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p"piuro*Wa1oŚcowvch o.az warllnkÓw JŻnewan''a za 'ównowazne lrto.r""f *yrr"gi;vcn p,zepisaTip'awa państwa n'ebędącego paćstwen c7łon^owsk'm l D7 ll , innól' 'ii.'.-.'l^]
śpołłi )łł"ynuj óJL'*łń'ń; ili;; ilffi;;"ł:lll'!it"l",'".j""Ł!;;J'.'"1łi*i"''1L'ńTł!
do skróconego kwartalnego sprawozdania łinansoweoo:

, 
!_lo.lTg:i": |-'iętych pży.sporŻądzaniu ńpońu zasadach ustalania wańości aktywów ipasywow oraz pomiaru wyniku linansowego , o zmianach stosowanfctl'-zasao1polityłi)rachunkowości, a także o porównywalnoś;i danych

W okresie 3 kwańałów 2012 toku w spó]ce nie wystąpiły zmiany zasad ustalania wańościaktywów i pasywów oraz pon]iaru Wyniku finansowego'

Rapoft sporŻądŻono na podstawie ksiaq rachunkowych zgodnle ze stosowanymjW sposÓb ciągłyzasadami rach!nkowości' zgodnymiŻ polskmi zasałami ńcnunlowolci-'"-*Jrii'l * u"tu*l" orachLn<owosc' z 29 w.ześlia'994 r' l tekst iednolitv D7 l l N. lcl' ";^i1"1]-'''Żr'll'i wydanych 
"u-l;; 

o;";;*;"';;łiH"ili,:ffi;ł.'.*'"ź:'ilJ""; ),rr-;śłłłł,;,wyr hający'ni z RazpaŻąd7enia lV nista Fi1a.sow-z d1'" lsiit"go )0o9 i ;'iprawle infor-nacjbieŻacycl- okresowycn aze|'azywa1ycf ozez eniterrow 
-ffi"lói" 

'unJilo'y"n o,",Ma-JrkóW LZrawa']'a za .ówTowaŻne'rto.macj' w7maganyin'lr."p'""-ł'-oi""" p"n.w"r'ebedacego oańslweT czJon<owsh,n lDz J z 2oob r 'Nr 3t ói, [ssź'*ż"'ri'.'
:j::"::]:_: :Tli: T:ady {oolLyla) lachJrkowośc,' sposób wvcery słłaJn l.ow mająrrowycnoraz panlal wYnlkJ tinansoweqo' okreslole zosEły w Zańładowyrr clanie Korj 

'tzc(;
p.Żeostawiore w póJrocznyT spiawozaału za.zjil"'źj zólziJi'-'''''' ''"'''' '

stosowane^przeŻ spólkę Żasady sporządzania skróconego sprawozdanja finansowego za 3lwańaly 20'2.okL lie Uegj/ z.na1orn WstosJTkuoo i"i p"pL"""ńd ó"'""-*'rpr"*o.d"n'uzarządu stanow]ącym element składowy do pÓkocznego sprawozóani" i'I"-'iso*ego ra zolz
skrÓcone sprawozdanie flnansowe obe]muje okres obrachunkowy od ol o1.2012 r' do30'09'2012r' i dane polóWn*Va]ne za ołrei ooracnun towy oó óió jliir l ii" jo'rjs.zol l ..Dodalkowo d'a pozycli bi'a']sowych prezertowane są aan" porow_n"*c." n" ło.iecoopzedn ego rokJ ' tj' 1a 31 12'2a11;' o.az dare po.ownaw*" 

""lobo'lóli i"_'
skrócone sprawoŻdanie flnansowe za 3 kwarIaly 

'2012 
r' zostało sporządzone plzy założeni|)kontyluacji dz'aJallości qosoodarcŻei orzez Spół<ę zgoo",. . o"3ią"Żr)io_u ło.rynu"cjadl'a'a ności gosoodar'zej w persoekliwle koleJ.1,.r )z #".i"ł 

"'u 
l".;:"s,;;;;;

Dane iralsowe zawarte w s^lóco']ym splawozoa1lL (wa.tallyrr za 3 kwartaly 2J12 rokL iŻaanalog CŻ1y okres 2011 rok- 1ie oo;lPoaly orzeksztalcer U l dopro'aor"ni_ilJ',poio*.y-alnosci
r uwag na srosowar e dertycznycr zaiad *yc""v * 

"rvarr 
-"Ii"i""i. ! 

' "q qe PUrl

y-Ło]:]."-_9:"" finansowe zawierające podstawowe pożycje skróconego sprawozdaniatlnansowego
2.

U/YBRANE DANE FINANSOWE 9 m'ce 2012 r I m.cv 2011 r
tvś. EUR tus. EUR/' Pzychody netlo ze spzed4ńduii6 ffił&'i

77 435 18365 84034 20 793
/l Zys]dslfata Ż dziala ności operacvinel 4741 1130 4 009 992lll. Zysk/strala brulto 4070 970 4182 1 034lV ZyslJstrala netto Ą 2a2 1402 4170 1 031V' AkI]Ąva (slan na konecokresu) 15 477 18 347 17 692 17 612V Kapilal własny (slan na koniei oGiii 23 006 5 592 17 aĄa 3 863vli Kap]tał Żakladowy (sian |a koniecokesLr] 61992 15069 61992 14 053
V ll Zobow ąŻanE i reŻefwy na zobowiązan]a (stan na

52 471 12755 60 652 13 750
lX' Pżepł]Ąyy pien ężne nello z azialińosińemłlrc- 7 Ą28 1771 6 260 1 549X Przep]}łry pien]ęŹne netlo z dŻ ałrlnośc

2 381 568 7 472 1 008



X Pzepływy p enięzne nettó- oz;łańo6i_inan6mi_ 5 A2l 1198 -5 876 1454
!!!Ęepływy p]en ężne netto 2A 3688 -913Xlll sr€dni! WaŻon.lcŻba.|cj zwyllych na lonEc
lWad.łu (W rzt') 20 664 20 664 20 664 20 664
XIV Li(zba alr i (wszr ) 20 664 20 664 20 664 20 664xv' zanualizowany rysk / stlah na jedn'ł(cię w
ztEUR
(zysk zanualiŻowanyi średn;a ważona licŻba akciil

0,2s 0,07 0,21 0,05

xvl. Wańość księgowa najednąakcię w złlEUR
( kapitał asny/ liczba akcii) '1,11 0,27 0,82 0,19

Do pŻeliczenia Wybranych danych finansowych zaprezentowanych W raporcie SpÓłki za 3kwańały 2012 i 2011 roku plzyjęto|

_ d a pozyc.; racl-L1ku zyshóW : strat oraz racl-Jrku pŻ epłyl/vÓw pienieżnvch
średni kurs dla waluty EUR obliczonylako Średnia ;rytmótyczna sreoni,cńiurso*
ogłoszonych przez NBP na ostatn dz eń kazdego miesląc'a oo stycznii of wrzesnia
danego roku, tj.
'I EUR = 4,1948 pLN dta 3 kw" 20,t2 r.
1 EUR = 4,0413 pLN dta 3kw.2011r.

- d]a pozycji biiansowych na dzień bilansowy prŻyjęto Średni kurs NBP dla walutyEUR obowlazLjąc} na dŻień bila'rsowv d a dareqo .oku ti
1 EUR = 4,1138 pLN dta 3kw.2Oi2r.
1 eUR = 4,4112 PLN dta 3kw.20.11r.

!:!Y:::ł :]:1l] kurs ustalony przeŻ NBP dla EUR W okresie od Śtycznia do wrześniaolezącego l uolegleqo roku wyniósł
1 EUl = 4'5135 PLN usta]ony na dzień 05 stycznia 2012 r'
1 EUR = 4'4900 PLN ustalony na dzień 23 Wlześnia 2a11 l'

Nainiźszy średni kulsEuR L]stalonv olzez NBP dla EUR w okresie od stycznia do września
b eżącego i Ubiegłego roku wyniósł:
J EUR = 4'0465 PLN ustalonynadŻień 7 sierpn;a2012l'
1 EUR = 3'8403 PLN ustalony na dzień 12 slycznia 2011 f'

zanualjzowany 
'ysustratę 

na jedną akcję zwykłą w wysokości o,29 zł d]a 3 kwartałóW 2012
l.:yj:i:": d.zieląc^^.za']L'iŻowa1y.zys( retro * ł*o. e s ioe iil,iz'ii"ltl ," or.,".Ul ]U'ŻUl r_ 3u'u9'2u-2.') plzez śfedr a waŻorą liczbę akcji występLjąca w tyn o(resie 

'która wyniosła 20 664121 sŻtuk'

W okres'e ostat^icn 12 m-cy pop.zeaza]ących oz,eń oleżacego sprawozoaTla f'rarsowegoliczba a'(c.i w 
^apła 

e oodsrawowyn Spótk'rló u'eqla zmian "' 
" -" -"'--"' '- '

y^"*::.|:'!9:Yu ::jedną akcję w wysokosc 1,'l1 Żł na dzień 30 o9 2012 r wv'icuono dzielącwa.rcsc Kap talL wlasnego występJjącego ra oz'e1 30'09'2012 - wyroszącego 23 oo5 998,62 iłprzez |iczbę akąi zwykłych występujących na dzień 30 09 2012 r 
' t' zo osi iźł 

"łui..Z uwagi na brak elementów rozwadniających akcje zwykłe' w ninrejszym raporcie nieprezentujemy rozwod n ioneg o Żysk L] na jed ną a kcję zwyllą iózwoon onej wart'olci księgowej najednąakcję.

opis istotnych. dokonań lub i niepowodzeń w okresie którego dotyczy laport wraz zewsKazanlem nalwaŻniejszych zdarzeń dotyczących spólki

W okresie od 1 stycznia 2a12 r. do 30 WrŻeśnia 2012 r' W spółce od]ewnie Polskje s'A'wystąpiły następujące zdarzenia mające WpłyW na jej sytuację mająikową i iin"n.ową

1) w'dniu:9'a1' 2012 r. spółka korzysta]ąc z pżysługu]ącego jej prawa, okreŚlonego W s 3pkt 5 Umowy Ugody z dnia 29'04 2009 r' dokonała nl łicź eŃ'p'pano"i ń"nt t ol"łu s'n'przedtelmjnową spłaty pozosiałą części zadłużenia z nie; wynitające; w wysokości 5.934



4)

2)

3)

6)

5)

tys' zł wnz z n€leżnymi odseikami w WysokoŚci 30 iys' zł' W związku z prŻedterminową
spłatą zadłuże n ia spółka nie ponjosła dodatkowych kosztÓw iopłat,
wdnju 01'02'20'J2 r' spółka podpisała z Raiffeisen Ban( Polska spóła Akcyjna z sledzibą
w Wars-zawe ur']owe o lT't Wierzytelnośc Nr cRD,l/3676oi12' W rańach niniejszel
umowy Bank udzielił spółce odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 6
000 tys. zł z prŻeznaczeniem na finansowanie bieżącą działalnóści gośpodarczej w
okresie do dnia 3l'01'2013 r' Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest -pełnornocnictwo

udzielone Bankowi do rachunków2 spółki W tym Banku , h]poteka do kwoiy 10 50o tys' zł
na prawje Wieczystego użytkowania gruntu ( Księga Wieczysta Kl 11looob3237/o wraz z
cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww' nieruchomości oraz poh]Vierdzona cesla
naleŹności od pięciu kontrahentóW spÓłki' oprocentowanje l(redytu stanowi siawka WlBoR
dla 1Nł depoŻytów w PLN powiększona o 2,5 % mażę Banku wskali roku
w dniu 23 a2.2012 r. na rachunek bankowy spól[i wpłynęła kwota 1'665 tvs' zł tvt!łem
refundacj] pżez Polską Agencję Rozwo]u Pżedsięb]orcŻoścl częścl nańładów
poniesionych na projekt inwestycyjny pn ,,stworzenle w spÓlce odlewnie Poiskie s'A'
ośrodka BadawcŻo_ Rozwojowego KomponenióW odlewniczych''oBRKo',
w dnu 14'0Ą'2012 r' spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska społka Akcy].na z sjedzibą
W Warczawje Aneks Nr ,l do Umowy o Limii WierŻytelności lr bRoiu36źooł2 z onla
a1'02 2012 loku' w "amach którego górna granica limitu Wierzytelności udŻjelonego spółce
została 

-zwiększona 
o kwotę 1'000 tys. zl z pfzezaaczeniem na obsługę wilutowych

transakcji terminowy€} zawieranych pomiędŻy Bankiem a spółką na podst;;ie odrębnych
L]mów do kwoty 1.000 tys' Żł lub jej aÓwnowartości w innych waluiach w terrni;ie do
9'1 

0]:2!]3_! ĘcŻla kwota Żadłużenia spółki' Wyn]kająca Ż umowy o Limit Wierzytelnośc
Nr oRD/L/36760/12 z dnia a1.o2' 2012 (. waz Ż Aneksem rłi 1 z anfl.oą''zalz r
zwialana z wykorŻYstaT em ln Iu w forTie ploou(tów obarc7o1vch .yŻy<iem t'' kledytt] w
rachunku bieżącym oraŻ obsługiWalr'rtowych transakcji terminowych ńie_moze pzekroczyć
7 000 tys. zł w zwiąŻku z powyŻszym uległo zmian]e zabeŻpleizenie w formle poddania
się egŻekucjiW trybie art' 97 Prawa Bankowego z kwoty 9 ooo tys. zł do kwoty 1ó 5oo tyszł' Maksymalna długoŚc walutowych transakcli terr|rnowyóh zawieranyc'h pomiędzy
Bankiem a spÓłką nie moŻe być dłUŻsza niż sześc mies]ęcy w związiu z zawaąm
Aneksem Nr 1 do Umowy o Lirnit WierŻyte]ności Nr cRD/L/a676o/12 z ania o1'a2.2a12
roku spółka zawarła z Raiffeisen Bank Po]ska spółka Akcyjna z siedzibą w Warszaw e w
dni| r'a4' 2a!2 roku Umolvę Ramową o Współpracy w Żakresie Transaicji Terminowych
oraz Umowę Dodałkową Transakcji Walutowych' które umożliwiają Spó'łce zawieranie
terminowych transakcji Walutowych' w związku z zawańymi umowińi l]m]t na Walutowe
tra1sakc]e termi1owe Z te'mi1em wazrosc| do 31'o1' 2o13 ''' wy1os 'loo0 lvs Ż,' Żaś
kwota wańości progowej' tj' akceptowanej pŻez Bank maksymalną wysokóści sumy
ujemnych vańości referencyjnej wyceny rynkowej Wszystk|ch 

'Żawa 
ńych' pżeŻ spółk;

transakcji bez kaucji początkowe] Wynosi 670 tys' zI' W ramach powizszych umów' w
za]eżności od rozwoj! sytuac]i W zakresie kształtowanla s]ę l'ursow wa ut mbzlrwe będzie
zawieranie prŻez_ spółkę zabezpieczających transakcji typu forward o wartości stanowlącej
maksymalnie 40% ekspozycji walutowej netto tj poziomu przychodow oslaqanvch przez
sp^ó.łkę w walutach nie zabezpieczonych W sposÓb natUralny cibecn e stanoillą 6ne około
25% przychodÓW ooółem spÓłki'
W dniu 07'05.2012 r. zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odlewnje Polskie s'A'
zatwierdziło sprawoŻdanie finansowe i sprawozdanie zafząd! z działalnaśc: spółki za rok
obrotowy 2011' ldzie]iło członkom zaŻądu i cŻIonkom Rady Nadzorcze] spó]ki
absolutorium z wykonania przez nich obowąŻkÓW W 2o11r'' a także podjęło uc'hwałę o
pżeznaczeniu zysku za rok 2011 na pokrycie straty z lat ubiegłych'
w d|ju 27 'a6 2a12 f' Rada NadzorcŻa spó]kr podjęla uchwala W sprawie Wyboru biegłego
rewidenta' Podmiotem uprawn onym do pzeprowadzeńia badan a 'sprawozdania
iinansowego spółki Akcy]ne] oDLEWN|E PoLsKlE za rok 2012 oraz przeglądu
sprawozdania frnansowego spółkiza J półrocŻe 2o12 roku została wybrana spó]ka Auiilium
Audyt Barbara szmurlo' Jadwiga Faron spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie' Al'
Pokoju 84, 31-564 Kraków, Wpisana na ]istę podmiotóW uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych prowadzoną przez Klajową lzbę Biegłych Rewidentów pod nr
3436,

W okresie 3 kwa.tałÓw 2012 roku społka utŻymywała swoją dobrą pozyc]ę na rynkuproducentów odlewÓw W warunkach odczuwalnego spowoln enla w !ospoairce óuiópejst<iej' 
'



W okresie 9 miesięcy 2012 r' W poaÓwnaniu do analogicznego okresu 2o11 roku nastąpił
niewielki spadek wańości przychodów ze spŻedaży produktów 

' towarÓW i materiałÓW ' tj' o8'33%' natomiast koszty sprzedanych produktóW' towaróW i materiałóW Ża 9 rniesięcy 2o12
roku spadly W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,40%'
W okresie 9 miesięcy 2012 r' przychody ze sprzedaŹy produktów 

' towarów i materiałÓw obniżyły
się W mnjejszym tempie niŻ odpowiadające im kosziy co Wiązać naleŻy z epszym
wykorzystaniem zasobóW firmy skutkującym lepsząefektwvnością gospodarczą
sprzedaŹ odlewóW w tonach za 9 miesięcy 2012 roku wyniosła g 347 ton i spadła w stosunku
do spżedaży odlewów W analogicznym okresie ubjegłego roku wynoszącej 11 166 ton o
16.29%.

Udział przychodóW ze spŻedaŻy w walutach obcych i zróWnanych z nimi pżychodóW W PLN
usta]onych na baŻie cen Walutowych (g]óWnie W EUR) W przychodach ze sprzedaży ogółem za
9 m]esięcy 2012r. wyniósł ]ącznie 8'1,34% iuirzymałsię na podobnym poziomie jak W okresie 9
rn-cy 2011 r.

KoszIy spŻedaŻy za 9 n'cy 2a12 f. zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu 2o11 r'
i Wykazały dynarn]kę 106 90 %' Dynamika kosztÓW ogólnego zarządu wyniosła W tym okresie
106,60%.

za 9 m-cy 2012f' spółka os]ągnę]a zysk z działalnościoperacyjnejW kwocie 4741tys' zł'zysk
brutio w kwocie 4 070 tys' zł aaz zysk netto w kwocie 4 202lys' zl'

Pozostałe przychody operacyjne za 9 m-cy 2a12 r. wynios]y 2 031 tys. Żł a do głóWnych
ich pozyc]i za|iczyć należy''
_ dofinansowan]e ze środków pomocowych z lat ubiegłych do 1 227 tys. zl
projektów inwestycyjnych i badawcŻych roz icŻane
proporcjonalnie do amońyŻacji dotowanych śr'trw'

- rozw]ązanie rezerw na na eŹności
- refundacja Wynagrodzeń pracowniczych z PFRoN
- zysk ze sprzedaŹy środkÓW tMałych
- rozwjązanie odpisów aktualizljących materiały i towary
- rozwiązanie rezeM na inne koszty

Pozostałe koszty operacyjne za 9 rn_cy 2012 r' wyniosły
pozy cji za1iczy ć na|eży :

' odp s aktualizujący na eżności
_rezerwa na przewidyvr'ane koszty bieŹące
- odpisane W czasie kosŻty postępowania układowego
- przekazane darowizny
- odpis aktua]iŻu]ący zapasy materiałÓW

G]ównyrni pozycjami prŻychodów finansowych Ża 9
były:
- rozwiązanie rezerw no odsetki
- odsetki od środkóW na rachunkach bankowych

zaś głównymi pozycjami kosztów finansowych Ża
były:
- odsetkr od otrzymanych kredytÓw bankowych
- wynik na róŹnicach kursowych zlealiŻowanych

iniezreallzowanych
- prowiŻja od otrzymanych kredytóW bankowych

338 tys. zł
178 tys. zl

107 tys' zł
103 tys. zl

36 tys'Żł

844 tys. zł a do głóWnych ich

404lys' ż
2O4 tys. z!

107 tys. zł
47 lys. zł
33 tys. zł

ń'cy 2a12 f' Wynoszących 62 tys. zł

32 tys' zł
28 tys' zł

9 l|-cy 2a12 r' wynoszących 733 tys. zł

412lys. zl

235 iys' zł
70 tys' zł

EB|TDA za 3 kwańały 2012 r' wyniósł 9 308 tys. zł i był wyższy od EB|TDA za 3 kwańały
2011 r' o 15,6%' Nadwyżka finansowa za 3 kwańały 2012 r. wyniosła 8 770 tys. zł i była
wyższa w stosunku do osiągniętej za 3 kwańały ubiegłego roku o6,8%.
Wokresie 9mcy 2012 roku kurs PLN/EUR ob]iczony dla rachunku zysków istratjako ślednia
arytmetyczna średnich kursóW ogłoszonych przeŻ NBP na ostatn] dzień kaŻdego miesiąca



wyniósł 1EUR=4'1948PLN ibył wyższy o 3,8o% W poróWnanju do kurslr wyliczonego tą
samąmetodą za 9 m-cy 2a11r' Wynoszącego 1EUR= 4'0413PLN'

Różnica stanu podatku odroczonego na początek koniec 3 kwańałóW 2012 r' ujęta W rachunku
zysków ] strat za 9 .r]-cy 2a12 f. wykazak aktywa Ż tego tyt!łu w kwocie 132 tys. zł co w
niewielkim stopn]u wpłynęło na poprawę Żysku netto i nadwyżki finansowej'
W okresie 9 miesięcy 2012 r' iw analogicznym okresie 2o11 r' spÓłka uzyskała następujące
Wskaźniki rentowności:

3 kwańały 20'2 r' 3 kwańały 20'11 r

14 51d/a

6,15%

5,28r/o

5,454k

13,49%

4,77a/,

4,98%

4,96v"

9 308 tys' zł

8 770 tys zł

8 052lys. zł

8 212tys. zl

za 3 k\.rańaly 2a12 roku W porównaniu do analoglcznego okresu ubregłego roku spólka osiągnęła
dynamikę marzy brutto na poziomie 107,56%' Wzrost wykazala ń'inióz dynam;ka rentownoŚci
działalności operacyjnej 

' 
lentowności brutto i rentowności netto.

W bjeŻącym okresie sprawozdawczym spół[a terminowo regulowała zobowiąŻan€ układowe
publlczro prawre' a także 7 tyt_,L zaciąg']lęt/ch kreoytów l wobec dostaw;Ów związane z
biezącą działalnością operacyjną W ciągtr 3 kwartaIÓw 2a12 | zadlużenie spółki ulegało
dalsz'.mu, systernatycznemu obniżaniu. Poziom Żadlużenia na konlec wrześnra 2o12 r' W
porównaniu ze stanem na 30'09'2012 r' uleql obniżeniu o 1o,95%'

Lp. wskaźnikilentowności

1.

2.

3.

4

Maża bfutto ze spzedaży

Reniowność dŻ ala]ności operacy]nej (EB T)

Rentowność brulto

Renlownośó netlo

1. EBIT DA

(Wnik z dzja]a]naści aperacyjnej + amartyzacja)

2' Nadwyżka finansowa

(wynik netlo + anońyŻacja)

Wybrane wskaźniki ekonomlczno_ fnansowe za 3 kwafały 2012 r'] 3 kwańały 2o11 p|zyjęłyr.
ńośc kni

3 kw.2012 r 3 kw 2A11 r

1

[zabawiązania i reŻ na zabawiązania aqÓ|en/ aklwa aaóle|nl 69,52 78,07

2 dynność bieŻąca
|n aj ąta k a bptow za b ol aza n i a krÓlkat e r n i n owa| 1,69 1,63

plynn0Śćszybka

[(najątek abrctowr zapas / zabawiazania królkateminawet 096 1,01

4
[średni stan zapasów'27a dni/pnvchadv ne a ze sDrŻedaŻv] 54 46

5
cyki na|eżnośc handowych wdniach
|śrcdni stan naleŻności handl. '2/0 dni/Drzvchadv neflr ze Śrra\arvl 36 38

6
cykl Żobowiązań ha|d owyclr w dniach

[śfedni stan zobowązań z t'1'doslavł'27a dni/pzychady neta ze 32 29



6

5

4.

7.

opis czynńików i zdarzeń, w szczególności o
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie^g 
-miesięcy 2a12 l' nie wystąpiły zdaŻenia nietypowe mające Wpł!Ą' na Wynjkt|nansoWV społki

objaśnienia dotyczące sezonowości lub cyklicŻności działalności

W'oklesie objętym bieżącym sprawozdaniem nie Wystąpiły w dŻiałalnoścj gospodarcŻą zjaw]skacyk]iczności i sezonowoŚci'

lnformacje.o odpisach aktualizujących wańość zapasów do wańości netto możliwej douzyskania i oclwróceniu odpisów z tego tytulu

W spÓłce , w okresie 3 kwar1ałóW 2012 l. utł'lolzo|o i roŻwiązano następujące odpisyaktualiŻujące Wartość zapasÓw:

lnformacje o odpisach aktualizu.iących
rzeczowych aktywów trwałych, wańości
oraŻ odwróceniu takich odpisów

nietypowym chalakterze, mających zńacżący

z.tytułu r'traty wańości aktywów finansowych ,niematerialnych iprawnych lub lnnych aktiwów

' 
wykoĘystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych

r' utworzono iwykorzystano lub rozwiązano

W spółce ' w okresie 3 kwańałów 2012
ooołłowej' utwozono-i ń*;;#t";;i;o';;j[''x#l]:ffili#itB[ń,iil"']:i"ł!f:ffi:

8. lnformacie o utworzeniu, zwiększeniu
zmianach wielkości szacunkowych'

W spółce, W okresie 3 kwańałów 2012
następljące rezeMy:

zł

31.12.2011t.

zmniejszenia
30.09.2012r

odpis aklua zu]ący zapasy materiałów i
!17 33 103 8Ą1

odpis aktual]zujący Żapasywyrobów
99

99

31.12.2011t

zmniejszenia

30.09.2012r

odp s akIrralzujący UdŻiały w
124 120

odp s aklLlalizujący należnoŚc 2 485 409 2A3 348 2343

zł
Wyszczególnienie

31.12.2011r
Żfiniejszenja

30.09.2012 t.
Rezenła na śW adcŻenla emerylalne

244
2Ąg

ReŻeNa na koszty braków

iakościowvch
1477 924 326 1 683

ReŻerwa na wynagrodzenia
185 6 124

315
96 219



Rezerwa na naorody lubi euszowe 216 151 66

ReŻeMa |a renronly koszty
postojóW związanych z remontam 22A0 600 2 800

ReŻenłŹ na koszlv dor2dŻhła 200 200

34 3?

W okresie 3 kwańałóW 2012 r W odnies eniu do stanu na koniec popżedniego roku istotnemu
zwięksŻeniu u]egła rezerwa na koszty brakÓw jakoścjowych ( o 606 tys' zł) oraz reŻeMa na
lemonty i koszty postojÓW związanych z .emontami i inwestycjami ( o 600 tys' Żł)

9' lnformacje o rezerwach i aktywach z tyłułu odrocŻonego podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweqo

W okresie od 01'a1 2012 r do 30 09 2012 r' aktywa z tytułU odroczonego podatku dochodowego
wzrosły o kwotę 54 tys. zł.

zobowiazania z tvtułu odroczoneoo podatku dochodoweoo

W okresie od a1.a1'2a012 r. do 30'09'2012 r' zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zmniejsŻyły się o 78 tys. zł.

10. lnformacje o istotnych łransakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Wokrese 9 m-cy 2012f' spółka ponjosła łącznie nakłady na cele inwestycyjne oraz na prace
badawczo- rozwojowe W wysokości 4 226 tys. zł ( z tego wydatki na prace B+R wyniosły 2801
tys' zł, co stanowjło 3,62% pĘychodów netto ze sprzedaży produktów' towarÓW i materiałów)'

W wyżej wymienionym okresie głÓwna transakcja nabycia rzeczowych aktj,Vów tMałych
dotycŻyła:
- zakupu urządzenia do zalewanja z flrmy Pour-Tech AB Żapewnjającego automatyczną kontrolę
procesu zalewania metaju' co skutkowało poprawą Wydajności i jakości' a także poprawa
środowiska pracy' całkowite naklady na urządzenie do zalewania Wyniosły 1 342 tys' zł, z tego w
okres]e 9 m_cy 2012f' - 989 tys. zł'

W okres]e 9 miesięcy 2012 roku spółka nie zawierała istotnych transakcji splzedaży Żeczowch
aktywÓW tMałych'

11' lnformacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Na dzień 30'09'2012 r. nie Wystąpiły W spółce istotne zobowiązania Ż tytułu zakupu rzeczowych
aktywÓW tMałych'

12' lnformacje o istotnych rozliczeniach z lytułu spraw sądowych

Na dzień 30'09.2012 r' nie wystąpiły rozliczenia z tytułu spraw sądowych'

13' Postepowania tocŻące się przed sądem dotyczące zobowiązań albo wierzytelności ,
których wańość stanowi co najmniej 10% kapltałów własnych spółki

Na dzień 30'09'2012 r' nje toczyły się żadne postępowania pŻed sądem' organem Właściwym
dla postępowania arbitraŹowego lub organem administracji publicznej'

10



14' Wskazania korekt błędów poprzednich okresóvł

W sprawozdaniu fnansowym za 3 kwańały 2012 roku nie wystąpiły korekty błędóW poprzednich

15' lnformacje na temat zmian sytuacji gospodarcŻej i warunków plowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godziwą aktywów 

'inansowych 
i zobowiązań

finansowych spółki, niezależnie od tego, czy aktywa izobowiązania są ujęt€ w wańości
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)

Na osiągane przez spółkę w perspekiywie kolejnych miesięcy wyniki ekonomicŻno_finansowe olaz
WańoŚć godziwąakiywóW i zobowiązań finansowych będą miały Wplyw:

skala spowolnienia gospodarcŻego w kąach Unii Europejskiel', głównych odbiorcóW
prod!ktÓw spÓłki' W tym W szczególności sytuacja w koniunkturze gospodarczej Niemiec'
Wahania kursów walut obcych'
wzrost cen sL]rowców i materałów użyl/Vanych do produkcji odlewniczej' głÓWnie suróWki
odlewniczej izłomu'

_ sytuacja ekonom]czno' finansowa głównych odbiorców spÓłki'
lea|izacja dzialań w ramach projektu inwestycyjnego pn. 

'sir/VorŻenie w spółce odlewnie
Polskie s'A. ośrodka Badawczo-RoŻWojoweqo KomponentÓw odlewnicŻVch ..oBRKo-'

16' lnformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych dŻiałań
naprawczych do końca okres! sprawoŻdawczego

W oklesje od stycznia do wrześnja 2012 roku spółka term nowo regulowała zobow]ązania z
tytułu zaciągniętych kredytóW bankowych i nie na Jszyła postanowień umóW kredytowych'

1 7' opis organizacji grupy kapitałowej

Na podstaw]e umowy kupna z dnia 30 kwietnia 2009 roku odlewnie Polskie sA przejęła kontrolę
nad spÓłką PRIIMA sp' z o'o'
Udzial W kapitale spółki zależnej PR|MA sp' Ż o'o' Wynosi 100% i uprawn]a do 1oo%o głosÓw na
zgromadzeniu wspólników tej spółki '
Na podstawie ań' 56 ust' 3 ustawy o rachunkowoścj od]ewnle Polskie sA odstą]iła od
sporządzania pókocznego' kwańa nego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania
fnansowego' gdyż podsiawowe Wielkośc] ekonomiczne jednostki za|eżnej ( plzychody' suma
bilansowa' wynjk finansorvy) są nieistotne dla realizacji celu określonego w ań' 4 ust' 1 ustawy o
rachunkowości' Przychody uzyskiwane pżez spó]kę za|eŻł\ą Plina sp' Ż o o' podlegalyby w
całoścr wyłączeniu W skonso]idowanym sprawozdan]u flnansowym ' 

gdyŻ spółka ta ŚWiadczy
uŚługiWyłącznie dla spółki dominujące] tj. odlewnie Polskie s'A'

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

spÓłka W okreŚie 9 miesięcy 2012 r. nie zawierała z podmiotami powiązanymi istotnych
transakc]i i na innych warunkach niŹ rynkowe'

19. Instrumenty finansowe

Działa]nośó spółkiW okresie 3 kwańałÓW 2012 r' finansowana była kapitałem w]asnyrn, kredytami
bankowymi, a także Żobowiązaniami układowymi i handlowymi' Glównymj Bankami finansującymi
działalność spółki były: Bank Milenn um s'A' j Raiffeisen Bank Polska s'A'
spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska s'A' Ż siedzibą w Warszawie w dniu 11'04' 2012 lok|)
UmoWę Ramową o Współpracy w zakresie Transakcji TerrninÓWych oraz lJmowę Dodatkową
Transakcji Walutowych' które umożliwiają spółce zawieran]e terminowych transakcji wajuiowych

tl



na podstawie odrębnych umóW do kwoiy 1 '000 tys' zł ltrb jej równowańości w innych Walutach W
terminie do 31.01.2013 r.

W ramach funkcjonującej Umowy Ramową o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych
Wraz Ż Umową Dodatkową Transakcji Walutowych spółha w dnru 09.05.2012 r zawalła Wa]uióWą
transaLcję terninową ra warur\ach jak njżej:

Numer kontraktu FX1213AAO572
2 TVp rnstrumentu forward
3 Waluta bazowa/waluta niebaŻowa EUR/ PLN
4 Waluta i kwota kup]ona prŻez sDółke 844 600.00 PLN
5 Waluta i kwota sorzedana Drzez soółke 200 000 00 EUR
1 DŻień Żakończenia transahcii 09.08.20,12 r
8 K!rs terminowv 4,2230

20

21

spółka dokonała terminowego roŻ icŻenia transakcji po kursie terminowym
'1 EUR = 4'2230 PLN' gdy kurs średni NBP z tego dnia WyniÓsł 1 EUR= 4'0615 PLN.

Narażone na Wahania kursóW prŻychody były głÓwnie zabezpieczane W naturalny sposób
poprzez to ' że główne materiały stosowane do produkcji odlewniczej oraz ponoszone w częŚci
koszty transporiu mlędzynarodowego i obróbkl uszlachetniającej odlewów ponosŻone były W
walucie obcej lub W złotych na baŻie cen Walutowych.

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

W okresie 9 miesięcy 2012 r' n]e Wystąpiła Żmiana metody ustalania waftości instrumentóW
'i1ansowycl_ wyce1la1ych W wartości godzlwej'

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

W okles]e 9 miesięcy 2012 r. n e miały miejsca zmiany w kwalifikacji aktyr]vÓw finansowych W
Wyniku zmiany ce u lub wykorzystania tych akt}Ąr'r'ów.

2Ą

lnformacje dotyczące emisji , wykupu ispłaty nieudziałowych ikapitałowych papierów
wańościowych'

W okresie 9 miesięcy 2012 r. nie miały miejsca emisja akcj]' wykup i spłata nieudziałowych i

kapif ałowych papierów Wańościowych

lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie 9 mies]ęcy 2012 l' spółka nie Żadeklarowała 
' 
aniteż nie Wypłaciła dywidendy'

zdalzenia po dniu na który spolządzono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe ,
nieujęte w tym splawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na prŻyszłe wyniki
finansowe

Nie wystąpiły takie zdaŻ enia'

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

Na koniec 3 kwańału 2012 roku w stosunku do stanu na dzień 31'12.2011 r. zmniejszenlu uegły
zobowiąZania warunkowe o kwotę 7 803 wobec Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie na skutek zakończenia okresu monitorowania trwałości
pro]ektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środkóW publ]cznych za pośredn]ctwem tej
lnstytucji.

22

23
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Zobowiązania Warunkowe Wynikają z zawartych umóW o
wekslami Własnym in blanco Wystawionymi pŻez spółkę'
prezentuje poniŻsza tabe]a:

dotację, które to zabezpieczone są
Wańośc zabezpieczeń wekslowych

Aktu

spÓłka n]e posjada innych zobowrązań Warunkowyclt poza wyńieńiońffió@;'
W zakresie aktywów Warunkowych ' na ktÓre Śkładają się naleŻności Warunkowe wynikające z
podpisanych W latach 2010-2011 umów o dotację ' Wystą]ily w stosunku do sianu na dzień
31''12'201'1f. zmiany-w związku z wpłyłVem na rachunek bankowy spółkiczęści należnych dotacji
W kwocje łącznej4 494 tys. zł'
Na dŻleń 30'09'2012 f' plzy zaloŻeniu realŻacji projektów zgodnie z harmonogramem Żeczowo_
finansowyrn stanowiącym załącznik do dane] urnowy o dofinansowanie' spÓiłka ma moż]iwość
uzyskan a dotacjiW kwotach jak niŹej:

ch:alnv stan zot)

Lp. Tyluł 30092012r.

l Gospodarklw

zabeŻp eczen e praw dłowej rea| zacji umowy
SiDWP/2006 zdnla 29 islopada 2006 r. o
dofinJnsow3nie prciel lu WdroŻen e Znleglowaneqo
syłe.Tu Topenia ]obrobl Pozapiecowe SlopóW

762

2

ŻabeŻp eczen e na eżylegowykonan]a zobow azań
Wyn kających Ż umowy nr PoPW 01'03 00-26_fu9i 09'
00 Ż dn]a 31 08'2010r. o dof nansowanie pro]ektu

" 
stworŻenieW społce 0d ew| e Polske s'A ośrodka

8adawczo Rozwojowego KomponentÓW od]ewniczych

6 200

3

ZabezpiecŻenie należylego Wykonan a Żobow ąŻań
wynlka]ących z Umowy nr UDA P0lG.01 04'00_26'
007/09-00 UDA P0lc.04 01.00 26-007/09 00 z dnia
2510.2010 r o dolinansowan e projektu 

"Opracowanieiwdrożen e nnowacyine]technoOgi Wylap]ania ]

oblÓbk poŻap ecowei Wysokojakośc owego żel Wa

925
wmŻ Ż odsetkam W w}sokośc

Podalkowych czonyml od dn a
pEekazania łodkÓw na konlo
sŃłki do dnia emtu dolac]

4

ZabeŻpleczenie na eżytego wykonan a zobow]ąŻań
Wynika]ących Ż umow} nr UDA_Po|G'o].04 00 26
011/10-00 r dn a 10.08.2011 r. o dotinansowanie
projektu Badana opBcowanie lechniki wylwarzan a
innowacy]nego Wysokojakośc owego że ]Wa

1722
Wraz z odselkam w wlsokości
okreś on€i jak dla zalą]ośd
podatkowlch liczonymi od dnla
pżekaan a Środków na konlo
spÓlk do dn a &rciu dotac]i

RAŻEM 9 509

Lp.
T},1Uł fe a]iŻowan eg o proj€ktu nweslycy]nego / ce owego

nr umowy o dofinansowan e
Nazwa ]nstytucj Wdraża]ące]

NaleŹności

dŻ eń 30'09'2012l

1

slwożen]e W spó]ce Od]ewnie Polskie s'A ośrodka BadawcŻo_
Ro^vojowego KomponenióW 0d ewnjcŻych oBRKo"

unrow€ nr PoPW 01'03'00_26_039/09 00 Ż dn a 31 08 2010f

Polska Agenc]a Rołvoju
2 483

2

opraclwanie Wdrożen e innowacyinej techno ogi Wylapaniaiobńbki
pozap ecowe] W}sokojakościowego Że]iwa sieroida nego"

umowy nr UDA-PO|G 01 04 00 26-007/09 00 U DA-PO G 04.01 .00-
26-007/09 00, dn a 2510.2010 r

Po ska Agencja RoŻWo]u

311

3
BŹdania i opracowanie techn]k Wylwarz ania innow€cyjnego
wysokojŹkoŚc owego że iwa auslerylycznego
- umowy nr UDA-PO|G 01.04 00 26 01 1/10,00 z dn a 10 08.2011 r

Poska Agencta Rozwolu
1 559

RAzEl\ł 4 353
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26

27.

:l::!:T]:: : struktufze jednostkl gospodarczej, W tym w wyniku połącŻenia jednostek
9:."l_::::",:l"n' .p.zejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kańitałowei. inwestycjiolugotermlnowych. podziału, restrukturyzac.ii i zaniechania dŻiaialności.

Wokresieod stycŻnia do września 2012r' nie wysrąpily zmany W strulturze spółkiw wyniku
rl1:1^":?_ ^ ]:ii""-':i-' .9ospodarczvcl_ przeiecia ilb sp..óaazy jeonosiJx' 

'rwestyc;io,ugorermtnowycn. podztalu i restrukf uryzacji

stanowisko zarŻądu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
na dany rok.

spÓłka nie podała do pubucznej wiadomości prognozy WynikóW na rck 2012 z t]wagl na
i:::*11 _-:y]:::lę TałroekoloT;czną w gospoolrc e' śwaloweJ i zuiooąił! s(u :jacąruorym 0o przewloze1la pozlonen ŻanóWieć w perspekiywie b'eząceqo rok_''

28' Akcjonafiusz€-. posiadający beŻpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne conajmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spoiłi oraz zńiin'v'" st,uLtu.'"własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania pofrzeóniego raportukwańaInego

Na dzień 30'09'2012 r' kapitał zakładowy spÓIki Wynos 61 992 363 zł i dzielił się n a 20 664 121
akc'i zwy(łych 1a okazicie a o wartoscl roninalnej 3,oo zł kaŻda

li^q'? 
*]l:^.".:1i::':!:aiący'm' co la rrr:ej 5 % og_ólnej l'cŻby glosów naWalrvT zgroffadzeiliJ

óporKr AKcyJ1eJ U0lewnle P0 sk'e wed]ug sla1L ra 30'09'20]2 r byli:

Lp. Akcjonariusz Liczba ałcji / glosówna Wz
I w szt.l

r/r udzial
w podwyższonym kapitale

l OP lnvesr Sp zo.o 5 Ą25246 26 25%, Bank Handow SA 3 495 248 16.9f/.
3 Fońs 8ank Polska sA 1 952 896 9,457"

funl Golpodark Zy,łnoscowe sA 1 303 586 6.31%
5. N0 Banksaskis'A ł/

866440 4191,
6 Banli Mr lennrum S.A. '/ 4712 2 57yo, rrr^,*"0"r"n" 

^ 
r^r. .,pawyżcj 5o5 gtosoL na wah' ą zq onddzenlu spo!^i' na Dodstawie W;fu*o, n;",ińiir{"i,

W ol'resie od pżehaŻanla qoprzedniego raportu kwartalnego nie wystąciły zmiany w struktuże
własnoŚci znacznych pakletów akcjI Spółki

,, 
-z:,"]:*]i]:_:!:l| 

posiadania akcji spółki przeŻ osoby zarządzające i nadzoruiąceozlen prŻel(azania lapońu kwańalnego ofaz zmian w stanie posiadania w okriśieprzekazania poprŹedniego rapońu kwańalnego

W okresie
informacli
T

na
od

od stycznia do dnia przekaŻania raportu
o Żrnianie W stanie posiadania akcji wzez

za 3 kw. 2012 toku
osoby zalządzające i

Spó]ka nie otzymała
nadzoru]ące'

abela poniżej prŻedstawia sian oosiadania ak. i soółki ożez osÓbv 75rŻAd7^i2r' |'^'-^
Lp.

osoba zanądzająca lub nadŻorująca spółkę
Slan na 31.03.2012 r

Liczba akcj] / głosÓW na WZ
Iw szl I

LesŻek Walczyk WcepreŻes ZażądU spÓłk 498 578 2,410/o

2
KaŻimie|Ż KWie( ien - W ceprze!./odn cŻący Rady
N.dzorczei SDoll 100 0,0005 %

498678 24145 !/a
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30' tjdzielone polęczenia i gwalancje, których łączna wańość stanowi co naimniej 10%
kapitałów własnych spółki

Na dzień sporządzenia raportu zarówno spółka jak też podmiot od nie] zależny nie udŻielili
poręczenia kredytu lub pożyczki aniteż gwarancji żadnemu podmiotowi'

31' Inne infolmacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej , majątkowej' finansowej, wyniku
{inansowego i ich zmian ofuz informacje istotne dla oceny możliwości aeańzacji
zobowiązań pżez spółkę

lstotne dla sytuacji mająikowej ifjnansowej spółki będzie:
koniynuacja prŻez Bank Millennium sA z siedzibąw Warszawie finansowania spółki po 1
grudnia 2a12 l' W dotychczasowej Wysokości 8 00o tys. zł w ramach udzie|onego kredytu
w rachunku bieżącym'

- kontynuacja finansowania społki po 3'1 stycznia 2013 r' przez Raiffeisen Bank Polska
s'A. w dotychczasowej Wysokoścj 6 000 tys' zł W ramach odnawialnego kredytu w
rachunku bieżącym_ otrzymanie kolejnych płainoścj dotacji na dofinansowanle projektu 

'sb^/orzenie W spółce
od]ewnie Polskie s'A' ośrodka Badawczo_ Rozwojowego komponentów odlewniczych
oBRKo'' zgodnie Z lmową o dofinansowanie z dnia 31 sierpnia 2o1o l' zawalląplzez
spÓlkę z PolskąAgenc]ą Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w lamach Prooramu
operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na |a!a 2oo7 -2o1 3'
szacunkowa wańość projektu w zakresie kosŻtóW kwalifikowanych zgodnie Ż podpisanym
w dniu 04.09.2012 r. Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu wynosi 12 j69
iys' zł ' zaś spodziewane doflnansowanie wyniesie 50% Wańości projektu' Dotacja
zapewni realizację przedmiotowego projektu w pełnym zaklesie Żeczowym Do dnla
30'09'2012 r' na rachunek bankowy spółki wpłynęła cześć dotacji do prŻódmiotowego
projektu W kwocie 3 717 tys' zł.

32' czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte Wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego kwańału

Na osiągane prŻez spÓłkę w perspektywie kolejnego kwańału Wyniki ekonom]czno_flnansowe
będąmiały wpły1/V:

tempo iskala spowolnienia gospodarczego w polsce i kralach unii
kształtowanie s]ę kursów Walut obcych Wobec PLN (z uwag] na

materlałów Wykożystywanych W produkcji od]ewniczej'
cen nośnikóW energetycznych z uwagi na ich istotny

europejskią,
Wysoki udŻiał spżedaży

realizowanej w waluiach obcych ),
- tempo Wzrostu cen surowcóW i

głównie surówki odlewnicŻej oraz
udz]ał W kosztach produkcji'
Śytuacja ekonomiczno- finansowa g]ównych kontrahentóW spółki, W szczególności odbiorców
Ż Niemiec.
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