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Zgodnie z paaagrafern 82 Razpofządze|ia l\4inistra F nansÓw z dnia 19 lutego 2oo9 roku W
sprawle informacj bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papieróW
wańościowych oraz waTunkóW uzÓawania za róWnoważne informacji Wymaganych przepisami
prawa pańslwa niebędącego pańshvem członkowskim ( DŻ' U z 2009 r' Nr 33, poz 259)' Zarząd
spółki Akcyjnej odlewnie Po skie z siedzibąw Starachowicach przekazuje dodatkowe informacje
do skrÓconego kwańalnego splawozdania finansowego:

'l. lnformacja o przyjętych przy sporządzaniu rapońu zasadach ustalania
Wańości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego wraz
uzasadnieniem i wpływem na wynik finansowy i kapitał własny.

Raport sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie Że stosowanymi W sposób c ągły
zasadami rachunkowoścj' zgodnym z po skimi Żasadarni rachunkowoŚci zawańymjw Ustawie o
rachunkowości z29 Września 1994r. (tekst jedno]ity Dz U.z2aa9 l'Nl 152' poz. 1223 z
póŹniejszymi zmianami) i wydanych na je] podstaw e przepisów Wykonawczych oaz zgad|]e z
Wymogami wynikającymi Ż Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 utego 2009 r. w
spraw]e informacjj bieżących i okresowych przekazylvanych przez emitentów papieróW
Wartościowych oraz WarunkóW uznawania za aównoważne informacj] Wymaganych przepsam
prawa państwa niebędącego państwem cŻłonkowskim (DŻU z 2009 r' , Nr 33'poz259 z
późnlejszymi zmianarni)'
stosowane W spó]ce zasady (poltyka) rachunkowoścl sposób wyceny składnikóW majątkowych
oraz pomiar Wyniku finansowego' okreŚlone zostały w Zak]adowym Plan e Kont (zPK) i

przedstawione W sprawozdaniu zalządu za l półlocze 2012 roku' stosowane pżez spółkę
zasady spolządzania sprawozdan a finansowega za I półracze 2a12 roku nie uległy zmianom W
stosunku do ich poprzedniego opisu w sprawozdanir 2a2011 rck

Sprawozdanie finansowe obejrnuje okres obrachlnkowy od 01.01.2012 r. do 30 06.2012 r. idane
porównawcze za okres obrachunkowy od a101.2a11 f' do30062011 r.' a także dodatkowo dla
pozycjl bilansowych dane palównawcze na 31.12 2a11 l'

sprawozdan e finansowe zostało spoządŻone pŻy zalożeniu kontynUacji dz]ała ności
9ospodarczej przez spółkę'

Dane finansowe zawańe w skrÓconym sprawozdani! półrocznym za 20'12 rok ] ana]ogicznym
okresie 2011 roku nie podlegały pTzekształceniu idoprowadzeniu do poróWnywalności z uwagi
na stosowanie identycznych zasad wyceny w obydwu okresach.

2. Wybrane dane finansowe

WYBRĄNE DANE FlNANsoWE I półrocze 2012 r' I póhocze 20] ] r.

tvs. zł tvs. EtlR tvs. EUR
I' Przychody netto ze sprzęd'
Droduktów_ towarów i rnateriałów

54 (,0(, 12 926 56 759 A 347

II. Zvsk/strata na dział' oDemcvinei 3 Ż20 762 2941 741
II I. Zvsk/strata brutto 2 850 615 2 451 610
IV. Zvsklstrata netto 2 994 ta9 2.418 609
V. Aktnva astan na koniec okresu) 19 965 18 765 79 088
VI. KaDitał wlasnv lstan na k' okesu') 2l 798 5 115 t5 28tt 3 835
vII. Kapitał zakładowy (stan na k'

61992 14 548 61 992 15 550

VIII' Zobowiązania i rezerwy na
zohoB'iazania {stan na k. okresu)

58 167 '13 650 6t 800 16 003

Ix. Pr7eDh.wv nienieżne netto z 4188 1 039 r 056 t7a



działa]ności ooeracvinej
X. Przepł]$y pieniężne netto z
działalności inwestvcvinei

-1898 449 021 ,257

XI. Przepbnly pieniężne netto z
działalności fi nansotvei

-3 4r2 808 -2628 - 662

XII' PrzęohĄVv Dienieżle netto - 922 - 218 - 593 149
xII]. srędnia ważona liczba akcji
zwvkłvch na konięc kwartału (w sŹ')

20 (,64 121 20 664 121 20 664 121 20 664 I2t

XIV. Liczba akc ( w sŹ.) Ż0 664 121 Ż0 664 121 20 664 121 20 664 121
XV. Zanualizowany zysk / strata najędną
akcję w złlEUR
( zysk zanualizowany/ średnia wżona
liczba akcii)

0)Ż 0,08 0,15 0,02

xvl. wadość księgowa na jedną akc.ję w
zŁEUR ( kaDitał t\4asnv/ ]iczba akcii) r!05 0;s 0r73 0,18

Do przeliczenia Wybranych danych finansowych zaprezentowanych W raporcie Spółki Ża l
póllacze 2a12 i 2011 roku przyjęto:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepłtwów p]en]ężnych
średni kurs dla Waluty EUR obliczony jako średnia arytmetyczna Średnich kursow
og]oszonych prŻeŻ NBP na ostatni dzień kaŹdego miesiąca od stycznia do czerwca
danego roku, tj:
'l EUR = 4'2246 PLN dla l półrocŻa 2012 r.
1 EUR = 3,9673 PLN dla I półrocza 2011 r'

dla pozycji bilansowych na dzień biansowy przyjęto średni kurs NBP d a Waluty
EUR obowiązujący na dzień bilansowy dla danego roku' tj':

1 EuR = 4'26'13 PLN dla lpółrocza 2012 r.
1 EUR = 3 9866 PLN dla i półrccza 2011 l

Najwyźszy średni kurs ustalony przez NBP dla Et]R W okresie od styczna do cŻerwca
b]eżącego i !biegłego roku Wyniósł]

1 EUR = 4'5135 PLN usta ony na dzień 15 slycznja 2a12 l
1 EUR = 4,0800 PLN trsta ony na dzjeń 11 marca 2a11 f'

Najniższy średni kurs ustalony prŻez NBP dla EUR w okresie od stycznia do czelwca
bieŻąceqo i ubjeqleqo roku wyniósł:

1 EUR = 4'1062 PLN ustalony nadzień 12lf,alca 2a12f'
1 EUR = 3'8403 PLN ustalony na dzień 12 stycz. a 2011 f.

zannualizowany Żysk/stratę najednąakcję zwykłą W Wysokoścl0,32 Żł dla I pótacza 2a12a
Wyliczono dzie]ąc zanalizowany zysk netto w kwocie 6 509 234,38 zł {tj' za okres 01'07'201l
r'_ 30'06'2012 r') prŻez średnią ważoną l czbę akcj] występującą W tym okresie ktÓra wynios]a
20 664121 sŻtuk'

W okresie ostatn]ch 12 ń-cy papŻedza)ących dzień bieŹącego spTawozdania finansowego
iczba akcji W kapita e podstawowym spółk nie uległa zman]e iWyniosła 20664 121 sztuk po
3'00 zł każda'

Wańość księgową na jedną akcję w wysokości 1,05 zł na dŻień 30.a6'2a12l. wyl czano dzidąc
Wańość kapitału Własnego na dzień 30'06'2012 r WynosŻącego 21797 768,91 zł plzez l|cz6ę
akcjizwykłych f,a dz]eń 30'06'2a12l' 

' 
tj' 20 664'l2{ sztuk.

Z uwagi na brak elementÓW roŻWadniających akcje zwykłe' w niniejszym raporcie nie jesi
prezentowany roŻwodnlony zysk na jedną akcję zwykłą i rozwodniona wartość ks ęgowa nr
jednąakcję'



opis istotnych dokonań |ub niepowodzeń o nietypowym charakterze,
którego dotyczy rapoń' Wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń
dotyczących spółki

Wokresieod'1 stycznia 2012r. do 30 czeNłca 2012l w Spółce od ewn e Po skie s'A wystąpiły
następujące zdarzenia mające wpłPV na je] sytuację majątkową i finansową:

1) wdniu19'01'2012r. spółka korzysiając z przysługującego jej prawa określonego W s 3
pkt 5 t]mowy Ugody z dnia 29'04'2009 r dokonała na rzecz BNP Paribas Bank Polska s'A'
prŻedtermjnowej sp]aty pozostałe] części zadłużenia z niej wynika]ącej w Wysokości 5 934
1ys zł wlaz z naleŹnymi odsetkam w wysokośc] 30 tys' zl' W związku z przedterm nową
s płatą zadłuŻe n ia spÓłka nie pon osła dodatkowych kosŻtóW iop]at'

2) \^/ df,|u01.022012 r spÓłka podpisała z Raiffeisen Bank Po]ska spóła Akcy]na zsedz]bą
W Warszawie Llmowę o imit Wierzytelności Nr oRD/L/36760/12' W rarr]ach n n e]szej
umowy Bank udzielił spółce odnawialnego kredytu W rachunku bieŻącym W wysokośc do 6
000 tys zł z pŻeznaczeniem na finansowanie bieżącej dzlałalności gospodarczej W
okres]e do dnia 31'01'2013 r' Zabezp]ecŻenlem spłaty kredytu jest pe]nomocn cb/r'o

udzielone Bankow do rachunkÓw2 spÓ]k] w tym Banku hipoteka do kwoty 10 500 iys' zł
na prawie wleczystego uŹytkowania gruntu ( Księga W eczysta K| 1H/aa023237la Waz z
cesją W erzytelności z umowy ubezpieczenja ww nieruchomości oraz potw]erdzona ces]a
należności od p]ęc]u kontrahentÓw spólki' oprocentowanie kredytu stanowi stawka WlBoR
d a 1M depoŻytÓW w PLN powięksŻona o 2,5 % marżę Banku w ska i roku

3) W dnlu 23.02.2012 r. na rachunek banko\łry spółki wpłynęła kwoia 1 665 tys' zł tytułem
refundacj przez Po ską Agencję Rozwo]u Przedsięb orczośc częśc nakładóW
poniesjonych na plojekt inwestycyjny pn. ,,sh,Vorzenie w spółce odLewnie Polskie s'A'
oślodka BadawcŻo- Rozwojowego KomponentóW od|ewniczych'oBRKo",

4) w dnlu 14 04.2012 r' spÓłka podp]sała Ż Raiffeisen Bank Polska spÓłka Akcyjna z siedzibą
W Warszawie Aneks Nr 1 do Umowy o Limit WerŻyte]noŚci Nr oRD/L/36760/12 Ż dna
a1'a2 2012fok| W ramach którego górna gran]ca imitu WierŻytelności udzielonego spółce
zosiała zwiększona o kwotę 1'000 Iys zl z plzeznaczeniem na obs]Lrgę Wa utowych
iransakcji term nowych, zawieranych pomiędzy Bank em a spó]ką na podstawie odrębnych
urnÓW do kwoty 1'000 tys zł ub jej róWnowańości w innych Walutach w termin e do
31.01.2013 r. Łączna kwota zadłużenia spółki wynikająca z umowy o Limjt WierŻytelności
Nr CRD/L/36760/12 Ż dnia 01'02' 2012 r wŻz z Aneksem Nl 1 z d| 11.a42a12 l'
zw]ązana z wykorzystan em limitu W formie produktÓw obarczonych ryŻykiem tj' kredytu W

rachunku bieżącym oraz obsługiwaluiowych tlansakcj] tenninowych nle może przekroczyć
7 000 iys' zł' W zw!ązku z powyŹsŻyln u egło Żm anie zabezpieczenje W formie poddania
się egzekuci] W trybie ań. 97 Prawa Bankowego z kwoty 9 000 tys zł do kwoty 10 500 tys
zł' Maksyma na d]Llgośc WaLutowych transakcji ierminowych ŻaWeranych pom]ędzy
Bankiem a spÓ]ką n]e może byc dluŻsza |1z sŻeśó miesięcy' W zw]ązku z zawartym
Aneksem Nl 1 do Umowy o Lmit WierzytelnoŚc Nl oRD/L/36760/12 z d.]a aI'a2' 2012
roku spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska spółka Akcyjna z s edŻibą w Warszawje W

dllfu 11 a4 2a12 roku Umowę Ramową o Wspó]pracy W zakresie Transakcji Terminowych
oraz UmoWę Dodatkową Transakc]i Waluiowych' ktÓre umoŻlwiają spó]ce zawreranie
terminowych transakcji Wa|utowych' w związku z zawańymi umowam ]imit na walutowe
transakcie terminowe' z terminen] ważnoścl do 31'01' 2013 r' wynosj 1000 tys z], Żaś
kwota wartośc progowej tj' akceptowanej przez Bank maksyma]nej WysokoŚcj sumy
ujemnych wartoścl referency]ne] Wyceny rynkowej wszystkich zawańych pŻez spółkę
transakcji beŻ kaucji początkowe] Wynos] 670 tys' zł W ramach powyżsŻych Umów' w
zależności od loŻwoju sytuac]] w zakresje kształtowan]a s]ę kursóW WaLut' możliwe będzie
zaw elan e przez spółkę zabezpiecŻających transakcji typu forward o Wańości stanow ącej
maksyrna nie 40% ekspozycji Walutowej netto, tj. poziomu prŻychodów osiąganych przez
spółkę w wa utach nie Żabezpieczonych W sposÓb natura]ny. obecnie stanowią one około
25% przychodów ogółem spó]k

5) W dnlu 07.05.2012 l ZwycŻąne Walne Zgromadzen e spÓłki odlewnie Polske s'A'
zahr'r' erdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanje zaŻądu z dzia|alnaści spółk] za rok
obrotowy 2011 udziel o członkom ZaŻądu i członkom Rady Nadzorczej spółki
absolutorjurn z wykonania przez nich obowiąŻków w 2a11l'' a także podjęło uchwałę o
przeznaczeniu zysku za rck2011 na pokrycje stlaty z lat ubiegłych.

6) W dniu 27.06 20'12 r Rada Nadzorcza spółki podjęła lchwałę W sprawie Wyboru biegłego
rewidenta' Podm otem uprawnionym do przeprowadŻenia badan]a sprawozdan a



finansowego spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE za lak 2a12 alaz pfzeg|ąda
sprawozdanja fnansowego Spółki za l póhocze 2012 roku została Wybrana spólka Auxiium
Audyt Barbara szmurło' JadWga Faron spółka Komandytowa z siedzibą w Klakowie Al'
Pokoj! 84' 31_564 Kraków' wpisana na jstę podm otów uprawnionych do badan a
sprawozdań flnansowych prowadzoną plzez Kla)ową lzbę Bleg]ych RewjdentóW pod nr
3436

W l pókoczu 2012 roku spółka utrŻymywała swoją dobrą pozycję na rynku producentÓw

odlewów pomimo odczuwalnego spowo nienia W gospodarce europejskiej'
stąd W okresie 6 miesięcy 2012 r' w porÓwnani!] do analogicznego okresu 2011 roku nastąpił
tylko n]ew]e k spadek dynamki Wańoścj przychodÓw ze splzedaŻy produktów ' towaróW i

mater]ałóW tj' o 3,79%, natom ast dynamika kosztów sprzedanych produktów' iowarÓW i

materiałów za 6 m]esięcy 2a12 rcku spadła W siosunku do analog]cznego okresu ubiegłego roku
o 5,44% W okres e 6 mi"'ś'|ęcy 2012l plzychody ze sprzedaży produktóW 

' towarów i mater]a|ÓW

obn]zy]y s ę w mniejszyrn tempie niż odpowiadające im koszty ' co wiązać na]eŹy z lepszym
wykorzystanlem ŻasobóW fimy sk!tkującym lepsząefektywnoŚc]ągospodarczą
Plodukcja odlewÓW w tonach za 6 m esięcy 2012 roku spad]a W stosunku do analogicznego
okresu ubjegłego rcku o 16,47v", co głÓWnje w]ąże się z dlastycznym spadkiem zarnówień d a
oranżl bJoow/ o-óg { oolew/ c ezkie o n s( el ce1ie]'
Ljdz|ał przychodów ze splzedaży W Walutach obcych i Żrównanych z nimi przychodów W PLN
usia onych na baŻ]e cen walutowych ( głóWnje W E[JR) w prŻychodach ze sprzedaŻy ogółem za
6 m esięcy 2012 r Wyniósł ]ącŻnie 81,74y, i Utlzyfiat się na analogicznym poziomle jak W j

półroczu 2o11 r' Ryzyko Wa|utowe zwjązane z uŻyskiwanym] naIeżnoścaml uza|eŹnionymi od
kurców walui ]est przede WsŻystkim ogranlczane W naturalny sposób poprŻez dokonywanie
płatnoścj w Wa utach obcych za dostawy materiałÓW, towarów i usług oraz dÓbr inwestycyjnych'

Koszty sprzedaży za I pólrccze 2a12l' zwĘkszyły slę W stosLJnku do analogjcŻnego okresu 2011
l. wykazały dynarnikę 1'1316 a/a' ca by]a zw ąza|e głóWn e ze Wzrostem prŻychodÓw ze
spzedaży' Dynamika kosztóW ogóLnego Żarządu Wyniosła W iym okresie 104'54%'

Za I póllacze 20l2 r. spółka osiągnę]a zysk z dŻja]aLnoścj operacyjnej W kwocie 3220lys'zI'
Żysk brutto W kwocje 2 850 tys. zł oraz zysk netto W kwocie 2 994 fys' zł'

Pozostałe przychody operacyjne za I półocze 2a12 r' Wyniosły 1 499 tys' zł a do głóWnych

ich pazyc)i za|iczyć na eŻy '
- dof]nansowanie ze środkÓW pomocowych z lat ubległych do

projektÓw inwestycy]nych i badawcŻych rozl czane
proporqona nie do arnońyzacji dotowanych Śr.trw
i/ lub ponosŻonych kosztÓW prac badawczych 930 tys' zł

- rozwlązanie rezeNr' na naLeżnoścl 296 tys' zł
- refun(]acja Wynagrodzeń pracownjcŻych z PFRoN 121 tys zł
- zysk Że spzedaŻy środków tMa]ych 86 tys' zł
'loŻWiązan e rezeM na róŻne koszty 36 iys' zł
_ roŻwiązanie odpjsóW akiua]izujących na 10 tys' zł
zapasy maleriałów i towarÓW

Pozostałe koszty operacyjne za półrocze 2012 r' Wyniosły 621 lys'zł'a do głównych nlch
ich pozyc]i zaliczyć na]eŻy]
- rezeMy na przewldywane kosziy bieŻące 203 tys. Żł
_ odpiŚ aktualŻujący na eżnoścl 22Btys' z)

odpisane w czas e koszty postępowania układowego 71 tys zł
- przekazane darowiŻny 36 tys. zł
_ o(]pis aktualizujący zapasy materiałóW i towaróW 33 tys' z]
_ niecJobory jnwentaryŻacyjne 15 tys zł

Głównyrn] pozycjami przychodów finansowych za lpókocze 2012 r. Wynoszących 52tys' zł
byly:
- rozwiązanje lezeM na odsetkiod należności 28 tys'zł
- odsetkl od środkóW na rachlnkach bankowych 21 lys' zl



Wskaźnik EB|TDA za l półrocze 2012 r. wvniósł 6 187 tvs. Żł i bvł wvższv od EB|TDA za l

Dołrocze 2o11 r. o 9.54%. Nadwvżka finansowa za l półrocze 20'12 r. wvniosła 5 960 tvs' zł i
bvła wvższa W stosunku do osiaqniętei za l pókocze 2011 r. o 16.27%.

W l pÓłroczu 2012 roku kurs PLN/EUR ob iczony dla rachunk! ŻyskóW i skatjako średn]a
alytmetyczna średnich kursów ogłoszonych prz ez NBP na ostatni dzień każdego m esiąca
wyniósł 1EUR=4,2246PLN ibył Wyższy 6,49% w porównaniu do kursu wyliczonego tąsamą
metodą W l półroczu 2011 r. Wynoszącym 1EUR = 3'9673 PLN.

W l pókoczu 2012 roku SpÓ]ka uzyskała dochÓd podatkowy ale ze Względu na odliczenje strat
podatkowych z lat ubleg]ych nie wystą]]ł bieżący podatek dochodowy od osób prawnych'

RóŻnica stanu podatku odrocŻonego na początek ] koniec l póllocza 2a12 (. ujęta W rachunku
zysków ]strat zal pókacze 2012 r. wykazała aktywa ztego tytu]u W kwocie 144tys'zł

W okles]e 6 miesjęcy 2012 r. W poróWnanlu Ż okresem 6 mlesięcy 2011 r' spółka uzyskała
następujące wskaŹnlki rentownoŚci:

GłÓWnymi pozycjami kosztów finansowych za l

były:

_ odsetki od otrzymanych kredytów bankowych
prowiŻje bankowe od otrzymanych kredytóW

'ujemny Wynik rÓŻnicach kursowych (zreaLiz. l nleŻrL.)

- wycena instrumentu finansowego typu foMard

Lp, Wskaźniki r€ntowności

I.

Ż'

4.

Marża brlltto ze sprzedaży

Rentowność dŻiałalności operacyjnej

RentoWność brutto

RentoWność netto

1- EBIT DA

(wynik z dżidlo]naści apeldcyjnej + onaąŻocjo )

2. NadWyŹka finansowa

(wynik netto + anonYzacj,l)

pÓ1racze 2012 r' wynoszących 422 tys' zł

308 tys. zł
54 tys' zł

49 tys' zł
11 iys' zł

l pólrc.ze 2072 l. l póllocze 207L l.

13,a10/a

5,90%

s,22%

5,4a%

r2,31%

5,1a%

4,32%

4,264/0

6 187 tys' zl l 5 648 tys. Żł

5 960 tys. zł l 5 126 tys' zł

spółka oslągnęła w l pókoczu 2a12 f' maźę brutlo ze sprzedaży na poziomie WyŻszym o

12'13% W poróWnan u do analoglcznego okresu ubiegłego. W stosunku do poziomu uzyskanego
zaI pó]rocze 2011 roku ŻWiększen]u uległa rentownoŚć działaLności operacyjnej o 0'72 punktów

procentowych oraz rentowność brutto o 0'90 punktÓW procentowych' a takŹe rentowność netto o

1,22 punktÓW procentowych' W tym oklesie spÓłka termlnowo reguLowała zobowiązania
ukła(]owe' publiczno - prawne z tytułu zaciągnjętych kredytÓw i Wobec dostawców zw ązaae z
biezącą działa]nością operacyj ną

Wybrane Wskaźnikl ekonornjcŻno- fjnansowe za 6 m'cy 2a12 r' i 6 m cy 2011 f. plzy)ęly

Wańościjak niżej:



Ws^aznlk pbnnÓsc. l lentoLnoścj 2412 r. 2011 r.

1

poz afi zadłużenia w r/a

Izobowiązanja i rez. na zabawiązania ogołen/ 72,7 4% 80,67%

2
płynnośó bjeŻąca
tmaiatek obratowv/ zobowiazania kńtkoterminowe]

1,55% 1,59

3
płynność szybka
[(najątek obrotowy- zapasy) / Żobowjązania 0,87 1,42

4
cyklzapasóW W dniach
[śrcdni stan zapasóW '1 8a dni/przychocly nefto ze 54 46

cyk należności handlowych W dniach
[średni slan należnaścj hand|''1 80 dni/pnychady 37 39

6
cykl Żobowiązań handlowych W dniach
[śledni stan zabowjązań z tyt'dostaw'1 8a
dnihżvchodv netto ze sDrzedażvl

34 29

7
reniowność majątku (RoA)w %
l7vŚ k ń clłÓ/aklw a aoolem 1

374% 3,06%

I rentowność kapitału (RoE) w %
bvŚk ń-ó!łÓ/średni kaDitał,własnvl

13,7 4% 15,824/.

I rentowność netto W %
|zvsk netta / przvchodv ze sprzedaży netta]

5A8% 426%

4. opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W lpółroczu 2o12r' nie Wystąpiły ŻdarŻen a nietypowe mąące znaczący wpływ na Wynik

finansowy spÓłki'

5. objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

W okrese objętyrn sprawozdanlem nie Wystąpiły w dŻiała nośc gospodarczei ziawlska
cyk iczności i sezonowoścl.

6. lnformacje o odpisach aktualizujących Wańość zapasóW do Wartości netto
możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów W tego tytułu

W spÓłce w okresie l pó]rocŻa 2a12 f' utworzono rozw ązano następujące odpisy
aktua| Żujące na zapasy:

Wyszczególnienie 31.12.2011t

zmnieFzenia
30.06.2012 r.

odp]s aktu€ lzu]ący Żapasy male alóWi s17 10 940

0ćp s aklua]Żujący zapasy WyIobÓW
99 99



7. lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wańości aktywóW
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wańości niematerialnych i
prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisóW

W spółce w okresie l połrocza 2012 l' ' paza wyrnienionym w pki 6 ninjejszej lnformacji
Dodatkowej' ltworzono i wykożystano lub roŻWjąŻano następujące odpjsy aktualizujące wańość
akiywÓW:

31.12.2011t 30.06.2012 r.

odps aklua zuiący udŻialy W 120 120

odps aktua izu]ący należnośc 2 Ą85 231 243 302 2r11

8. lnformacie o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

W spółce 
' 
w okresie lpółocza 2012 r' uhvorzono iwykoTzystano ub rozw]ązano następu]ące

rezerwy:

31.12.2011t

łnni€iszeni.
30.06.2012 r.

RezefiVa na śW €dczen a emerytalne
2Ą4 4 248

RezeMa na kosay braków
1077 92Ą 244 1797

RezeMa na wynagrodzenia
185 50 6 59 170

315
241 516

Rezetua na n agrody tubl euszowe 92 124

Rezerwa na rcmonty i kosŻty
posoów Ż!1] ąŻanych Ż remonlami , rta 1 000 3200

Rezerwa na koszty doladŻlwŹ 200 204

36 61

9. lnformacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Aktvwa z tvtułu odloczoneqo Dodatku dochodoweqo

W okresie od 01.01.20'12 l ' da 30 a6 '2012l. aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zwiększyły s ę o kwotę 51 tys' z]'

Rezerwa z tvtułu odroczoneqo oodatku dochodoweoo

W okres]e od a1a1'2012 l do 30.06.2012 l' lezerwa z iytułu odroczonego podatku
dochodoweqo Żmniejszyła się o 93 tys. zł'



1o' lnformacie o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych
aktywóW trwałych

W l pÓłoczu 2012 r. spółka pon]osła łącznie nakłady na cee inwestycy]ne oTaz na prace

badawczo rozwojowe W Wysokości 3339 tys. zł (ztegowydatki napraceB+R Wyniosły2 043
tys' zł, co stanowiło 3,74% przychodÓw netto ze sprzedaŻy produktów' towarów i materiałÓW)

W WyŻej wymienlonym okresie główna transakcja nabycia rzeczowych aktywóW tMałych
dotyczyła:
- Żakupu urządzenia do zalewania z f rmy PourTech AB zapewniającego automatyczną konholę
pTocesu zaLewania metalu z kadzl lub pjeców do form' co skutkowało poprawą wydajności i
jakoŚci' a iakże poprawą środowiska pracy' całkowite nakłady na urŻądzenle do Żalewania
wynios]y 1 342 tys. zł' z tego W okresie l pÓłrocza 2012l 989 tys. zł)'

W okresie 6 rniesięcy 2012 roku spó]ka nie Żawierała istotnych tlansakcji spżedaŹy rŻeczowych
aktywóW tMałych.

1'l.lnformacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
aktywów trwałych

Na dzień 30 06'2012 r' nie wystąpi]y W spółce istotne Żobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych
aktywów trwałych

'l2'lnformacie o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 30'062012 r. nie toczyły się żadne poslępowanla przed sądem organern Właściwym
dla postępowania arbitraŹowego ub organem administracji publicznej'

'l 3.Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

W sprawozdan u fjnansowym za l pÓlrocze 2012 roku nie wystąpiły korekiy błędów poprzednich

okresÓw

14.lnformacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i WarunkóW prowadzenia
działalności, które mają istotny WpłyW na wartość godziwą aktywów
finansowych izobowiązań finansowych spółki, niezależnie od tego, czy
aktywa i zobowiązania są ujęte W wańości godziwej czy w skorygowanej
cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Na osiągane prŻez Spó]kę W perspektywje ko ejnych m]esięcy wynjki ekonornicŻno_finansowe oraz
Wańość godziwąakływÓW izobowiąań f nansowych będąmiały wpływ:

skaa spowolnienia gospodarcŻego w krajach tJnii Europejskiej' g]ównych odbiorcóW
produktów spółki' W tym w szcŻegÓlności sytuacja W konlunkturze gospodalcŻej Niem]ec,

wahania kursÓW Walut obcych'
- wzTost cen surowców i mater]ałóW używanych do produkcji odlewnicŻej' głóWnie suróWki

od ewniczej i zlomu,
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- sytuacja ekonom]czno- finansowa głównych odbiorcÓW spółki'
rca]izaąa dziatań w ramach plojektu inwestycyjnego pn 

'stworzenie w spółce odlewnie
Polskie s'A ośrodka Badawczo_RoŻWojoWego KomponentóW odleWniczych ,,oBRKo"".

15.lnformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
postanowień umowy kredytu lub poźyczki, w odniesieniu do których nie
podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresle od stycznia do czerwca 2o12 roku spÓłka terminowo regllowała zobowiązanla z tytułu

Żaciągniętych kredytÓW bankowych n e nan']szyła postanowień umóW kredytowych

16.lstotne i nietypowe transakcje z podmiotami powiązanymi.

spółka W okresie 6 mjesięcy 2a12l nie zawiera|a z podmiotami pow]ązanymi istotnych
transakcji bądŹ iransakcji nieiypowych inlerutynowych na innych warunkach niŻ rynkowe

17. lnstrumenty finansowe

Dzla]a ność spÓłki w l pÓłroczu 2012 r. finansowana była kapitałem własnym, kredytami
bankowymi, a także zobowjązaniami Układowymi j handlowymi' Głównymi Bankami finansującymi
dz]ała]noŚc spółkl były: Bank M]lennium s.A' i Ra]ffeisen Bank Po|ska s.A
spó]ka Żawarła z Raiffe|sen Bank Polska społka Akcyjna z siedŻ]bą W Warszawie w dniu 11 04.

2012 roku UmoWę Ramową o Współpracy W zaklesie Transakcji Term]nowych oraŻ Umowę
Dodatkową Transakcj] Walutowych' które umozliwlają spółce zawjeranie terminowych transakc]i
wa utowych na podstawie odrębnych umów do kwoty 1.000 tys' zł lub jej rÓWnowar1ośc] w innych
walutach w terrninie do 31.01.2413 t.

W ramach funkcjonującei Umo\łry Ramowej o Współpracy w Żaklesie Transakcji Termlnowych
Wlaz z Umową Dodatkową Transakcj] Wa utowych społka w dniu 09.05.20'12 r' zawarła Walutową

transakcję terminową na Warunkach jak njżej]

1 Nurner kontraktu FX1213440572
2 TvD lnstrumentu
3 Waluta bazowa/wa uta nlebazowa EUR/ PLN
4 WalUta i kwota kuoiona przez spÓłkę 844 600 00 PLN
5 Waluta i kwota sprŻedana przez spó]kę 200 000 00 EUR
7 DŻień Żakończenia iransakc j 09.08.2012 r

I K!rs termjnowv 4,2230

PrŻyjęta na dzień 3o'a6'2012 r do ksiąg handLowych spółki Wycena foMardu Według

'wańóści 
godziwe]'' skutkowała zwiększenlem kosztów flnansowych o kwotę 12tys.zł'

W dn u o9'o8 2012 r' ' to jest po dnir.r biansowym' na ktÓry spółka sporządzl]a rapoń pÓłroczny

za 2012 r'' spółka dokonała terminowego roz jczen]a kansakcji po kursie terminowym
1 EU R = 4'2230 PLN' sdy kurs Średni NBP z tego dnla wynjósł 1 EUR= 4'0615 PLN

18' lnformacja dotycząca zmiany W klasyfikacii aktywów finansowych W Wyniku
zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

W okres]e 6 miesięcy 2012 r. nie m]ały mejsca zmiany W klasyfikacji aktywów f|nansowych
Wyn!kające ze zmiany celu lub wykorzystania iych aktywÓw'

1L



'l9.lnformacje dotyczące emisji' wykupu ispłaty nieudziałowych i kapitałowych
papieróW Wartościowych.

W okresle 6 mieslęcy 2012 r. nie miały m]ejsca emisja akcji Wykup l spłata nieudziałowych i

kapilałowych papierÓW Wańościowych'

20. lnformacje dotyczące dywidendy

w l póIfocz| 2012 r spÓłka nie zadeklarowała 
' 
ani też nle wypłac]ła dywidendy'

21'zdarzenia po dniu na który sporządzono skrócone sprawozdanie kwartalne 
'nieujęte W tym sprawozdaniu, a mające znaczny Wpływ na przyszłe Wyniki

finansowe.

Nje wystąpiły takle zdarzenia.

z2'zmiany zobow|ązań warunkowych lub aktywów warunkowych

W l pÓłroczu 2012 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2a11 l zmniejszeniu Uległy
zobowiązania warunkowe o kwotę 7803 Wobec Narodowego FundL]szu ochrony srodowiska i

Gospodalkj Wodnej W Warszawie na skutek zakończen]a okresu trwałośc] projektu inwestycyjnego
dofinansowanego ze środkÓW pub]icznych za pośrednictwem tej lnstytuc]i'
zobowjąŻania Warunkowe wyn kają Ż zawańych umów o dotację ktÓre to Żabezpieczone są
Wekslami własnym in blanco Wystawionymi przez spółkę' Wańość zabezpieczeń weks|owych
prezentuje poniższa tabe]a:

Lp Ty1Uł
w tys zł

I
Minislersb oGospodark

zabezpeczene praw dłowej realzac]j ufirowy

9/DWP/2006 zdna29 istopada2006 r o
dofnansowan e plo]eklu Wdrożenie
Zinlellowrnego systemu Top]enia i obróbk
PozaDiecowei slooóW Zelaza'

762

Poska Agencta

ZabezpecŻen e naeŻytegoWykonan a Żobow ązań
Wynika]ących zunrowy nl P0PW'01 03'00 26

039/09-00 zdn a 31.08 2010r. o dofnansowanie
projektu

shłorŻeniew spólce 0d ew|ie Polskie s'A
ośrodka Badawczo_ Rozwo]ow€!o KonrponentÓW

odewniĆŻVĆh oBRKo'

6 200

3

ZabeŻp eczen]e na eż},le!o Wykonanja Żobow ąŻań
Wyn kających Ż UrnOWy nr UDA P0 G'01 04'00-26-
007109-00 UDA-P01G.04 01.00 26 007/09 00 z dnla

25.10.2010 r o dofnansowanie proiektu

'opracowane i\łdfożen e nnowacyjnei techno ogi
Wytap ania i obróbk] poŻap ecowe]
Wysoko]akościowego Że ]Wa sfelo dalnego

925

dla za]egłości podatkowych

konto spÓłk dodnia
.łrotu dolaci

Zabezpieczen ie n aleŻyteg o Wyko n a n ia zobowiąza ń

Wyn]kających z umowy nr UDA PoG01'0400'26-
011i l0-00 z dnia 10 08.2011 r. o dolinansowanie
proieklu Badana opmcowanietechnik
WYlwarzan a nnowacyinelo wysokoiakościowego
że iwa ausf€rylycznelo"

1722

W}sokośc okeś onejiak
d, Ża egloścj podatkowych

iczonymiod dna
pęekazan a śrcdkóW na

kontospółki dodnia

RAZEI\4 9 609
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W zakresje aktyłVów Warunkowych na które składają się należności Warunkowe wynikające z
podpisanych w la1ach 2010-2011 umów o dotację wystą]lły W stosunku do stanu na dzjeń

źl'iz'zoil r' zmlany w związku z wpływem na rachunek bankowy spółki cŻęśc| naLeżnych dotacji
W kwocie łącznej 4 238 tys. zł'
Na dzień 30'06'2012 f' plzy zalożeniu realizacji projektÓW zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

f]nansowym stanowjącym załącz1ik do danej umowy o dofinansowanje, spółka ma moż]iwoŚc

Uzyskania dotacji w kwotach jak niżej:

Lp. TylUł real Żowanego poektu inwestycyjnego / celowelo
- nr umowv o dofnansowanie

Nazwa lnstytLrc]i Wdrażające]
W tys Żl

stworzen e W społce od ewn]e Poske S A' ośrodk€ Badawczo

Rozwo olveoo Komoonentow 0dlelvniczych 0BRh0
.nn^ nipop'ł ol o:'ooż60j909007d ; ) 08'0 0

Polska Agencla Rozwotu

Przedsięb orcŻości 2 483

opmcowanie iWdrożen]e nnowacyjne] lechnolog i wytap ania i

oblÓbk poŻapecowej Wysokojakośclowelo żelWa sferodalnego"

umowynr UDA POG.01 04.00 26-007i09 00 UDA
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23.lnne informacie mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacii
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego spółki

]siotne dla sytuacj] majątkowej ifnansowej spółki będzle:

- kontynuacja plzez Bank L4i lenn]um sA z sjedz]bą w Warszawje finansowania spółki po

01 grudnia 2012 r' w dotychczasowej wysokoścl 8000 tys' zł W rarnach udzielonego

kredytu w rachunku bieżącym
kontynuacja finansowania spółki po 31 stycznia 2013 l' przez Raiffeisen Bank Polska
s'A. W dotychczasowej Wysokości 6 000 tys' zł W ramach odnawjalnego kredytu W

rachunku bieŹącym
otrzymanle kolejnych płainoŚci dotacj na dofnansowanie projeklu 

',stworzenie 
w spÓłce

odlóWnie Polskie s.A. ośrodka Badawczo_ Rozwojowego Komponentów od ewniczych

oBRKo' zgodnie Ż umową o dofinansowanie z dnia 31 sierpn a 2010 l' zawańąpzez
spółkę z Po ską Agenc]ą Rozwoju Przedsiębiorczości W WarsŻaw e W ramach ProgTamu

operacyjnego RozwÓj Polski Wschodniej na ]ata 2007-2013'
szacunkowa wartośó projektu wynosi 12 40a tys' zł ' zaŚ spodzewane dof]nansowanie
wynies]e 50% Wariości projektu' Dotacja zapewni rcalizaąę plzedrniotowego projektu W

półnym zakresie rzeczowym' Do dnia 30'06'2012 r. na rachUnek bankowy spó]kiWpłynęła
cześć doiacji do przedmiotowego plojektu w kwocie 3 679 tys. zł'
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