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1. Działalność spółki

lnformacje ogólne

oDLEWN]E PoLsKE sA są spółką notowaną od 12'03']998 r na Giełdzie PapieróW Wańościowych W
WaIszawie.
siedzibą społki iest miasto starachowce' Adres: 27-200 starachowce' Aleja Wyzwolenia 70

spółka zarejestrowana W sądze Rejonowym W Kiecach, X Wydział Kra]owego Rejestru sądowego pod

numerem KRS 0000024126
Kap tał zakłado$1 spółki Wynos 61 992'363złidzlelisęna20.664121 akcjizwykłych naokaziceaoWańośc
nominalnej 3'00 zł każda'
Podmiot zależny PRMA społka z og]?niczoną odpowiedzia nośc]ą z sedzibą W 27-200 sialachowice' A'
WyŻwolenia 70'

skład zarządu i Rady Nadzorczej

Zgodnie ze statutem spółki Akcyjne] oDLEWNIE PoLsKlE, spółką zarządza t.Żyosobo\ĄY Zarząd' Kadencja
ZaŻądu tMa trzy lata'

W okresie l połrocza 2012 l' zalząd społki działał W składze powołanym przez Radę Nadzorczą W dniu
01 04.2010 r., tj.

Pan Zbigniew Ronduda' Prczes zalządu
Pan Ryszad Pisarsk]' Wiceprezes Zarządu
Pan Leszek Walczyk, W ceprezes ZarŻądu

W dniu 07'05'2012 r' zwczajne Walne zgromadzene spółki udŻieliło Wszystkim członkom ZarŻądu spółki
abso utorium z Wykonania pŻez njch obowiązkóW W roku obrotowym 2011.

Nadzór nad dzlałalnością spó|ki spl"Wuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza powo]ana 02'04'2010 roku pzez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó|k ' Kadencja Rady NadŻorczej tMa trzy ata W skład Rady Nadzorczej
Wchodzą
Pan Joanna LącŻyńska-suchodolska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pan KazimieŻ Kwlecleń' W cepzewodniczący Rady Nadzorcze] isekretaE Rady Nadzorczej
oar Józe'a Fa'r]ieec' czło1ek Rady \adzorczej
Pan Tadeusz Piela, Czlonek Rady Nadzorczej
Pan Roman Wrona, Czlonek Rady Nadzorczej

W dniu 07 05 2012 roku zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udz eliło Wszystk m członkon] Rady Nadzorczej
abso uto um z Wykonania przez nich obowiązkóW W roku obrotowym 2011.

Przedmiot działalności

Podstawowym pŻedmiotem działalnościspó]kizgodn e z Po ską Klasl kacją Dz alalnoścj (PKD 2007)iest
245] Z - odlewnictwo żelWa
2452 Z' odlewnictwo sta iwa
2453 Z - od ewnictwo rneta ilekk ch

2454 B _ od ewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z Wyjątkiem od ewnictwa m|edzi i stopów m edzi
7219 Z- badania naukowe i prace rozwojowe WdziedŻinie pozostałych nauk przyrodniczych itechnicznych



zdarzenia istotnie wpływające na działalność społki' które Wystąpiły w l p6lr. 2012 r. i po jego
zakończeniu

1)

4)

Dokonan e W dn u 19'01.2012 l' na Żecz BNP Par bas Bank Polska s'A' pŻedterminowej spłaty pozostałej

częśc zadłUżenia WTnikającej z Umowy ugody z di a 29.04'2009 r W Wysokośc 5 934 050,59 zł wlaz z
n aIeżnymi odsetkarn W Wysokośc 30 334,54 zł W związku z p Żedterminową spłatą zadłużen a Społka nie
poniosła dodatkowych kosztóW i opłat'

{Rapoń bieżący Nr 2i2012 z dnia 19 01.2012 r')

Podpisanie W dniu 01'02 2012 r' z Ra ffeisen Bank Polska spółka Akcyjna z s edzibąw Warszawie Umowy

o L m|t WierŻtłeliości Nr oRD/L/36760/12. W ramach niniejszej umowy Bank udziellł społce odnaw alnego
kredytu W rachunku bieżącym W Wysokości do 6'000 tys' zl z pŻeznaczenien na finansowanie bleżącej
działalności gospodarczej Wokresedodna31.01 2013r Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest udzielone
Bankowi pełnomocnictwo do tachunk! bleżącego i innych rachunkóW społki W Raiffeisen Bank Polska s'A,
hipoteka do kwoty 10'500 tys' zł na plawie Wieczystego !żytkowania gruntu, położonego W starachowicach
plzy A]' WyŻWolenja 70' dla którego sąd Rejono$1 W starachowcach, V WydŻał Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę Wieczystą KW nr Kj1H/00023237/0 Wraz z cesjąWieŻ ytelności z !mowy ubezpjeczen a Ww'

nieruchomośc oraz potwierdzona cesja naleŹnośc od pęciu kontrahentóW spółki' oprocentowanie ktedyłu
stanowl stawka WlBoR d]a iednomiesięcznych depozytóW W PLN powiększona o 2,5 procentową maźę
Banku W skai roku' Z tytułu udzielenia kred}łu spó]ka pon osła koszty jednotazowe] prowzjl
p|zygotowawczej W Wysokości 0,5 % kwoty kredytu' Wartość rynkowa prawa użytkowania Weczystego
n eruchorności, na któlą została ustanowiona hipoteka Wynos 16.928 tys. złizgodnie z s 5 ust' 1 pkt 1 W

związku z s 2 ust 1 pkt 45b RR[/ GPW (Dz l]' Nl33, poz' 259) stanowi aktywa o znacznej Wańośc '
(Rapoń b]eżący N r 3/201 2 z d| a 01 '02 '2a12 l ')

Podplsanie W dniu 1'l'04'20]2 r' z Raiffe sen Bank Polska spółka Akcyjna z siedz bąW Warszawie Aneksu
Nr 1 do LJmoWy o L mit Wiezytelnośc Nr cRD/L/36760l12 z d| a 01'02'2a12 r', w ramach którego gorna
gran]ca limitu wieŻytelności udzieonego spółce została zWększona o kwotę 1'000 tys' zł z przeznaczenlem
na obsługę Walutowych transakcji terminowych' zaweranych pomiędzy Bankiem a społką na podstawe
odrębnych umóW do kwoty 1'000 tys' zł lub jej równowańości W innych Walutach W tern]inie do 31 01'2013 r

Łączna kwota zadłużena spółki, Wnka)ąca z umowy o Ljmit Wiez}telnośc Nr CRD/U36760/12 Wraz z
Aneksem Nr 1 związana z wkorzystan en] lin]itu w fonnie prodlktóW obarczonych r}Żykiem tj' kredytu W

rachunku beżącym (rapoń b eżący |l 3]2a12 z dnia 01'02'2a12 l') oraz obsług Walutowych transakcji
terminowych nie może pEekroczyć 7'000 tys' z| W związkL] z powyżsŻym u|egło zmianie zabezpieczenie W

formie poddania sę egzekucj] W trybe art' 97 Prawa Bankowego z kwoty 9'000 tys' z|do kwoty 10'500 tys
zł Maksymalna długość Walutowych transakcji term]no!Ą}ch zawieranych pom]ędzy Bankiem a spółką nie
moŹe być dłuższa niż sześć miesięcy' Z ttłulu zawańego Aneksu nr 1 do Umowy o Limt Wierzytelnośc Nr

oRD/L/36760/12 Bank pobrał prowizję W Wysokości 0,5% plzyznanego ]]mitu na obsługę Walutowych

tmnsakcji lerminowych' W związku z zawańym Aneksem Nr ] do l]nrowy o Ln]it WeE}łelnośc Nr
CRD/L/36760/12' spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska spÓłka Akcy]na z sedzibąW Warszaw e W dniu
11'a4 2012 f. l']mowę Ramową o Współpracy W zakrese Transakcji Term]nov!}ch oraz lJrnowę Dodatkową
Transakcj Walutowych 

' 
które Lr moŹ Wiają spółce zawieran]e term]nowych transakcji Wa utowych ' W związku

z zawańymiL]mowam limit na Wajutowe transakcje terminowe, z terminen] WaŻ']oścido 31'01.2013 r. Wynosi
1'000 tys zł, zaś kwota Wańości progowei' t]' akceptowanej pzez Bank maksymalnej Wysokości sumy
ujemnych Wańości referencyinej Wyceny rynkowejWszystkich zawańych przez Społkę trcnsakcji bez kaucji
początkowe] Wynosi 670 tys' zł' W ramach powyższych umóW' W zaeżności od lozwoju s},tuacji W zakresie
ksztahowania się kursów Wa|ut' możlWe będzie zaweranie prŻez spółkę zabezpieczających traisakc] typu

forward o Wańośc stanowiącej maksymalnie 40% ekspozycj Wa utowej netto, tj' poŻionru pzychodóW
osąganych pŻez Spółkę W Walutach n e zabezp]eczonych W sposób naturalny' obecnle stanowiąone około
25% przychodóW ogołem społki'
(Rapoń bieżący Nr 9/2012 z dnia 11'04 2a12 r')

Popzez zreaLizowanie wokres]eoddia27'09'2011r'(rcpońbieżącynr18/2011 zdna26'09'2011roku)
do dnia 27 '04 '2a12 r' ko]ejnego zamóWienia na dos{awę od leWóW że iwnych d a KoR P0 sp ' z o 'o z



siedz]bą W Jaworze, spółka osągnęła Wartość pżychodóW ze spŻedaży da tego kl]enta W łącznej
Wysokości 10'829 968 zł' Realizacja zarnóWień odbyła się na Warunkach rynko\Ąych nie odbegających od
postanowień ogó nie przyjętych W umowie dostawy, beŻ zapsÓW dotyczących kaT umownych WarunkóW'
(Rapoń bieżący Nr 10/2012 z d| a27 '04 '2a12 r )

5) Podięc e W d n iu 07 '05 '2a12 r plzez zv'rycząne w alne Zg romad zen e społki lchwa] W sprawach:

zatwierdzen a sprawozdan a flnansowego Spółk Ża okres od 'l'01 2a11 r da 31j22a11 f'

zatw]erdzenasprawoŻdanazarząduzdza]anoścspołkizaokresod1.01.2011ldo31122a|l
' podz ału Zysku Ża rok obroto!ł} 2011

udz]eenia Wszystkin] cŻłonkom ZaEądu absolutoriurn z Wykonan]a przez nich obowąŻkÓW W roku
obrotowym 2011,

udzelenia Wszystkim członkon] Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonan a prŻez nich obow ązkóW W

roku obrotowyr.2011,
(Rapoń bieżący Nr 1]/2012 z h a7 a5 2012l')

6) Wybór W dn u 27 06 2012 r przez Radę N ad zorcŻą spółki, AuX liu n] Audyt Barbara szmu r]o, J adwiga Faron
spÓłka Komandytowa z sedzibąW Ktakowe' Al Pokoju 84 31'564 KrakóW, wpisaną na lstę podmiotóW

uprawnionych do badan a sprawozdań finansowych plowadzoną pŻez Kraiową lubę B egłych ReWdentóW
pod nr 3436 do pŻeprowadzenla badania splawozdania fnansowego spółk Akcy]ne] oDLEWN E PoLsKlE
za rck2012 alaz Wzeg]ądu spTawoŻdania finansowego spÓ]ki za l półrocŻe 20]2 r

(Rapoń bieżący Nr 13/2012zina27 a62a12 r'}

Podstawowe Wielkości ekonomicznołinansowe

Prezentowane dane dotycząokresu od 0J 01 2012r do 30 06 2012l isą poróWn}4łalne do danych za okres od

01'01 20]1r do30'06'2012 r Dane podawane sąW tys' Ż]'

Rachunek zvsków i strat

Rachunek rysków i strat
Lp.

Przychody ze sprzedaży ploduktÓW, toWaróW

A rnat€r ałóW

Kóa'ty aó'ad;ń'ah pióaa(ióW towaróW

B mate alóW

lpół..2012 r' Ipćł.201t r'
wvs'zł wtys' zl

oynanlka
2n12!2011

54 606
56 759 96,21.,.

47 030
49 736 94 56%

C Zysk

D Koszly sprŻ€daży

ysk (sllala)bnrlto ze sprzedaży 7 0n 107 
'B7ań1223 113,16%

3 682 104.56%

7 576

I 384

F Koszty ogólnego Żaruądu 3 850

Zysl (strata) ze sprzedaży 2 342 2118
1254G

H

Pozoslałe przychody operacyjne
pozośtaie łóśżiy ońóiicylnó

1 499

sż
lls,q87e
144,15%

l
J

K

L

Zysk (strata)z dz ała]ioścj opelacyjne]
o ycloor fra.90 !"
t ośii1 : i" "ół;
Zysk (strata)z działa nośc gospodarcze]

3 220
431

2941 109 50%

126 41 30%

2 850

616

2 451

68.55%

116'29a/Ó

Wyn k Zdarzeń nadzwycza]nych
[.4

N Zysk (Slrala ) brutto 2 850 2 451 116,29e"

O Podatek dochodowy .144

123,80%R Zys[ 1Slra]a) netto 2 994 2 418



spółka za lpółr' 2012l. osiągnęła zysk neito W Wysokości 2994tys'zł Wynik społkiza ]póh'2012l'na
poszczególnych działalnościach Wyniósł|

zysk / slrata ze splzedaży 2 342 2118 110,59%

Zysk /strata brulto Że spŻedaży 7 576 7 n23 107 ,87o/o

Zysk / strata z pozosiałej działa nośc opelacyinej 878 106,68%

Zysk / shata z działalności finansowej .370 -490

slraly nadŻWycza]ne

Zyski nadzwyczajne

Zysk / skata bruto 2 850 2 451 t6.29r/,
.1Ą4

w tym

" podatek dach1dowy bjeący

- podatek dachodow odrcczony 33.1Ą4

Zysk /sirata netlo 2 994 2 415 123,1]a/o

Uzyskane Wyniki ekonomjczne za l półrocze 2012 r' potwiedzają dobrąkondycję finansowąspołki'

Kosztv rodzaiowe

Wartość sprzedanych towarÓw i

nrateriałóW 1,18% 1,99% 61344/o

5,740/o

zużycie mate ałóW ] energii 28 452 55,0670 28 502 56,98% 99,82%

3.1. wtW: energia 4 990 9,66ań 5 057 10,11% 98,68%

usługiobce I507 16,460/, 7 226 14.45% 117,730/,

podalk iopłaly 794 1,540/0 750 1,50% 145.870k
Wynagrcdzenia i śWiadczen a na
Ż ecz pracowników 9 867 19,10% I 263 18,52a/a 106,52y0

7. pozostałe koszty 476 0,924/a 577 1.154/a 82,50%

ogółem kosziy 51 673 100,00% 50 021 100,0% 103.300/"

struktu la kosŻóW rodzajowych W l połr' 201 2 r' w porównaniu do l połl. 201 1 r' nie uległa zasadn czym zmianom'



Bilans

Lp. Bil..Ś 30.06.2012 Udział wg

30.06.2012r.

30.{6.2011r. lJdzjał Dynamika
13:51

30-06.20f1r.

6

1 AklWVa trwałe

2 Aklywa obrotowe

79 965

42 323

37 642

100,00%

52,93%

47,07%

79 088

40 136

38 952

100,00%

50,75%

49 25%

101,11%

105,45%

96,64%

B,

1

2

Kaptałwłasny

Zobowalania rezerwy

79 965

21 798

58 167

100,00%

27 
'26Óń

79 088

15 288

63 800

100,00%

19 33%

80 67%

101 1t%

142 58%

91,11%72.7 4a/

sumabilansowanadzień30062012r wynosła 79 965 tys Zł WstosunkudosLrmybiansowejna30062011
r' roku zwiększyła się o 877 tys' z], tj' o 1'11%

Wybrane wskaźniki ekonomicŻnołinansowe

Lp.

1

Ws]6źniki Ipók'2012r lpóh2011r' Dynamika[3:4l

1 Marża brutto ze sprzedaży
(zysk blufto Że spżedaży /pżlrhÓdy ze spftedaży nena)

2 RentownośódŻjałalnoścoperacyjne]

. Lys) z .o-z4a!oŚąc,}ę!p.ryjr9)/p'Ęl9L9! Ż! !pE9d?! ry@L
3 Rentowność brutto

-,.t a -Ra p- . ao te.D2ed"z e"a'

4' Renlownośó sprzedaży ]retto

',! !!! ! :.:ą.F4L!!'' lrÓ
5, EB TDA

!:::9a!:!9:: a9Sd.::a ? 91 1.a
6' Nadwyżka f]ransowa

!!L :1:9:" !.:!Ł L
1 P.'ił.,n 7ad żen a

kabaj|iazan2 1 Ezerqy ra zabawązahia ÓgÓ|efr / aklwa agałefr)

B WskaŹn k bieŹące] płynnościfinansowej

":j!3!a:a!ł:!9!!jr:!: ::9:!Ś: : 9!ę
9 WskaŹn k płynnośc szybkej

t a k'y a a brct aw7a pa y|z 9!!y a] ą|ją. k | ll k9l'e ! r l | ł! eJ.

10' cyk zapasóWWdn ach

. . . łś!9ą!i 4a! Ż9pąŚlt 1 8u!!!E!4!E|qLz!'!r9!!Ł
11. cyk nal€żnośc handlowych W dniach

12 cyk ŻobowąŻań handowych Wdn ach

|nedni stan zabawązań hand]aw]ch'18a dąilpaychady nena ze spŻer1aż|)

13

14

kvsk reno / akwa aqólen)

RenioWnośc kapitału (R0E)
py 

9 \ ry!9 !{ą!B!!9|!9:LL

13,87% 12.370/o 11 r,89qJo

5,90% 5,180/" 151 66%

522% 4,320/, 156,59%

5,48% 4,26/" 161,27%

6187 tys' zł 5 648 tys' Żł 109,53%

5 960 tys' zł 5 126 tys. zł |6,280"

72,7 4% 80,677. 90,11%

1,55 1,59 91 150/"

0,87 1,02 85 28%

4654 117,T4/"

37
(j!4!s3! !9E@! b!!]9v!!:]q !r,:|!y!IE !?r9 .ę sPFją!

94,53%

34 119,7san

Rei10W'rość ma]alk! (R0A) 3,740/o 3,06% 122,44t/,

13,7 4% 15,82'/" 86,83%



Podstawowe produkty

PEedm otem dzlałalności oDLEWN] PoLsKlcl-] s'A' jest produkcja od|ewóW ze stopóW żelaza, z dominującym
udziałem żeliwa sferoidalnego oraz dzia]alność usługowa handlowa z tyr. związana' a takŻe handel materiałami
i towaraml odlewniczymi
spółka oieruie kompleksowąobsługę kl|entóW od projektu do dostawy produktóW WytwaŻanych W cyk|u ptodukcji

odlewn czej, obejmującejI
- projektowanietechnologii\łykonywaniaodleWóW,
- Wykonywanie oprzyŻądowan a od|ewniczego (dIeWn anego, żywcznego' metalowego)'
- produkcję odlewóW,
- obróbkę rnechanicznązgrubnąi na gotowo, obróbkę ciepl]rą] cjeplno-chemiczną
- montażpodzespołóWod|ewniczych'
- malowanje (gruntowanie, malowan]e nawieŻchniowe na gotowo natryskowe i zanuaŻeniowe'

ma owanle proszkowe, kataforeza),
- pakowan e iWysyłkę'

Produkowane W spółce odlewy obejmuią połprodukiy, połfabrykaty podzespo]y do rnaszyn i uŻądzeń oraz
pojazdóW a także maszyn budowlanych i iniych odborcami społki są podmioty działające W branżach
motoryzacja, amaturc przemysłowa' przekładnie mechaniczne' koejnictwo, en'Argetyka' maszyny rolnicze
budowlane oraz sp]zęt AGD'

Podstawowymi produktami WytwaŻanymi pEez społkę 5ąodlewy Wykonywane głóWn e z żeljwa sferolda]nego' a
także z żeliwa szarego i sta iwa' społka Wykonuje prcdukcię głóWn e W małych iśrednich se ach'

Lp.
strukfun llośclovła produkcll odlewów lłgdług

t$onyw

lpok 2012 Udźałwl
r. pók' 20'12

(tony)

IP*'2011 
ua.i"łrn l Dynsnlka

(!ony) pók'2011 l' 2012:2011

odlewy z że Wa sferodanego 5 371,7 82,60% 80,14% 86,10%6 239

odlewy z że Wa szalego 1119,1 17,214k 1 510 19,4a% 74'11Ó/a

Odlewv ze slaliwa 11,7 0,18% 36 0'46% 32'50a/Ó

odlewyzADl 0,5 0,0r70

Produkcja odlewów nzem 6 s03 100,00% 7 785 100,00% 83,53%

W okresie ] połr' 2012 r. W poróWnaniu do analogicznego oklesu toku ubiegłego tonaż produkcji odlewniczej
uległ zmniejszen iu o 16,470/o,z7 7B5 tonw połr.2011r'do6503tonyWlpołr2012r.

Najwększy udziałW produkci społki mają odlewy z żeiwa sferoidalnego' W ] pók' 2012 l W poróWnaniu do
analogicznego okresu roku 2011 ch udziałWWoumene produkcj zwiększyłsię z80,14% W lpółr' 2011 r'do
82,60 % w pólf' 2012l'

Drugim tworz}$/em pod Wzgędem produkowanej lościjest żeiwo szare (17,21o/owIpóll'2a12l'i19,40o/ow l

półr' 2011 r')'

Kolejnyr. two|zywami z których prod U kowane są odlewy jest staliwo (0 
' 

1 8% łącznej produkcji W l p& 2a12 l ' i

0'46 % W l półr' 201 1 r') oraz żeliwo ADl'

Żellwo ADl jest nowoczesnym twolŻylvem o Właścwościach zdecydowanie pPewyżsŻa]ących dotychczas
ptodukowane gatunkihvotzyw odlewniczych' społka jest]edynym producentem iego typu twotzywa W Polsce'



Przychody ze sprzedaży

Lp.
struktuB pr'ychodów spółki

IPtr'20{2 ucri"ł.l
ftyJ'.ł) pć,łl' 2ł12

IP 
" 
2011 Uuał"l DynBmika

rw.' n póh.2ł11l' 2012i2011

Przychody ze spŻedał, wtym: 54 606 100,00% 56 759 100,00% 96,21a/o

11. przychody ze spżedaży prodL]kc]i Wtym 53 062 97,170/o 96,65% 96,734/"54 855

1'1'1 plŻychady ze spŻedaży prcdukcjiwłasnej 52 086 95,39% 94,08% 97,54%53 397

1'1 2 pŻychady ze sprŻedaży pradukcji obcei 1,79% 2,57% 66,94%976 1 458

1.2. przychody z UsłUg 828 152% 718 1,26r/a 115,32%

1.3 ptzychody z hand ! 7t6 1314/" 't {86 2,49% 60,37%

W okresie połr' 201 2 r społka osiąg nęła pŻ ychody ze sprŻedaży W Wysokoścl 54 606 tys' zł były one niższe o
3'79 % W stosunku do pÓł. 2011 r

Udział osiągnjętych plzychodóW z działalności podstawowei, ti' sprzedaży produkcji, w prŻychodach ze
sprzedaży W I pót' 2012 l stanowił 97,17% (W póh' 2011 r' udŻiał ten Wynosił 96,65 %)' Ptzychody ze
spęedaży produkcji W Ipółr.2012 r' W stosunku do analogicznego okresu loku Lrbiegłego zmn]ejszyły sę o
3,21o/o. zf'aczny spadek W l półr. 2012 r W stosunku do połr' 2011 r' WykaŻały plzychody ze swzedaży
produkcjiobcei iz hand u.

spółka W l po]l 201 2 r' os ąg nęła tylko Wzrost plz ychodóW ze sprzedaży usług '

Rynki zbytu oferowanych produktów, towarów i materiałóW

sprŻedaż produkowanych WyrobóW śWiadczonych usług pŻez spółkę rea zowanajest dla odbiorcóW krajowych
izagranicznych.

Lp.
s1ruktuB spr'edał spółki wg rynt(ów zbyfu

lprół.2012 Udziałw l lpćł.2011
t. p6h.2n12

ftvs' z l' ltv5. ułl

udźałwl Dynamika
pćAl'2011 l. 2012''2011

sprzedaż krajowa 25 060 45,89% 25 494 44,924/, 98,30e0

Dostawy WeWnątŻWspó notow€ 24470 44,81% 28 913 50,94% 84,63%

sprzedaż eksporlowa 5 076 9,30% 2 352 4,140/o 215,820/0

sprŹedaż lazem 54 606 100,00% s6 759 100,00% 96,21yo

LJdzia] spŻedaży rea zowanej W dosiawach krajowych W plzychodach ze spzedaży
w poh 2a12 r' wynósł 45,89% (W l pÓł' 2011 r' udział ten Wyniósl 44'92%)' natomiast udział spŻedaży
rea izowanej poza granice kraju (doslawy Wewnątlz Wspólnotowe i ekspoń) Wyniós] 54,11 % (W l połr' 2011 r'

Udziałten Wyn ósł 55,08 %)'

W l półr' 20]2 r Wstosunku do l połr 2011 r' sprzedaż rca izowana poza granice kraju spadła o 5'50%'

całkowity udział sprŻedaży W Wa utach obcych iW złotych W oparciu o ceny indeksowane kuTsem Waut W

spŻedaży ogółem' jest dużo Większy n]ż przedstawiony Wyżej udziałdostaw WewnątĘWspó notowych j ekspońu
Wynika to z działalnośc niektórych k ientóW spółk z Polski, którzy W całośc sprzedają swoje Wyroby |a rynki
zagranjczne iceny za od ewy ustaane sąz n m W PLN na bazie cen Wa utowych' spŻ edaż W Wa|ucie i PLN na
bazie cen walutowych wynosi 81,74%.



Zahudnienie

Lp. zafuudnlenl€
Średnie

zatrudnlenle
wlpóh' 2011

l.

sEdnie lJd'ał w l
zatrudnienie pół.2012l.
w l pók' 20'12

Ud'iałwl Dynamlka
półl.20{1 r. 201212011

1. srednie zalrldn en e ogólem Wlyrn 325 100,00% 322 100 00% 100,93%

1.1 stanow]ska robotn cŻe, W iym 242 7 4,460/" 243 75 470/o 99.59%

l11 bezpośredn o produkcyine 160 49,2i% 160 49.69% 100 000/"

112 pośIedn o produkcyine 61 18,77% 62 19,25'ń 98 39%

113 pornocn cze 6,46% 6,52ła 100 00o/o21

12 stanowiska nieaoboln cze 83 25,54% 79 24, 4t 105,06%

kobiety 38 11,69% 34 10,56% 111,76a/a

nężc4żni 287 88,31% 288 89,440/0 99,65%

sprzedaż na jednego zatrudnionego W l pók' 2012 r' W}niosła 168 tys zł i była n ższa o 4,55% W stosunku do
sprzedaży na jednego zatrudnionego z analogicznego oklesu roku ubiegłego, która Wyniosła 176 rys' zl'

Działalnośó inWestycyjna

W l półr' 2012 r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne na niefnansowe aktywa tMałe W łącznej Wysokości 2 568
tys' złibyły one WyŹsze o 1 803 tys' zł W stosunk! do poniesionych W l póh' 201 1 r' W Wysokości 765 tys zł

W lamach poniesionych nakładóW realizowane były inwestycje odtworzeniowe W Wysokości 1 294 tys' zł (W l

pók' 2011 r' 625 tys' zł) i nwestycje związane ze stwoŻeniem W spółce oślodka Badawczo_Rozwo]owego
KomponentóW odlewniczych, na które poniesiono nak]ady W Wysokości 1274Iys'z]\w półr'20]1r' 140 tys'
zl ).

Działalność badawczo.rozwojowa

W spółce działa komórka organizacyjna ośrodek Badawczo_Rozwojowy KomponentóW odlewnlczych W ran]ach
realizowanego p.zez oDLEWNlE PoLsKLE s'A projektu 

'stworzenie 
W spÓ]ce od ewnie Po skie s'A' ośrodka

BadawcŻo RoŻWojowego KornponentóW odlewniczych 'oBRKo' finansowanego z Progran]u operacyjnego
Rozwój Po]ski Wschodniej 2007_20]3' 0ś prior}łetowa lNowoczesna Gospodań(a, Działanie 1'3 Wsp]eranie
innowacji' W dn]u 31'08'2010 r' została zawańa umowa między Polską Agencją Rozwoiu PŻeds ębjorczości W
Warszaw e a spółką której przedmiotem jest dofinansowanle tego projektu' Prcjekt będzie realizowany do
30.06.2014 r.

celem iunkcjonowan a ośIodka Badawczo Rozwojowego KomponentóW od]ewniczych jesi Wdrażanie innowacji
technologicznych do procesu produkcyjnego komponentóW odlewn czych dla poplawy ich konku tencyinośc , W

ryrr ja{ości' te'ni']owości doslaw i kosztow WyIWaza_ia'

oślodek Badawczo-Rozwojowy KomponentóW odLewniczych rea izuje projekty W obszarach:

nowych uruchomień produkcji,

- prac badawczo- nnowacyjnych,
prac innoWacyjno-Wdrożen owych,
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prac Wdrożeniowo-rozwojowych'
_ kształcenia ] doskonalenia zawodoWego'

W ramach prac badawczo-innowacyjnych spółka realiŻuje ptojekty:

'oplacowanle 
i Wdrożenie lnnowacy]ne] technolog i W}'tapjania i obróbkl pozapiecowej Wysokojakościowego

żeliWa sferoidalnego''

Proiekt realizowanY W ramach Proqramu operacyjnego lnnowacy]na Gospodarka Pdor}łet 4 lnwestycie W

innowacvlne pzeoiięwzięcia, Dzlał;n e 1'4 Wsparcie projektóW celowych - DŻ]ałanie 4 1 Wsparc]e Wdlożeń

\Ą1nikóW prac B+R '

w aniu zi' t o zot o l została Zawańa u n]owa o dofinansowan ie proiektu międ zy spółką a Polską Agencją

Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawle W Wysokości 925 tys zL całkowita kwota WydatkóW

kwaljfikujących się'do objęcia Wsparciem Wynosi 2 m|n zł' Projekt będzie tealizowany do 31'05 2013 r'

' ,,Badania i opracowanie techniki W}łWauania innoWacyjnego Wysokojakościowego żeliWa ausferytycznego"

ProjektrealizowanyWramachdzlałania14WsparcieprojektóWcelowyc.hosipriarletowej1Badanjaj
rozwój nowoczesńych techroJogliProgramu opelacyjnego Lnnowacyjna Gospodarka 2007_2013'

W dniu 10'08'2011 r' Została zawarta umowa o dofnansowanie projektu nriędzy spółkąa PoskąAgencją

RoŻWoiu PŻedsiebiorczosci W Warszawie całkowita kwota WydatkóW kwa ifikujących sę do objęcia

wsparciemzwązanychzrcaIzac]ąplojel.tuWynosj3o0otys'zł,amaksyrnalnypoziom-dofnansowanjana
leoÓ lealŻacE_ze slodkóW pomocowych w ramach zawańej umowy Wynosi 1722tys' zł okres
'łńa łitowal.ósc wYdatkowola projektu 

^o1czy 
s'ę W d']iU 3l'10 2014ro'u'

W zaktesie rea zowanych i przygoto\ĄYwanych do realizacii projektóW' ośrodek Badawczo'Rozwojowy

Kon]ponentóW odlewnicżych Współpracuje z ośrodkami naukowymi, W szczególności z Akademią Górniczo_

HutnicząW Krakowie i Politech niką Rzeszowską

W okresie Ipołr. 2012r' społka poniosła nakłady na inwestycje iplace badavcŻo- rozwojowo- wdrożeniowe

; kwocie łącznej 3318tys'zł (z tego nakłady na prace B+R+W \ĄYniosły 2024tys'zł'co stanowlło 3'71%

pŻychodóW neto ze sprzedaży prcduktóW' towaróW i mateńałóW)'

2. Żasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego

W ] pół 2012 l' nie były zm eniane zasady spotządzanja splawozdanla finansowego W stosunku do 2011 r'

W soołce odlewnE Polskle [sięqi rachun[owe prowadzone sązgodnie z pŻep]sami l]stawy o rachunkowoścl z

29 WŻesnia 1994 r' (tekst jediólity Dz LJ' z 2009 r' , Nr 152, poz. 1223 z póż|lejszyni zmianami) W sposób

iapewn]ający wyodębnienió Wszystkich lnforn]acjl istotnych d|a oceny sytuacj majątkowej i finansowej' wynjku

finansowógo orjz móŻiwości spolz ądzenia obow|ązujących sprawozdań fnansowych, W tym lachunku zyskóW i

strat w uńadzie ka]kulacyjnym _ dla potŻeb spełnienia WymogóW Wynlkających z Rozporządzenla Minist.a

iinanso* * sprawie infónnacji bieŻących i okresov\rych prŻekazywanych pŻez emitentóW papieróW

Wańościowych z dnia 19 lutego 2o09r' ( Dz. U' Nr 33 z 2009 t' poz' 259) olaz W układzie lodzajowym _ dla

Jotzeo ous; rachunku pzeplyłow srodkoW p]enlężnych metodą pośredniąjak rÓWnleż Właściwego dokonania

roz|cleń poda owyc|" i 1nych lUs' ZLs' DFRo\ ilo']'

GłóWne zasady to:

1) Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowyn],
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ą

Ewidencję księgową opel"cji gospodarczych prcwadz się W u kładz e syntetycznym i ana tycznyn] zg od nie z
ZPK dostosowanym do potrzeb społki W sposób zapewnlający glomadzenie informacji njeŻbędnych do
oceny sy,tuacjif na|sowei imajątkowej, eiektywnośc działanla i podejmowania decyzjizarządczych,

Wyceny aktywóW i pasywóW oraz usta|enia Wyn ku finansowego dokonuie się na zakończenie każdego
miesiąca W następujący sposób:

a) środki trwałe oraz wańości niematerialne i prawne Wycenia się Wg cen nabycia lub kosztóW
Wytworzenia w przypadku realizacii inwestycji lub rtrykonania środkóW iMałych We Własnym zakrese/
pomnie]szonych o odpisy Ż tyt' tMałej Lltraty wańości' cena nabyca ub koszty Wytworzen a stanowią
ich Wańość początkową

Środki trwałe są sukcesyvvnie UmaŻane /amońyzowane/ W sposób linowy zgodnie z plano\4/ym

rozłożeniem ich Wańośc początkowej na pEyjęty okres amortyzacji' stawk arnońyzacyjne przyięte W

odewnie Polskie s'A. generalnie odpowadają stawkom zawańym W załączniku Nr 1 do L]stawy o
podatku dochodowyrn od osób prawnych' Wyjątek stanowiąnastępujące środk łrwałe:

- oczyszczatka nr inw 1935/5 i powstale w wyn ku zreaLizowania I etapu weloletniego panu
inwestycyinego pn 

'Kompeksowa r.odem]zacja i automatyzacja procesóW produkcyjnych Ż

wykotzystaniem najlepszych techiik' dwie Inie technooglczne ( SPMF - nr lnw. 1902i5 i ALF- nr
lnw' 1903/5) , dla których ZaŻądzeniem Nt 27lDN/2006 z dniem 01'01'2007 t określono dłuższy
przewjdywany okres uż!łkowania niż Wynikający z załącznika do Ustawy podatkowej'

- piec dwutyg owy nr nW' 2065/4 nab}ły W Wyniku zakończenia l etapu p an! inwestycyjnego , W

ramach projektu 
'Wdrożenie 

zintegrowanego systemu topienia !obróbki pozapiecowej stopóW
żelaza', da którego zaŻądzen en Nr 3A/DN/2008 z dniem 01'02'2008 r' określono dłuższy
pęewidywany okres !Żtłkowania niż wynikający z zalap,z|ka do Ustawy podatkowei' W Wyniku
Wydania W 2009 r pieca W ramach umowy przewłaszczenia' a następn e ponownego jego nabyc]a,
Został on zarejestrowany pod nowym numerem inwentarzowym ' tl' 2146]4 i zgodnie z
zalządzenen Nl 17 łDN/2009 z dna 20 sierpnia 2009 r jest amońyzowany do potŻeb
b lansowych lnnąstawkąniż Wynikającąz załącznika do ustawy podatkowej'

- automat do formowan a bezskŻynkowego nr inw. , dja którcgo Zarządzenienr Nr 8 /DN/2011 z dn a
16122a11 f' okreś]ono dłuższy pzewid}Ąłany okres uż}łkowania r]iż Wyn]kający z zdwznika da
ustawy podatkowei.

Śrcdki tMałe ; Wartości niemateria]ne i prawne o jednostkowej cenie Zakupu nlższej niż 3 50o zł
obcążają koszry dzia]alności popŻez jednorazowy (]00%) odpis amońyzacyjny W miesiącu ich
Wydan a do użytkowania'

b) środki trwałe W budowie - W Wysokości kosztóW związanych z ich nabyciem lub WytwoŻen em
pomnieiszonych o odpisy ztyt' tMałejutraty Wańości,

c) aktywa trwałe _ Wg cen nabycia pon]niejszonych o odpsy z \ł' tMałe]utraty wańośc 
'

d) inwestycje krótkoterminowe - Wg ceny nabycia nie Wyższe] od ceny rynkowei,

e) zapasy rŻeczowych składników aktywów obrotowych _ Wg cen nabycia ub kosztóW Wytworzenia nE
Wyższych od cen spŻedaży netto zużycie lub sprzedaż odnos] się W koszty z uwzg ędnieniem Żasady
F Fo (pieMsze pEyszło _ pieMsze Wysz]o)'

0 zapasy produkcji wtoku Wyceniasę _ Wg Żeczywistego kosztu w}twoŻenia obejmuiącego koszty
bezpośrednie związane z produkcją otaz uzasadnoną częśc]ą kosztóW pośrednich tj Żmiennych
kosztóW pośrednich istałych w Wysokości tych kosztóW odpowiadających nomalnen]u Wykorzystaniu
zdolności produkcyjnych'

g) zapasy 'łyrobów gotowych - Wg zecŻ}^ł stego kosztu WworŻen a,

h) nakłady na prace badawczo. roŻwojowe Wycen a sę Wg cen nabyc]a lub WytworŻenia W czase
realzacji prac pon]esione |akłady gromadzone są na rozlczenlach międzyokresowych kosztóW, a po
ich zakończeniu pŻenosisięje na Wańościn ematerialne iprawne'
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r)

należności i udzielone pożyczki _ W kwocie virymagaiącej zapłaty'

zobowiązania _ w kwocie Wymagaiącej zapłaty zobowiąZania ktedy,towe długoterrninowe - W

skorygowanejcene nabycia; koszty związane z obsługą zobowiązań zaciągniętych na finansowanLe
rnajątku obrotowego izwiązane z nimiróżnice kursowe obciążają rachu nek Zysków strat w okresie ch
pon esjenja,

tworŹy się odpisy aKualizujące należnościzgodnie z ań' 35 b Ustawy o rach un kowości W Wys 100

% ich Wańości na naeżności pŻeierminowane powyżej 6 miesięcy nie zabezpeczone Wiarygodną
gwararcją zastawem ]lp lub jeŻeli sytuacja finansowa dłużnika Wskazuje na znacznę
prawdopodobieislwo']iesc'ą9a nośc należ']osci'

tworzy się odpis aktualizujący Żapasy magaŻynowe materiałów i towaróW W Wysokośc 100%'
które nie Wykazuią ruchu W ciągu 6_cju rniesęcy poprzedzających dzień b lansowy' Nie obejmuje s ę
odpisem aktua izującyrn mate ałóW W magazynie Nr 1' które stanowią strategiczny Żapas częśc
zamiennych , do strategicznych linii technoogicznych (automatyczna lina iorm erska HWS, stacja
przerobu mas formiersklch oraz piec dwutyg owy),

tworzy się odpis aktualizujący zapasywyrobów gotowych W wysokości50% ich Wańości na Wyroby
nie wykazuiące ruchu Wcjągu 12 rn esęcy

ewidencję kosztów działalności operacyjnej spółka prowadz W zespole 4 i 5.

koszty dotyczące pŻyszłych miesięcy podlegają rozliczeniu na poszczególne miesiące'

m)

n)

Wynik finansowy (zysUstrata ) pochodz z I

- Wyniku na działa]ności opelacyjnej,

- Wyniku na działalności fnansowej,_ Wyniku na opeIac]ach nadzwycŻajnych'
obowlązkowego obciążenia Wyniku finansowego z t}ł' podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy powstaie poprzez skorygowanie lvyniku brutto o:

- koszty

- koszty

- koszty

straty tMale n]e stanowiące kosztów uzyskania pzychodóW,
straty przejściowo nie stanowące kosztóW uzyskania pzychodóW'
straty n e stanovi iące kosztóW uzyskan]a pzychodóW W popzedn ch okresach obrotowych

stanow]ące koszty uzyskania przychodu W roku b]eŻącym,

- ptzychody nie w czone do podstawy opodatkowania,
przychody zwiększające podstawę opodatkowan a,

- odliczenia od dochodlr.

Ustaony W ten sposób Wynik stanowidochód do opodatkowania Według obowiązujące] stawkipodatkowej'

W okresach kwańalnych na dzień sporŻądzenia bi|ansu W spółce idolzy się rezeMę i ustala aktywa z t},t'

podatku dochodowego związane z Występuiącyml pŻeiśc owo różn cami między WykazanąW ksjęgach Wańością
aktywóW i pasywóW, a ich Wańością podatkową oraz stratą podatkową moŹ]Wą do odlicŻenia W przyszłości'
Występowanie różnic dodatn ch spowoduje W pŻysŻłośc zwiększen e podstawy opodatkowania ' w związku z
czym w Wysokości kwoty podatku dochodowego Wymagającei W p.zyszłośc zapłaty tworzy sę rezeMę na
podatek odroczony, ńżnice ujemne zaś spowodujązmn ejszenie podstawy opodatkowania i dlatego W Wysokośc
kwoty p.Żewldziane] W przyszłoścl do od iczen a usta a się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego'
ZaróWno rezerwę iaktywa Z t}łułu podatku ustala s]ę pŻy uwzg]ędnieniu obowlązujących W roku powstawania
obowiązku podatkowego stawek podatkowych
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3. opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi
miesiącami roku obrotowego

- Ryzyko Wahań kursÓw Walutov,Iy'ch

PrŻychody spółk W walutach i zróWnane z ninr przychody W złotych na baze cen Walutowych, stanowąod Lat

Wysoki pozom W osiąlanych przez spółkę przychodach ogołem' W lpo|r' 2012 r' stanowil5/ one 81,74%
os ją9niętych p|zychodóW

spółka nie zakłada W perspektywie kolejnych m esęcy istotnych zm an W sttuktuŻe osiąganych przychodÓw'

Tym samym znaczna część plzychodóW spółki' W tym planowanych do osią!n]ęcja W 2012 r, będzie narażona
na ryzyko wahania kursów Walut. Apreciacja złotego może Wpłynąć W istotny sposÓb na pogorszenie rentowności
prowadzonej przez spółkę działa]ności gospodarcŻej Ewentua|ne znaczne umocnienie z]otego Wobec głÓWnych

Walut śWiatowych n]oże spowodować zm|ejszenie konkurencyiności ofeńy W konsekwencj obniżene maży
osią!anej pŹez spółkę, a tym samym pogorszen e jej pozycji konkurency]ne]' WynlkÓW i s}tuaci finansowej'
Negatywne oddziaływan e aprecjacji złotego na wyn]ki społki ogranicza natuIane zabezp]eczenie zwiąŻane z
dokonywanjem zakupu mateńałóW, g]óWnie suróWki odLewniczei komponentóW służących do produkcjl

Wszystkich rodzajów stosowanych twolzyw odlewnlczych' poprzez ich impoń realzowany W El']R' Ponadto
zgodnie z przyjętą strategią rynkową społka dąży do zwiększan a W swoje] splzedaży udziafu kontrahentóW z
branż' których produkty finalne kerowane sądo odbiorcow kraiowych

' Ryzyka v'zrastu cen surawców

GłóWnymi sulowcam Wykolzystywanymi pŻez spó]kę W procesje produkc]l są Złom żelWny stalowy, suróWki
odlewnicze, rnodfikatory, zaprawy oraz żelazostopy' lch koszt stanowj ]stotnączęść kosztÓW produkcj] WyrobóW
gotowych' Wprzypadku Wzrostu ich cen, W szczególności suróWk odlewn czej oraz złornu' jstneje ryzyko
istotnego obnżen]a rentowności dzia]alności plowadzonei pftez spółkę oraz pogorszenia je] pozyc]
konkurencyjnej i stłuacjj linansowej'
społka przec Wdzjała temu zjawisku popŻez stosowanie systemu waloryzacj cen swoich produktÓW (ostateczna

cena dla odbiorcy uwzględnia Wahania rynkowych cen surowcóW) który częśc owo rekompensuje społce Wzrosl
cen zaopatŻen o\4/ych ijego negatylvne oddzaływanie na efektywność prowadzonejdzia]alnościgospodarczej'

- Ryzyka uzależnjenia ad głóWnych dostawcaw

spółka nie jest uzaLeżniona od jednego dostawcy W zakrese dostaw podstawowych surowcóW i materiałóW

użl,l/anych do produkcji' to jest suróWki odlewniczej, złomu, żeiazostopóW, modlikatoróW i zapraw. Niemniej
jednak z uwagi na fakt, że dostawy suróWki od ewnicze] do krajóW l']nii Europejskiej, W tym do Polsk, pochodzą
g]ównie z impońu z Rosj 

' 
istnieje ryzyko zachw]an a ryłrn czności dostaw oraz zmowy cenowej, co może m ec

negatywny WpłyW i]a terminowość Wykonywan a zleceń produkcyjnych oraz W}nik] ekonor.jczne spółki'
Doslawy złomu jako drugego Ważnego W produkci odlewn czej materalu, odb}^łają slę głóWnie W oparc L] o
dostawcóW krajowych W przypadku nagłego Wzrostu ekspońU złomu z Polski lub Wzrostu zapotrŻebowan a
kraiowego pŻemysłu hutniczego na ten surowiec, stneje ryzyko zachwiania rytm czności dostaw lskokowego
WŻroslu cen, W tyrn róWnież o charakteŻe spekulacyjnym'

' Ryzyka związane z s'luacjąklientÓw społki

spółka niejest uzależniona W sposób istotny od ]ednego od biorcy jej prod uktów' N emn]ej]ednak zmiany strategii
zaopatŻeniowejW glonie kLuczowych odbiorcóWjej produktów, mogą mieć negatywny wpływ na osiągane wyn ki

ekonon]iczne' Zagrożenie stanowi g]óWnie pogorszen e sytuacj finansowej k e|tóW i skutki prowadzonych pu ez
n]ch działań restrukturyzacyjnych zmierŻaiących do przenesena prodLrkcii ]ch \tyrobóW fnaLnych do krajóW

Dalekiego Wschodu, głóWnie chin i Indii' a co za tym dzie zaniechanla skladan a ŻamóWeń W spółce i presi na
obn żenie cen ie] produktóW.
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- Ryzyko związane z zadłużeniem bankawn

Finansowanie dzałalnośc gospodarcze] społkl zabezpeczają obecne środk udostępn|one W ramach (a)

kred}łu udzieonego p'zez Bank Milenn um s'A' W Warszaw e W Wysokości8 000 tys. złZ okresem kred}łowania
do dn a 1'12'2012 r' (b) kredt4u obrotowego udz elonego pŻez Bank l\y' llennium s A' W Warszaw]e W Wysokośc
4 mln zł z okresem kledytowania do dnia 22 '12'2013 l. olaz [c] kredytu odnawia]nego W rachunku bieżącym
udzieonego pŻez Raiffeisen Bark Polska s'A W Warszawie W Wysokości 7 000 tys ' zł z okresem kredi,towan a
do 31 01 2013 r.

W ugodz]e zawańej w dnir'r 18'01'2010 r Bank Mi|ennium s'A W Warszawie zobow ązał się W plzypadku
Żawarc a układu pŻ ez spółkę z Wierzycie am do podjęcia działań u możllwiających fnansowan ie jej działalności
po 1'12'2010 r. poprzez utrŻymanie W okres e od 2'12'2a1a f' do 31'12'2014 L kredytowania W Wysokoścl 8 m n

zł' a w atach 2015 - 2018 W Wysokości o 2 mln Żł m niejszej W każdym roku 
' 
przy utŻ yman u dotychczasowych

zabezpieczeh Zobow]ązanje będące pŻedmiotem umowy o kredyt obrotowy zawańej z Bankiem l\y'illenn um s'A
W Wysokośc 4 mln zł spłacaneiest na b eżąco W 54 miesięcznych ratach począWszy od 30 czerwca 2009 r'

Niemnej ]ednak jeśli zaistn eją okoliczności okreś|one W umowach z po\Ąyższym bankamj' W tym min' W

pŻypadku niewywązywanja sę z obowiązkóW umownych pŻez spółkę lub W sytuaci pogorszena się W ocenie
bankóW' osiąlanych pŻez spółkę Wyników ekonomiczno_iinansowych, każdy z bankóW ma p]"Wo

WTpowiedzenia zawańych ze spółką umóW W zakresie fnansowania jei działahości gospodarcze]' co może
doprowadzjć do utraty płynnośc' W pEypadku Banku Millennium s'A' W Walszawie stnieie także ryzyko nie
przedłużenla kredytowania spółki po 1'12 2012 r' zgodnie z zawańą ugodą a W pŻypadku Raiffesen Bank
Poska s'A nie pzedłużenia kredi,lowan a spółk po 31'01.2013 r'' co także może doprowadzć do utraty
płynności

- Ryzyko związane z realizacją zabezpieczeń

W związku z zaciągn ętym kredyłam W Banku lv]illenniurn s'A Raffesen Bank Polska s'A' na rŻeczowych
aktywach tMałych spó]ki ustanowone zostały zabezpeczenia: (a) d]a Banku Millennium s'A przewłaszczenie
dwóch linii technoogicznych (stac]a pŻerobu n]as formieEkich nl nW' 1902/5, automatyczna lnia forr. erska
HWs n r nW' 1 903/5) Wraz z cesją praw z po| sy ubezp eczeniowei oraz zastaw rejestrowy na zbione rzeczy
ruchomych stanowiących całość o€anizacyiną W skład ktÓrego Wchodzi urządzenie teletlansmisji pomiarów
energetycznych nr inw 1999/6 Wraz z cesją praw z polsy ubezp eczen iowej, (b) dla Raiffeisen Bank Polska s'A'
hipoteka do kwoty 10 500 tys zł na prawje Wieczystego użytkowania gruntu położonego W starachowicach p|zy
Al Wyzwoenia 70, gdzie znajduje się siedziba społki WraZ z cesją WieŻ}łelności z umowy ubezpieczen]a te]

nieruchomościoraz potwerdzona cesja naeżnościod pięciu kontrahentóW spółkj'
W pŻypadku niewywązywania sę ze zobowiązań kredttowych Wyn ka]ących z zawańych umÓW z Bankern
N,4ilennium s'A' oraz Raiffeisen Bank Polska sA' istnieje ryzyko Wypowedzenia tych umóW izaspokoiena
bankóW z pEedmiotóW zabezpieczenia zabezpiecze|ia ustanowione są na rnajątku' który stanowi kluczową
substancję' n ezbędną do prowadzenia przez społkę działalności gospodarczej' Linie technologiczne są ttwae
zW ązane z njeruchomośc]ami i ch spŻ edaż, iak i spŻedaż nieruchomości' byłaby utrud niona' Niem nie] iednak W

przypadku Wypow]edzen a pzez banki umóW' na podstawle których fnansują działahość gospodarczą spÓłki
stnieie ryzyko zaięcja majątku spółki będącego pzedmiotem zabezpiecŻenia.

- Ryzyka związane z 
''luacją 

nakroekononiczną

spółka prowadzi dz ałalność zańWno na rynku dóbr nwestycyjnych iak ikonsumpcyjnych' Jej kontrahentamisą
podrn oty gospodarcze z kraiu i z zagranicy, głóWnie z krajów Unii Europeiskiej W związku Ż tym na dzlałalność i
Wyniki spółki mają WpłyW czynn ki Związane z ogólną s}łuacją gospodarczą Polsk i krajóW Un l Europe]skiei,
kształujące róWnież s},t!ację r.ajątkowąiej k entóW, W tym:

poziom izmiany produktu kraiowego brutto,

poz om inwestycii w gospodarce,

- poziom stóp procentowych'
polityka podatkowa pańsbva'

poŻiom infacji'
zmiany kursóWWalut'
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spowo nienie atmosfera kryzysu W gospodarce powoduią ograniczenie dzlałalnośc inwestycyjnej Globalny
kryzys spowodował W W ększośc kra]óW spadek plodu ktu krajowego brutto' spowolnien e ożywien ia W gospod arce
europejskiei związane z kryzysem finansóW państw' może mieć lstotny negatywny WpłyW na perspektywy rozwo]u,

osągane Wynikijs}łuację linansową spółki' W prŻypadku dalszego pog]ębian a sę z]awisk rccesy]nych j kłopotóW

finansowych państw członkóW Un Europejskiej, lstnie]e stotne ryzyko ograniczenia zapotrzebowania na produkty

spółkj'

- Ryzyko związane z atoczenien konkurencyjnyn

społka prowadzi działa ność na konkL]rencyjnyrn rynku odlewniczym |Westycje zlea zowane W ostatn ch latach
sprawiły' iż społka dysponu]e nowoczesnym parkiem maszynovvym oraz dużyn] potencjałem produkcyjnym i

badawczo_rozwojołrym' Dzięki temu jest W stane realizować zamóWenia kllentóW na skomp kowane
konstrukcyjn e komponefty odlewnicze z tworzyw najnowszej Oeneracji, w konkurencyinych cefach iterminach
oraz z uwŻg ędn eniem innych istotnych dla klientóW WarunkóW dostaw
Na rynku obserwu]e się nasienle konkurencjlze strony od ewni klajowych lzagtan cznych spowodowane trudnymi
Warunkam gospodalczym ' stotnyrn zagrożen em jesl róWnież impoń tanich odlewóW z krajów niebędących
członkami L]ni] Europejskej,szczegó|niezchinindii,chociażWstosunkudocharakterystycznegoasońymentu
produktowego spółki zagrożen e to ma mnieisze znaczen e' Walka cenowa na europeiskim j śWiatowym rynku
odLewniczym szcŻególn]e W Warunkach spowo nienia gospodarczego może spowodować pogorszenie !ł}nikóW
finansowych osiąganych przez społkę ub utratę części klientów' Utrudnone może być róWnież pozyskiwanie
norych k ientóW'

4. opis organizacji grupy kapitałowej spółki ze wskazaniem jednostek
podlegaiących konsolidac|i

oDLEWN|E PoLsK E lworzą grupę kapitalową W skład którcj Wchodzl społka oDLEWN|E PoLSK E s'A' jako
podmiot dom nujący oraz PRlMA społka z ogran czonąodpow edzja nośc ąz siedzjbąW 27-200 starachowice' Al
Wyzwolen a 70 jako podmiot zależny' oDLEWN|E PoLsKlE s'A' W społcę PRllV]A pos]adają 100% L]działu W jej

kap lale zakładowym i 100% głosów na walnym zgromadzeniu WspólnikóW tei spolk '

Na podstawie ań. 56 ust' 3 ustawy o rachunkowoścj oDLEWN|E PoLsKlE sA' odstqpiły od spoEądzania
kwarlalnego' pókocznego i rocznego skonsoldowanego sprawozdan a fnansowego, gdyż podstawowe

W]elkości ekonomiczne jednostki zaeżne] (plzychody' suma b]ansowa, Wynik fnansowy) są n eistotne dla
realjzacji celu określonego W ań' 4 ust 1 L]stawy o rachunkowości' PtŻychody uzysklwane przez spółkę zależną
Prin]a sp' z o'o podlegałyby W całości Wyłączeniu W skonso idowanym sprawozdan u linansowym, gdyż spółka
ta śWiadczy us]ug] Wyłączn e d a społki dominujące]' ti' oDLEWN E PoLsKlE s'A'

5. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
jednostek grupy kapitałowej spółki, inwestycji długoterminowych,
podziału' restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okresie pieMsŻego polrccza 2012 roku ie Wystqpły zmiany W strukturze społki W Wyn ku połączenia

iednostek gospodarczych, pŻejęcia lub spzedaży iednostek, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania dz ałalnośc'

6. stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok

spÓłka nie publ kowała prognoz WynlkóW na 2012 rok'
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7. Akcionariusze posiada!ący bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty za|eżne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki na dzień przekazania rapońu półrocznego oraz
zmiany W strukturze własności znacznych pakietóW akcji spółki w
okresie od przekazania ostatniego rapońu kwańalnego

Kap tał zakładowy spółki Wynosi 61'992363 złote dzie się na 20'664'121 akcji ŻWykłych na okaziciea o
wańości nominalnei 3'00 złote każda'
Z Wszystkich Wyemitowanych akcj przysługuje akc]ona uszom 20'664121 głosóW na walnym zgromadzeniu
spółk.

Lp. Wyszczegó!nienie
Lic.ba akcji

lszt,l
Udział l%l

Liczba głosóW
lszt.l Udział [%]

OP lnvest 5 425 246 26,254/a 5 425 246 26,250/o

2.
Bank Handlo$ry w Warszaw e
s.A.

3 495 248 16,91% 3 495 248 16,91%

3. FońiŚ Bank Poska s A 1 952 896 9,450/, 1 952 896 9,45%

4
Bank Gospodarki ZyWnościowej
S.A. w Warszawie

1 303 586 6,31% 1 303 586 6,31%

5 ING Bank SlaskiS A.. 866 440 4194/^ 866 440 4,19t/,

6. Bank l\,4illenniurn S A.- 530 712 2,574/a $4712 2,570/o

" Bank Wskazane W pkt' 5'6 tabeli dzalają W rarnacl] polozumienia z pozostałyn]i Bankao]
posiadającym powyżei 59ó głosów W spółce na podstawie WarunkóW Restrukturyzacj]

W okresie od pŻekazanla rapońu kwańalnego sA-Q1/20]2 z dna 14'052a12 r' nie Wystąpiły zmiany W

struktuŻe Własnośc znacznych pakietóW akcji spółkl.

8. Akcje spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby
zarządz ące i nadzorujące na dzień przekazania rapońu
półrocznego oraz zmiany w sianie posiadania w okresie od
przekazania ostatniego rapońu kwańalnego

Na dzień przekazania rapońu połIocznego z qrona osób zaŻ ądzających i nadzorujących, akcje spółk posiadaLil

Pan Leszek Waczyk' Wceprezes Zażądu społki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE W ilośc 498 578 akc]izwykłych
na okazicie]a, co stanowi2,41% akc] W kapitale zakładowym społki' Z akci tych przysługuje mu 498 578 głosóW
na Walnyr. zgromadzeniu społki' co stanow 2,41% ogólnej liczby głosóW na Walnym zgromadzenlu.

stan pos|adania akcjl spółki pEez Pana Leszka Walczyka, Wceprezesa Zarządu nie zm eni] slę W stosunku do
stanu pŻekazanego rapodem sA-Q1/2012 w dn u 14 05'2012 r'

Pan KazimieŻ Kwiecień, Wicepźewodniczący Rady Nadzorczej społkiAkcyjnej 0DLEWNlE PoLsKlE W ilośc
100 akc]i zwykłych na okazjciea, co stanowi 0,0005% akcjj W kapitale zakładowym spółki' Ż akc]i tych
p|zysługu]e n]u 100 głosóW na Wa]nym zgrornadzeniu' co slanow 0'0005% ogólnej lczby głosóW na Wanyrn
zgromadzeniu.
stan posiadania akcji spółkl pjuez Pana Kazimlerza Kw]etn a' W ceprzewod niczącego Rady Nadzorczej spółki
nie zmien się W stosunku do stanu pzekazanego rapońem sA-o1i2012 W dniu M'a5 2012l
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9. Postępowania toczące się przed sądem, organem Właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień 30 06'2012 r nie toczyły sę żadne postępowania przed sądem, organen] Właśclwym d|a postępowania
arbtrażowego ub orga.err adTi'israc p-bl cŻ1ej'

10. lnformacje o zawarciu przez spółkę lub jednostkę od niej zależną
jednei lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, ieżeli
pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawańe na innych
Warunkach niż rynkowe'

spółka W okresie pielwszego połrocza 20'12 roku nie zaw erała Ż podmotami powiązanymi istotnych transakcji
bądź tra|sakci nietypowych j nierutynowych na Warunkach lnnych n]ż rynkowe'

1'l. lnformacje o udzieleniu przez spółkę lub przez jednostkę od niei
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji _
łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnei od tego
podmiotu, jeżeli łączna wańość istniejąGych poręczeń lub gwarancji
stanowi róWnowartośó co najmniej 10% kapitałów Własnych spółki,

Na dŻeń sporŻądzen a rapońu zaróWno spółka jak ipodmotod niej zależny nie udze|i] poręczeń kredyt! lub
pożyczk anigwaranc]iżadnemu podm otow '

12. lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowei,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które
są istotne dla oceny możliwości realizacii zobowiązań przez spółkę

lstotne d a s},tuac] n]ajątkowe] i finansowej spółki będzie|

kontynuacia fnansowania spó]ki po 01 122012 l. prŻez Bank l]'l]lennium sA z sedzbąw Warszawe W

dotychczasowej Wysokości 8 000 tys' zł W ramach udzlelonego kred}łu w rachLrnku bieżącym'_ kontynuacia finansowania spółk po 31.01'2013 l pŻez Raiffeisen Bank Poska s'A. W dotychczasowej
Wysokośc 7 000 tys złW lamach odnawalnego kred}łu W lachunku bieżącym
otrzyman e koejnych płatności dotacjl Wynikających z umowy o dofinansowanie pro]ektL] 

'stwoŻenie 
W

spółce odlewne Poske sA' ośrodka Badawczo _ Rozwoiowego KomponentóW 0dewniczych oBRKo
zgodnie z umową o dolinansowanie z dn a 31'08 2008 r' zawadą plzez spółkę z PolskąAgencją Rozwoju
Przedsiębiorczośc W Warczawie W ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie] ata 2007'
2013' szaclnkowa wańość projektu Wynos 12 400 tys' Żł ' zaś spodziewane dofnansowanie Wyniesie do
50% WadościprcjektLr Dotacja zapeM realizację przedmiotowego projektu Wpełnym zakrese Źeczowym'
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l3' czynniki, które w ocenie spółki będą mialy wpływ na osiągnięte
przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwańału

Na osią!ane pŻez społkę W perspektywie kolejnych miesięcy Wyn iki ekonomiczno'fn a nsowe będąmia]yWpłyW:

skala spowo nienia gospodarczego W krajach Unii Europejskiej, głóWnych odbiorcóW produktóW spółk, W

tyrn W szczegó nościs}łuacja W koniunktuŻe gospodarcŻejN emiec'

- Wahania kursóWWaIut obcych,

WzTost cen sUrowcÓW i materałóW użylvanych do produkcji odlewniczej, głóWn]e suńWkiod ewnjczej i złomu'

- sytuacja ekonom czno - finansowa głóWnych odbiorcóW społki'
realizacja dŻ]ałań W rarnach plqektu inwestycyjnego pn' ,stwoŻenie W spółce odLewne Polskie s'A
ośrodka Badawczo_Rozwojowego KomponentóW odleWniczych ,'oBRKo '' '
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