaną W dnu
5'02'2015 f' W przedrn ocie okreŚlen a zobowązania podatkowego W podatku dochodowym
od osób prawnych Ża 2008 rok w kwocje 2 122 lys' ż wfazz |a|eżnyńi od tego zobow ązanja
odsetkami' Decyzja została Wydana w Zw ązk|J z prowadŻonym W spó]ce postępowan em
kontronym od dna 20 marca 2a14 l'' w zakres e rzeteności dekarowanych podstaw
opodatkowania oraz prawidłowości ob czania podatku dochodowego od osób prawnych za
ala 2008 2012' Urząd Kontroli skarbowei uznał, że spóka zawyzy]a W 2008 r' kosŻy
Uzyskania przychodóW papfzez za czene do nich stra1 ponlesionych na transakcjach
Walutowych W Uzasadnieniu decyzj UKs Wskazał, Że ''Na bazie przedstawionych faktóW
organ nie kwestianuje wyboru przez spółkę transakcii opcyjnych jaka farmy zabezpieczenia
źródła przychÓdóW przed niekarzystnym ksztakawaniem się w przyszłaści kurcem walut".
Zdanienr spółk, takie stanowisko organu, W zwąZku ze znanym Wyrokarn sądóW oraz
Uzasadn eniem decyz] podatkowych W nnych sprawach Z\yiązanych z transakcjanri
opcy]nym ' pownno prowadzić do umorŻenia postępowania W sprawie' Urząd Kontro]j
skarbowej uznał jednak, że działania spółki, podeimowane zgodnie Ż dostępnymi W2008.'
informacjami i analizami dotyczącym umocn enia się złotego Wobec nnych Walut' były
n erac]ona ne' spółka z ocz!"wjstych powodów n e zgadza s ę z takim stanowiskem trak1uje
je jako próbę przerzucenia na spó]kę konsekwencji gobanego kryzysu gospodarczego z
2008 r., którego uczestncy rynkL], jak iorgany l nsMucje państwowe, nie były W stanie
przewdzieÓ.
Przedmiotowa decyzja wydana przez Dyreklora UKS w Kielcach ne lest ostateczna. Od
powyŻszej decyzi spółka odwołała s ę w dn'] 23'02'2015 r' do Dyrektora lzby skarbowej w
Kielcach, jako organu wyżsŻej ]nstancji W postępowaniu adm n stracyinym. Ewentua ne
negat\,\i/ne skutk otrŻymanej decyzi l]rzędu Kontro skarbowej, u]ęte zostały W księgach
rachunkowych spółk] W 2014 r' poprzez utworzenje stosownych rezerw W kwoce 3366 tys'
zl:
Wdniu 17 marca2015r'' pomimo Wnies onego odwołanja do Dyrektora zby skarbowej o
uchyenie W całości decyz] UKs z dn a 5.02.2015f' |)nafze.l e postępowan a W spraw e'
spółka dokonała zapłaty zaległego zobow ązania podatkowego od osób prawnych Ża 2008 r.

wykazanego W decyzi któ.e lączn e z na eżny.rli do dnia zapłaty odsetkam Wyn osło
3 559 tys. zl.

W 1 kwańale 2015 r' spólka utrzymała dobrą pozycję na rynku producenlów komponentóW
od ewniczych odnotowała dobre Wyniki ekonom czno- f nansowe'



W 1 kw' 2015 r w poróWnaniu do analogicznego okresu 2014 r' nastącł Wzrost Wańości
przychodóW ze sprzedaŻy ploduktóW towaróW i maierałóW o 5,84%' natom asi kosŻty
sprzedanych produktóW' towaróW i mater]ałóW za 1 kw' 2015 r. Wzrosły W stosL]nk! do
ana]ogicznego okresu ub egłego roku W n]eco mniejszym temp e n ż przychody , t] o 2,73%.

SprŻedaż odlewóW W tonach Ża 1 kw 2015rokuWynosła 3995ton j Wzros]a w stoslrnk! do
sprzedaży odlewóW W ana og cŻnym okresie ub]egłego roku wynoszącei 3 762 ton o 6'19%.

Udział przychodów ze splzedazy W Wa utach obcych i zróWnanych z nm przychodóW W PLN
Us1alonych na baŻ e cen wa utowych ( głóWn e W EUR) W przychodach ze sprzedaŹy ogółem za
3 mjesące 2015r' Wyn ósł łączn e 849% iby] na porównywa nym pozomeiakw okresie 3
nr es ęcV 2014 r'

Koszty sprzedaży Ża 1 kw. 2015 r' W stosunku do analogicŻnego oklesu 2014 f' \Nykaza]\J
dynanrikę 'l35'84%, Żaś koszty ogó nego zarza.du Wykazały dynam kę 90,60%'

za 1 kw' 2015l Spółka os agnęła zysk z dz a]a nośc operacy]nei W kwoc e 3 213 tys' zł, ( za 1

kw.2014l' 1803iys'u ł)' Żysk brutto W kwocie 2 495tys' Żł ( za 1 k\N 2a14 l : 1 846 tys zł)
oraz zysk netto w kwoc e 1797lys'zł(za1kW'2014r:1683tys'zł)

Wartości zysku W okresie sprawoŻdawcŻym na posŻcŻególnych pozomach dzałanośc były
wyższe nż W okrese poróWnawczym rok! Ub egłego, co spowodowane było główn e
po]epsŻeniem koniunktury gospodarczej na WytwarŻane przeŻ spółke produkty skulkuiącei
zW ęksŻen em przychodów ze sprzedaŻy'

prŻVchodV operacylne za 1kwartał 2015r 1kwańał2014r Wyn osły odpowedno
431

PoŻoslałe prŹychody operacyjne
1Nw.2015 r 1kw.2014t

DofnansowenieŻe nodkÓu poliloco\l]y.h z at ubegłych do plo]eklÓW

nv/es1ycy]nrc'1 badawczyc| roŻ czan€ !rcporc]onaIe d. amod')rŻac]

dolouanv.l'] śroakću lrWa]y.h WarloŚc ne.nalera nlch j pl3unyclr
333 330

Dof nansowanje refunda.]aWynaoroaŻei pracownczyci Z ?FRcN Ą'| 40
Roz,,VaŻaneodlrsólY alii,a Żu acvch naeznośc 54
Zysk Że solŻedażV śr.okÓi! irw3lvclr 0
o1lŻVmale odsZkodo\,]an a ka olŻWVnv 34 4

l
Razemi 422 4Jl

Pozostałe koszty operacyine za 1 kwartał 20T5r i1kwarta]2014r wyn osły odpowiednio
2

przychody f nansowe za 1kwańa] 2a15(' 1kwafIa]2a14 r' Wyn os]y odpow edn o

U zl r 525 tvs zl wtvm

Pozostałe koszty operacyjne
1kw 2015 r. 1\w.2014 r.

Ulwcueneodc5ÓW a|lua Żu acvcl'] neeżnośc 1168

PpŻ-fu3 nd przew ]tsŹne loŚz ! b"żc.e 84
od. Ś 2k1]ż 7! 2.V 7a.aŚV maler.łóW l.WaróW 51

cdp sane !v cŻase kosŻiy postępowal a układo\łeqo la
Zan echane nowe urrchom en a 63
K.ŚiiV Żłom.Wane or.d!k. Wt.k ] wvl ooto$V.lr t4 1t

43
L kW]dac]a śrcd kÓ,,v trwałych
Strala na soEedażv środkóW hła'.h

207 525

71 i13
1kw 2015 r- I kw 2014 r.

odsel|lod łodkću na raclrUn|'.h bank.\łV.^ l
R.Ż!.7an c rŚ7efu n. koŚ71v h eż..e

k na różn cach kursowylh zrea Żolvanych nezlea Żowanycl'] l6
PoŻoslale

i
l

r37

1



Ioszty 1 kwartal 2015 t 1 kwatlal 2A14 r wyn osly odpow edn o
719 tvs Żł 941 zł W tym

1 kw.2015 r. , 1 kw 2014r

ProW Ża od otęi].nych kedytów barlo!lglr

EB|TDA za 1 kwańał 2015 r' wyniósł 4 917 tys. zł i był wyżsŻy od EB|TDA za'1 kwańał
2014 t. o 50,28'k.
Nadwyżka flnansowa za 1 kwańał 2015 r. wyniosła 3 501 tys. Żł i również była wyższa o
11'07% od osiągniętej za 1kwańał ubiegłego roku'

Kurs PLN/EUR ob cza|y za 1kwarta]2015r d a rachunku zyskóW skat iako Średna
arylnretyczna średnich kUrsóW ogłoszonych przez NBP na ostatn dz eń każdego m es ąca
beŻącego kwarta]u Wyn ós] 1EUR=4'1489PLN był nzszy o1% odkursuWy czonego tą
samąmelodą za1kw 2a14r (1 EUR=4,1B94PLN)'

Rózn ca stanu podatku odroczonego na począlek kon ec 1 kwartału 2015 r' Ujeta W rachunku
zysków istrat Wykazała na eżność z tego tytu]u W kwoc e 127tys zł'
W b eŻącym okresje sprawozdawczym spółka zap]aciła beżący poda1ek dochodowy od osób
prawnych za 1 kwartał 2015 r. w kwocie 825 tys zł

Za 1kwarta] 2015 r' ana ogiczny okres 2014 r' spó]ka uzyskała następujące Wskaźnki

Rezenvanaodser{ cd Zobow ązań lQdalkołyclr (aT 8 Ż.21]c8:

Wśkaźniki reńtÓMości 1 kw. 2015 r. I 1 kw 2014 r
Dy amika

1kw20l5 r. /

1 kw.2!14 t

nośc coei.cyne (EBT]
i.|r9j l !r'.hr'} ze IrejŻż|]

ti 469i

I2i't;

14 96"i

s 64%

I r6 7t%

168 249i

la rr. .

zP spz.i4l

4 9]7 qs Żł

3 53] iys Żł

5149i

3 272tys zł

3152lys zł

IOil 9791

l5Ll29""

111 07%

Za kwalIal 2015 r W poróWnan u do analog cznego okresu ubegłego roku spółka os ągnę]a
wzrost dynamiki Wszystkich wskaŹn ków rentownośc Dynarn ka marŹy brutto wykaŻała poziom
116,71% dynam ka rentownoŚc dz ała nośc operacyjnej ']68,24% dynam ka.entownoŚc brutto
127 '66% a dynamika rentownośc netto Wyn osła 100,97%' Dynamika EBTDA i nadwyŻki
f nansowe] róWn|eŻ WykaŻała Wzrost odpowednio 15a 28% 111'01%

W b ezącyrn okrese sprawozdawczym spółka terminowo regulowała swoie Żobowązana a
dynamika pozomu zadl|Że|ia wykazala war|aść 101'72%, g]ownie na skrrtek WęksŻego
Wykorzystan a kredylów W rachunku b eżącym, na dz eń sporządŻen a n n ejszego sprawozdan a
f nansowego Wskaznik p]ynnośc b eŻącei szybkiej utrzymały poŻ om uznawany za praw dłowy i
n e uległy istotnym zm anom w poróWnan U z anaIog]cznyrn okreserń ubieg]ego roku'

Wybrane WskaŹniki Żadłużenia płynności za 1kwańał 2a15r i 2a14 r przyięły Wańości jak
niże]



Wstażniki zadIużenia i płynnoaci

ii.Jiin "zo!]/i?Żań7i]l d*la|'9aJ4l/

Zgodn]ezpÓstanow]eniamiŻawańegowdnu405.2010r'układuzwerŻyceanri'spółkaW1
kwańa e 2015 r' spłac ła koLejną kwańa ną raię ! kładową W kwoc e 873 iys' z] Wobec
BankóW' Do sp]aty w kolejnych okresach kwarta nych pozostaje kwota 11 350 tys zł' , z czego
ostatn]a rata przypada do spłaty W dniU 30'06 2018 r

opis czynników i zdarzeń, w szczególńości o nietypowym charakterŻe, mających
znaczący wp\.w na osiągnięte wyniki finansowe

W okrese 3 m esięcy 2015 r' nie Wyslap ]y ŻdarŻen a netypowe rnające Znaczący Wp]yav na
Wynik finansowy spółki'

5' objaśnienia dotyczące seŻonowości lub cyklicŻności dŻiałalności

W okres e obiętym bieŻącym sprawozdaniem n e Wystąp ]y W działalnoŚc gospodarczei Żjaw ska
cyk ]cznośc i sezonowoŚc '

6' lnformacje o odpisach aktualizujących wańość Żapasów do wańości netto możliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów Ż tego tytułu

W spółce W okres]e 1 kwartalu 2015 r Utworzono następuiące odpisy aktualizuiące Wartośc
zapasóW:

lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wańości aktywów finansowych 
'rzeczowych aktywów trwałych, wańości niemateriaInych i prawnych lub innych aktywów

oraz odw.óceniu takich odpisów

t ari . han r,hrrln"l

32

]']3 51oó

cyk Żobo\łązań hand owych W dn ach
31

W spółce W okres e T kwarlałU 2015 r' utwolzoao arcz lozwiązano i WykorŻystano następujące
odpisy aktua zuiące Wartośc pozoslałych aktyuóW :

1 kw 2015 r. 1kw 2014r
Dynamika
1kw2015 r. /

1kw.2014 r
1A172tn

q3 tP""

rl8i4""

Ę 83 72th

31-12.20141. 31.03.2015 r.wykoBystanie rozwia3anłe

odp s ak a zu]ący zapasy nraler.łću 
368 50

odps aklua izu]ącv Żapasy Wyroból,',l !4

31.12.2014 t. 31.03.201s r.

odpis ak( a Zu]ący udzałyWinnyclr
2

odp..l]j';iŻu]ą.! n3eżno( 686 60 626



8. lnformacje o utworzeniu , zwiększeniu , wykorzystaniu i rozwiąŻaniu lezefi\l o(az
istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

W spó]ce , W okresie 1kwartału 2015r' utworzono oraz Wykorzystano następljące rezerwĄ/

9' lnformacje o rezerwach i aktylvach z tytułu odrocŻon€go podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo oodatku dochodoweoo

W okres e od 01.01.2015 r. do 31 03.2015 r. aktlara z tful! odroczonego podatku dochodowego
Żw ększyły s ę o kwotę 94tys'zł.

zobowiazania z tvtułu odroczoneqo oodatku dochodoweqo

W okresie od 01'01'20015 r. do 3'] 032015 r' zabow ązan a z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zmn eiszy]y się o 34 tys. Żł'

'l0 lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rŻeczowych aktylvów trwałych

W p erwszyrn kwańa e 2015 r' spółka pon osła łącznie nakłady na cele inwestycyjne oraz na
prace badawczo - rozwojowe W wysokoŚci 1 588 tys' zł

Do głóWnych zakupów za cza s]ę]

zaliczki na modern zację automatycŻnej n i form ersk e] HWs 748lys zl
Żakup prawa uŻ}łkowan]a w]eczysiego gruntóW 570 tys' zł

- modernizacja suwnicy 92 tys zł

W b eŻącym okres e sprawozdawcŻynr spółka n e ŻaWerała istotnych transakci sprŻedaży
rŻeczowych aktWVóW lrur'ałych'

11.lnformacje o istotnym zobowiąŻaniu Ż tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Na dzeń 31'03.2015 l ne WystEp ły istotne zobow ąŻan a Ż tytu]rr zaklrpu rzeczowych
aktJ,VóW trwałych

12' lnformacje o istotnych rozlicŻeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 31'03'2015 r nie Wystap ły roz czenia z t}łułu spraw sądowvch

1' RezeMa na śwadczenja e'nerytalne
1 375 89 6i 1 397

długolern'] nowe l odprawy emelyla]ne) Ą22 Ą22

klóikolem nowa ( urlopy nagrcdy
953 89 975

2'PoŻostałe rezeMy kótkotemrinowe
5 263 1107 432 . 5 938

reŻefua nr \łlnaqrodŻen a 1 3110 300 6110

reŻenva na rernon1y kosŻly

rcmontarn ruestvcan
506 6!'l 49 687

lezenła na za e!łoŚć lł podaiku

do.hodo,łym C T.8 za 21]08 r (raŻŻ 3366
odseikam na 00ds1 DecVŻ UKs

r9l 3 559

111 3

t0



13' Postępowania toczące się pŻed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań albo
wierzytelności , których wańość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dzeń 3T'03'2015 r. toczyły się następujące postępowan a, kiórych łączna Wartość
oszacowana przez spółkę wyniosła 3719 tys. Żł i przekroczyła 10% kapitałóW Własnych
spółk]]
przed sądem okręgowym Wydział V|l Gospodarczy W Kielcach z powództwa społki odlewnie
Polskie s'A. przeciwko spółce Złotecki sp'zoo zsedzibą WŻelchowle, W sprawie zapłaty
odszkodowania W Wysokości 160 tys' Żł' Ż tytL]łu poniesionej przez odewne Posk€ sA'
szkody związanej z njenaleŻi,łym Wykonaniem obróbki odlewóW PoŻeW skielowano do sądu W
dnirr 30'07'2014 r' Na dzień sporządzenia sprawozdan a sprawa jes1 W loku i ne zapadło
żadne roŻsazygnięcie
przed Urzędem KontroL skarbowej W KieLcach W sprawe rŻe|e noŚc deklarowanych podstaw
opodatkowan a oraz praw dłowości ob|iczan a podatku dochodowego od osób prawnych za ata
2008_2012' a takŹe usta en a, czy dany podm ot jest inst],łucją obowąŻaną w śW etle ustawy Ż
dnia 16'11 '2000 r' o przeciwdz]ałanlU planiu brudnych pien ędzy oraz f nansowaniu terroryzmU,
a W przypadku uzyskania statusu inst],łucji obowiązanej W sprawie wyvązania się z
obowiązkóW Wynikaiących z w/W ustawy' Postępowanja Wszczęto 20 r.'arca 2a14 roku oroan
kontrolujący W dniu 0502.2015 r' wydał decyzję okleŚlającą za egłość podatkową w podatku
dochodowyrn od osób prawnych za 2008 r'' W WysokoŚc 2 122lys' zl Waz z na eznym od tej
kwoty odsetkami' Decyzja ta wynika z innej oceny charakteru Żaweranych transakc]j na
pochodne instrumenty finansowe od plzyętą plzez spółkę' W dn u 23 ulego 2015 r spółka
Żłożyła odwołanre od decyzji do Dyrektora lzby skarbowe] W Kielcach, Wnosząc o jej uchy]en e
w całoŚc iumorzenje postępowan]a W sprawie' W przypadku negatywnego lozpallzen a
odwo]ania przez lzbę skarbową W Kielcach , spółka dochodŻić będzie swoch praw przed
sądem' Wdniu 17 narca2015f' pomimo Wn esionego odwołania, społka dokonała Żap]aty
za egłego zobowiązania podatkowego od osób prawnych za 2008 f' wykazanego W decyzi ,

które |ączn]e z naleŻnyrni do dnia zap]aty odsetkami Wyniosło 3 559 tys. zł'
społce nic n e jest wiadomo o czynnościach podejmowanych przeŻ L]rząd Kontroli skarbowej w
śWietle postępowań wsŻczętych 20 marca 2014l'' a dÓlycŻących |aŁ2009 2012'

15. lnformacje na temat zmian syłuacji gospodarczej i warunków pfowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych spółki, niezależnie od łego' czy aktywa izobowiązania są Ujęte w wańości
godŻiwej czy w skorygowanej cenie nabyc;a (koszcie zamońyzowanym)

Na osiągane przez spó]kę w perspektwvie kolejnych rniesięcy Wyniki ekonom iczn o-f na nsowe
oraŻ Wartość godziwą akt}WóW i zobow ązań finansowych będą miały Wpłylv:

tempo skala i trwałość Wzrostu gospodarczego W krajach Unji Europe]sk ei , W pow ązan U z
sflacją rynkową ekonom czno- finansową głównych kontrahentóW spółki, W tym w
szczególności syt!acja gospodarcŻa Niemiec'

- Wahan a kursóW Wa]ut obcych, W tym W szczególności EUR/PLN
kształowanie s ę cen surowców maleriałów uzJ,vr'anych do produkcji odLewn czej głóWn e
suróWki od]eWlriczej z]omu'
sfuacja ekonom czno finansowa glównych odb orcóW spółki'

14. Wskazania korekt błędów popżednich okresów

W sprawoŻdan u fjnansowym za 1 kwartał 201 5 roku nie Wystąp ]y korekty błędów poprzedn ch
okresóW'

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 sprawozdawczego

W okresie od stycznia do Tńarca 2o15 r' spółka terminowo regulowała ŻobowiąŻan a z tlułu
Żaciągn ętych kred}łóW bankowych i nie narUsŻyła postanow eń umóW kredytowych'



1q

]7' opis organiŹacji grupy kapitałowe.i

Jednostką dominuiącą W siosunku do spółki odlewnie Po]skie s'A', W rozumien u ari'3 ust'1 pkt
37 d Ustawy o rachunkowoścj' jest społka z ogranicŻoną odpowedzanoŚcą oP nvest z
s]edŻ]bą W starachow]cach' która na dzeń 31'03'2015 r' pos ada]a 5425'246 sŻt' akcj spółk
od ewn]e Polskes'A'. co stanowi 26'25 aA ag6lL) akąi ] 26'25% czby głosóW na wanym
Żgromadzenju akcjonariuszy społki odlewnie Polsk e s'A'
Posiadana przez jednostkę dominuiącą liczba akcji i udział w kap]tale spółk od ewnie Polskie
s.A' nie u egły Żmian e W stosunku do ubległego rok!'

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

spółka W okresie 1 kwańałU 2015 r' ne zawieała z podm otamj powiązanymi istotnych
transakcj na nnych Warunkach n Ż rynkowe.

'nstrumenty 
finansowe

Dzałalnośc spółk W okresie pierwsŻego kwartału 2015 r. finansowana była kapita]em Własnym,
kredlami bankowymi, a także zoho\|']iąŻan am] układowymi hand owymi W ramach
udzielonego kred),tu k!pieckiego Bankanri finansuiącymi dzałalność spółki były: Bank
M lennl!rm S.A. Ralffeisen Bank Polska S.A.
W ramach Umowy o kredl W rachunku bleżącyrn zawańei z Bankiem Milennjum społka
kofzyslala z mitu W wysokości B 0o0 tys' zł oraz W ramach Umowy o nię na akredJ,t),1/Vy
dokumentowe z ]im tu w Wysokości 1 500 tys' zł'
W ramach Umowy o imit wierzle nośc zawańei z Ra ffe sen Bank Polska s'A' na kwotę 14 000
iys' zł spó]ka mogła korzystaó z kledlu w rachunku bieŹącym W Wysokośc 8 000 tys zł' im tu
na akredf}^ły W wysokości 6 000 tys' zł oraz limtu na obsłrgę Walutowych Transakcji
Terminowych w Wysokości '1000 tys. z], plzy czyn )ącz.a kwota zadłuzenia z tylułu
Wykorzysiania ]mtu nle mogła plzekloczyć 14 000 tys' zł' W 1 kwańae 2015 r' społka ne
zawiera]a transakcji Wa utowych W ramach ]imitu na obs]Ugę Wa]utowych Transakci]
Terminowych.
W 1 kwartale 2015 r' średnie Wykorzystan e kredytów W rachunkach bieżących liczone z dni
Wykorzystania kred},tóW Wyniosło T 999 tys' zł'

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

W 1 kw' 2015 r' nie Wystąrjła znriana melody ustalania Wartości instrumentóW f]nansowych
Wycenianych W wartości godz]Wej.

21' lnformacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów

W 1 kW' 2015 r' nie m iała m eisca zmiana w kwa| fikac]i aktywóW finansowych W wyn k! zmiany
ce|u |ub Wykorzystan a tych akt],vr'ów'

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

W 1 kW' 2015 r' nle nriały m eisca ems]a akcji' Wykup ispłata n eudziałowych ikapitałowych
papieróW Wałościowych'

23. 1nformacje dotyczące wypłaconej (lub zadekla.owanej) dywidendy

W1kw 2015r' spółka nie zadeklarowała 
' 
an]teŻ n e wypłaciła dtvr'dendy.

20.
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24' zdalzenia po dniu na który sporządzono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe 
'nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe

wynikifinansowe

Po dnLl, na który sporządzono b eŹące , skrócone sprawozdanie finansowe Wystąpiły
następujące zdarzenia nraiące WpłlV na je] sytuację nrajątkową f nansoWą:

W dn u 07'04'2015 r. spólka powzez zlea zowanie W okres e od dn a 12'08'2014 r' kolejnego
zamówienia na dostawę odlewóW że]iwnych do KoRDEL Antriebstechnik GnrbH z siedzibą W

Dijmen os ąlnęła Wartość przychodóW ze sprzedaŻy do tej spó]k W łącznei wysokośc
13 311 tys' Żł' RealiŻacja zamóWień odbyła się na Warunkach rynkowych n e odbiegających od
postanow eń ogó nie przyiętych W Umow e dostawy, bez zapisóW dotyczących kar umownych
WarUnkóW'

W dniu 05'05'2015 r' Bank BGŹ BNP Palibas s A. z siedzibą W Warszaw e po nformował' Że
na skutek połączen a BankLr GospodarL Zywnosc owej sA' oraz BNP Par bas Bank Po ska
s'A poprŻez przeniesene całego majątku BNP Paribas Bank Polska s'A' na Bank
Gospodark Żylvnościowe] sA'' W dn]U 30'04'2015 r' Bank nabyj W drodze sukcesji
uniwersa nei 1 952896 sztuk akci zwykłych na okaŻiciela spółki Akcyinej odewne Poske.
W wyniku nabycia akcji Bank przekroczy] próg 15% ogó ne] liczby głosóW na Wa]nym
ŻorornadzeniU spółki'
BezpoŚredn o przed dnienr nabyca Bank posadał 1 303 586 akcji stanowiących 631%
kapitałU zakładowego spółki uprawniających do Wykon$'Van a 6,31% ogó nej czby głosów
na Wanym zgromadzen u spółk]. Po dokonanU nabyc a Bank BGŹ BNP Parbas S.A'
pos ada 3 256 4B2 akcj spółki repreŻentujących 3 256 4B2 głosóW na Wa nym zgrornadzeniu
spółk], stanowących 15'76% kapta]u zakładowego społki i Uprawniających do Wykonwanla
1 5 76% ogó nei czby g]osóW na Wa nym zglomadzeniu spółki'
Bank BGŻ BNP Paribas s A' ponadto ośw adcŻył, ż_^]

> nie ma zamiaru dalszego zwększania udziału w ogólne] czb e głosów na Walnym
zgromadzen]u spółki W okresle 12 m esięcy od Żłożen a nin]ejszego zawiadomien a'

> n]e is1n eią podnrioty ŻaleŹne od Banku posiadające akcie spó]k ,

ż nie jest stroną ]akichkolwiek umóW, których przedmiotem jest przekazan e
Uprawnien a do wykonyłVan a prawa g]osu z posiadanych akc]i'

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

Na koniec poprzedniego roku obrotowego spółka nie wykazwala innych zobowązań
Warunkowych poza wystawionymi przez n]ą weksam Własnym l/r ó/anco stanowącym
zabeŻpieczenie umóW o dofjnansowan e proiektóW rea Żowanych z udzia]ern Środków
por.ocowych' Na koniec 1 kwaria]U 2015 r' w stosunku do stanu na dzień 31j2'2014 f'
zobowiązania Warunkowe nle lległy Żm anie lWyniosły 9 019 tys' Ż]

WartoŚc 2abezp eczeń weks owych na dŻień bilansowy doiycŻących Żawa.tych umóW o dotację
prezentuje pon Ższa tabela:

Tytul
Wańość nadŻień31'03'2015r

lłs'Żł)

l

Żabezp eaen e nalełlego WykÓMn a ŻobÓWjaŻań Wyn kaja.cyń
Ż Umowy nr PoP!! 01 03 00_26.039109 00 zdna 3108 2010. o

sbroEen ewspolE odiewnie Poske sA oś.odka Badawc.o
Roeoloweqo fumoonenlóW odewncŻyĆh 0BRK0

6 200

ŻabezpeEene nalełlegoWykonana zobow ąań Wyn kajatych
z umowynr UDA P0G0i.0400-26.007109.00 LIDA
PO G n4 01 00 26{)07109 00 7 dn a 2510 20111. d

doinansowan e pm]eklu opramwańe Wd'oŹenie mowacyjne]
lechnÓ09 Wylapańa obrÓbk]poŻapecowe]
Wvsokoia|oścowso żeliwa slem dalneoo

925
WrazŻodsellam WWysokosc
określÓne]]ak da za]ąbr
pod alkowych liczo n yml od dnia
ptzekazan a Środld! na konto
soÓłk dodnafuml d.la.

l
Zabezpieczeń e naeżylegoWykonana zobowąan {}n ka]ących

Ż umoq m L]DA Po]G 010400'26{1]/10_00 Żdna
]008201] r odolnamowanepro]eklu Badańa ÓpńÓowane
techn ki!łnłażan a n| owa cy]n eo o Wysokoia [ośc oweq o że]jwa

1722
Wraz Ż odsetkamj { WysÓkÓśc

olreśonej]ak da aąloŚc
podatkowych cŻoiyń qidna
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p2ekaŻania śtodkóW ńa lonlo
soołk do dnia ŻwÓl! dÓtaĆ

Żabezpeczenie M eŻylegÓ wlonańa Żobow a.Ż.ń Wyn ka]ącyclr

z!mowydolacji nrll/2014/Wn13/OA AL.l KUDzdna
080] 2014 r. o doi nansowan e pro]eklu P2eprowadŻene
audyfu eneqeqcznąo, klóry ptrycŻyn s]ę do ŻmńeFŻenia
zuŻyca enłg eLektryone] ożŻ qaŻÓ(e]

1T2
Wrazznaeżnymiodselkam]W
Wysokośc Ókeś Óne] ialt dla
Ża eg ]osc! pod al lowycl] czonym
oddne pEelazania śfudkdw na
konto spÓlk do dn a eroi[
dohci 1 olres lfuałsc plo]eklu

I019

spółka nje posiada innych zobowiąŻań WarUnkowych poŻa Wym en]onyrni powyże]'

Aktylva WarUnkowe n e Wystąplły zaróWno kon ec ostatn ego roku obrotowego jak róWn ez na
koniec niniejszego skróconego sprawozdan]a kwartalnego Ża 2015 r'

26' skutki zmian w st.ukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, prŹejęcia lub spŻedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału' restrukturyzacji i zaniechania działalności'

W okresie od styczn a do marca2015 r' ne Wystąpiły zmiany W struktLJrze spółki W wyn|ku
połączenia jednostek gospodarczych' plzejęc a ub sprŻedaży jednostek, inwestycii
or-9ore.r'no yrr oodz.al- iresf,kt,r\,/o.

27' stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok'

spółka n]e podała do pub cznej Wadomości prognozy WynikóW na rok 2015 z uwagl ńa
nestabiną s),'tuację makroekonom]czną W gospodarce światowej ieuropejskiej sktrtkującą
tludnyrn do plzew'dzenia poziomem zamóWeń W perspekti,\łie koeinych nries]ęcy bi€Źącego
roku.

28 AkcjonariusŻe posiadający bezpośrednio lub pośrednio prŻez podmioty zależne co
najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz zmiany w struktuŻe
własności ŻnacŻących pakietów akcji w okresie od pflekazania poprŻedniego rapońu
kwańalnego

Na dz eń 31 '03'201 5 r' kapitał zakładowy spółki Wynosił 61 992363zł dzie|ił się na20664121
akc]i ŻWykłych na okaziciela o Wartości nom]na nej 3,00 zł kazda'
Akcjonariuszami pos adającymj co najmniej 5 % ogólnej licŻby g]osóW na Wa nym zgrornadzeniu
spółk Akcyjnej od ewnie Polsk e według Stanu na dŻ eń prŻekaŻania n n eiszego raportu byli:

Lp.

Zmianyw oksie do dnia
pżekaania ninieFŹego npoillr,

ti. : 01.01.m15' 14.05.2015 r.

stan na dzień przekazania
niniejsŻago hp.ńui 14'05'2015 l'

l 5 425 Ż4a 2625% 5 42ż216 26 259'"

2 3495248 r691% 3495248 '16 9t9t

l I .oi2 896 9,459i 1952896

BankBankBGŻBNP

1303586 ó.]"' +l952896 3 256 482 I 5 /6"/"

r000%

14242719 68,92% 14 242719 68,92%
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29' zestawienie stanu posiadania akcji spółki przez osoby zaEądz{ące i nadzorujące na
dzień przekazania rapońu kwańalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od
pzekazania poprzedniego rapońu kwańalnego

W okresie od styczn a do dnia przekazan a raportu Ża 1 kW.2015 r' spó]ka nie otrzymała
informacji o Żlrr ian]e W stanie pos]adania akcji plzez osohy zalządzające nadzorujące'
Tabe a pon żej prŻedstawia stan pos adan]a akcj spółki prŻez osoby zarządzające i nadŻoru]ące:

Lp,
Stan ia 31.03,2015r

Liczba ak6j! / glosów na Wz

Leszek Waczl Wceprezes Żażanu spÓll 2 4fn

fuzmjeE (W ecjeń _!!cepEewodi cŻaą
r00 00005%

494 678 2 4145%

W okres e od plzekazan a poprzedniego raportu Wystąpjła zfia|a w stlukturze WłasnoŚc
znaczących pak etóW akcji spó]k polegaiąca jedyn e na prŻejęc]L] akcj na eżących do BNP
Paribas Bank Polska sA. plzez Bank BGZ BNP Parbas S'A' powstały z polączenia Bank!
Gospodarki Zyr]Vnościowei s A' oraz BNP Par bas Bank Po ska s'A.

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

Na dzeń sporządzenia raportu spółka ne udzeiła poręcŻenla kled),,tu lub pożyczk ani teŹ
gwarancji Źadnemu podrn otowi'

31' lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej , majątkowej' finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian oraz informacje istotne d1a oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez spółkę

od rnalca 2014 r' w spółce prowadzone są konlfa|e wzez Uząd Kontro skarbowej w K e cach W
spraw]e rzete noŚc deklarowanych podstaw opodatkowan a oraz praw dłowości obliczan a
podatku dochodowego od osób prawnych za ab 2a08'2012' a lakże Ustaena, czy dany podmiot
jest nstytucją obowązaną W śWietle Ustawy z dnia 16'11'2000 r' o przec wdz]ała n iL] pranU
brudnych pleniędzy oraz f nansowan u terrolyzmu, a W przypadku LrŻyskania statusu instylucji
obow ązanej W spraw e Wyvviązania się z obowiązków Wynikających z w ustawy'
Kontrolujący zwrócij szczegó ną uwagę na uięce W księgach podatkowych spó]k transakcji na
pochodne nstrumenty finansowe zawierane W 2008 roku' W Wydanej decyzji przez UrŻąd Kontro
skarbowe] W Kecach z dna 05.02.2015 l' organ przyjął nnąocenę Żawieranych iransakc]] na
pochodne instrumenty finansowe od plzyjęlej plzez spółkę i określił Żobowiązan e podatkowe W
podatk! od osób prawnych za 2008 r' W Wysokaśc] 2 122Iys' zl ' które spó]ka pomimo odwołan a
sę od decyzji do Dyrektora lŻby skarbowe] W Kje]cach zapłaciła Wraz z na]eŻnymi odsetkarn
bez\ wy]ączan a okresóW beŻodsetkowych w dn]u 17'a3'2015 l' Pozostałe postępowan a
konlro ne za |aia 2009-2a12 WsŻczęte w nrarc! 2014 r', nie zakońcŻyły się wydanienr decyzi
przezUKSwKecach.
W przypadku podtrzymania przez otgany kontro skarbowej dotychczasowej argur.entacl w
zakrese oceny zaweranych przez spółkę tlansakcj na pochodne nstrLrraenty fjnansowe oTaz
innej n Ż spółka interpretacji skutkóW wypow edzenia w 2009 r umów Żawartych W tym zakresie Ż
Bankarn sinieie ryzyko Wydawania kolejnych niekorzystnych d a spółk decyzj '

32' czynniki, które będą miały wptyw na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego kwańału
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będąmiały wpływ:' - łóniun'ttura W klajach Unii Europejskiej W powiązaniu z sytuacją rynkową ]

ekonomicŻno- finansową głÓwnych kontrahentÓW spółki' w szczególności odbiolcóW z
Niemiec,
kształtowanje się kursÓW Walut obcych, a w szczegÓlności waluty Et]R wobec PLN , z
uwagi na wysoki udzlał sprzedaŹy realizowanej w Wa uiach obcych, W przychodach ze

sprzedaŹy o9ółem'
kształtowinió się cen surowcóW i materlałóW wykorzysiywanych w produkcj] odlewniczej'
głÓWnie suróWki;dlewniczej oraz cen nośnikÓw energetycznych z uwagl na ich istotny

udział W kosztach rodzaiowych prod!kcji'

- Wydawanie kolejnych, niekorzystnych dla spÓłki decyzji podatkowych za lata 2009- 2012

W przypadku podtrzyman!a prŻez organ kontroll skarbowej dotychczasowej argurnentacji

W zakresie oceny zawieranych przez spółkę transakcj] na pochodne instrumenty

f]nansowe oraz innej niŹ spó|ka ]nteapretacji skt]tków wypowiedzenia w pieMszym

kwartale 2oo9 r' umóW zawańych w tym zakresie z Bankami'
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