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zasady spo|Ż ądzenia połrocznego sklóconego sprawozdania finansowego '. '' '' ''' '15

op s podstawowych zagrożeń ryzyk ŻWiązanych z pozostalym rniesiącamlloku obrotowego'. ''. ''' ''. ''' '17

ops oĘanizacj grupy kapitałowej spółkize wskaŻaniem ]ednostek podlegających konsolidacii' '' ''' ''' '''. '17

skutk zmia| W struktuŻe jednostki gospodarczej' W tym W Wyn ku połączen a jednoslek
gospodarczych' pzeięc]a ]ub sprzedaży jednostek grupy kap tałowej spólki' jnwestycji

długoterminorvych' podzału' ]estrukturyzacji zaniechania działa|ności'' ''. ''. ' .21

stanowisko zarŻądu odnośn]e rnoŻliwości zrealizowan a Wcześniej publikowanych prcgnoz WynikóW na

Akcjonarusze posiadający bezpośrednio lub pośredn o przez podmioty za|eż]e co najmnie] 5% ogólnej
liczby głosóW na Walnym zgromadzeniu spÓłki na dzeń przekazania rapońu połTocznego oraz zmiany
W strukturze Własnośc| znacznych paketóW akcji spółk w okres e od pęekazania ostatnlego raportu

Akcje społk ub uprawnienia do nich posiadane plzez osaby zaęądz?j){,e inadzorujące na dz]eń
przekazania rapońu połIocznego olaz zmiany W stanje posadanla W okresie od przekazania ostatniego

Postępowania toczące się pŻed sądem, organen] Właściwym dla postępowania arbitrażowego ub

lnfomacje o zawarcIu wzez spółkę ub jednostkę od niej zależną jednej ub WelU tlansakcji z
podn]iotan]i powiązanymi jeżeli pojedynczo ub łącznie są one stotne izostały zawańe na nnych

lnformacje o ldz]eleniu plzez spółkę ]ub przezjednostkę od n ie] zależną poręczeń kredytu ub poŻyczk
ub udzieleniu gwarancji - łącŻnie jednemu podmiotow lub jednostce zależnej od tego podn]iotu, jeŹe
łączna wańość istnie]ących poręczeń llb gwarancj stanowi róWnowańość co najmniej 10% kapitałóW

lnne infonnacje istotne d a oceny sytuacii kadrowej, majątkowej' finansowej, Wyniku finansowego i ch
zmian, oraz informacie, któle są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę ''' ''' ''' '..24
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1' Działa|nośó Spółki

lnformacje ogólne

oDLEWN E PoLsK E s'A 5ą społką notowaną od 12'03'1998 r na Gełdzie PapieróW Wańościowych sA. w
Warszawie.

siedzibą społkiiest miasto starachowlce' Adles: 27_200 starachowce, Aeja Wyzwolenia 70

spółka zarejestrowana W sądŻe Re]onowym W Kielcach, XWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego
pod numerem KRS 0000024126

Kapitał zakładowy spo]kiWynosi 61'992 363 Zł i dzieli sę na 20'664'121 akcji zwykłych na okazice|a o Wańoścj
nom na nei 3,00 złkażda'

oDLEWNIE PoLsKlE tworzyły grupę kapitalową W skład Kóre] Wchodzily społka oDLEWNlE PoLsK|E s.A' iako
podmiot dorn nujący oraz PRlMA społka z ogran iczoną odpowiedzialnością z siedzibąW 27-200 starachowice' A]'
Wyzwolenia 70 jako podmiot zależny oDLEWN]E PoLsKlE s'A. W społce PR|MA posiadały 100% udziałr W jei
kap lale zakładowym i 100% głosóW na zgromadzeniu WspólnikóW tą spolk, które zostały nab}łe W dniu 30'04'2010
r. W dniu 16'01'2013 r' Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspó]nikóW spółki z o'o' PRl[y'A z siedzibą w
starachowicach podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarc u ]ej likwidacii'

Na podstawie ań 56 ust' 3 ustawy o rachunkowości oDLEWN|E PotsKlE s'A. odstąpiły od sporządzania
kwańalnego, połIocznego i rocznego skonsol]dowanego sprawozdan a fnansowego, gdyż podstawowe
Wielkości ekonomiczne ]ednostki zaeżne] (przychody' suma bllansowa' Wynik fnansowy) są neistotne dla
realizacji ce u określonego W ań' 4 ust' 1 ustawy o rachunkowości Przychody uzysk]Wane pŻez spółkę zależną
Prma sp' z o.o' podlegałyby W całościtĄyłączeniu W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym' gdyż społka ta
sw adczyła usjugi wylączn e dla spółk do"l 'ująCej

skład zarządu i Rady NadŻorczej

Zgodnie ze statutern społki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE, spółką zarŻądza tŻyosobowy Za.Żąd' Kadencja
Zarządu jest Wspólna i trwa tŻy ata

W okresie do 16'05.2013 r' Żarząd spółk działał W składzie powołanym p'zez Radę Nadzorczą w dniu
01.04.2010 r., tj.:

Pan Zbigniew Ronduda, Prezes Zanądu
Pan Ryszard Pisarsk 

' 
Wiceprezes Zarządu

Pan Leszek Walczyk, Wiceprezes Zaządu

W dn u 12'04'2013 r' Rada Nadzorcza powołała ZaŻąd na kolejną Wspólną tŻ y etn ią kadencję rozpoczynającą
się W dniu nas1ępnym po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zah,vierdzającego sprawozdanie
finansowe spółkiŻa 2012 r' Do składu ZaEądu zostalipowołaniI
Pan Żbigniew Ronduda na Prezesa ZaŻądu
Pan Ryszard PisaEk na Wceprezesa ZaŻądu
Pan Leszek Walczyk na Wiceprezesa ZaŻądu

W dniu 16'05'2013 l' zwczahe Walne zglomadzenie spółki Żatwierdziło sprawozdanie fnansowe społk i
udzie]iło Wszystk m cz]onkom Zarządu społk] absoLutorium z Wykonan]a pŻez nich obowiązkóW W roku
obrotowym 2012.

Nadzór nad działalnością spółkj sprawuie pęcoosobowa Rada Nadzorcza' Kadencja Rady Nadzorczej trwa
Itzy lala.



W okrcsie do 16'05'2013 r' Rada Nadzorcza działała W składzie powołanym W dnu 02'04'2010 rokLr przeŻ
Nadzwycza]ne Walne ZgIomadzenle spó]ki
Pani Joanna Łączyńska_sUchodolska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pan KaŻ mierz Kwieceń' Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i sekretaE Rady Nadzorcze]
oa'iJóŻe'a Fa"1eec członek eady \adzorczej
Pa| Tadeusz Pie]a, członek Rady Nadzorczej
Pa| Roman Wlona, członek Rady Nadzorczej

W dni! 16.05 2013 loku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Udzieliło Wszystk m członkorn Rady Nadzorczej
abso utorium z wykonania przez nich obowiązkóW W rcku obrotowym 2012 ] powołało Radę Nadzorczą na kole]ną
tŻyletniąkadencię W składzie, która ukonst},tuowała s ę na pos edzeniu W dniu 28 06'2013 r'
Pani Joanna Łączyńska'sUchodolska' Przewodnicząca Rady
Pan Kazim eŻ Kwiecień' Wiceprzewodniczący Rady sekretarz Rady
Pan Tadeusz Piea, członek Rady
Pan Adam stawowy, członek Rady
Pan Roman Wrona, członek Rady

Przedmiot działalności

Podstawowym pŻedmiotem działa nościspółkizgodnie z Polską Klasyfikac]ą Dzia]alności (PKD 2007)jest:
2451 Z _ odlewn ctwo żeliwa
2452 Z - odlewn ctwo staliwa
72J9 Z - badania naukowe i prace lozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk pęyrodn czych i iechnicznych

zdarzenia istotnie Wdywające na działalność społki' które wystąpiły w l połr' 2013 r. i po jego
zakończeniu

Podpisane W dn]U 15'01'2013 r z Rafieisen Bank Poska spółka Akcyjna z siedz]bąw Warszawie Aneksu
nr 2 do Umowy o Lmt WieŻ},telności Nr cRDi L/3676al12 z dnia u lutego 2012 r' W ramach ninejszego
Aneksu okres obowiązy]ivan a umowy Żostał przedłużony do dnia 3] 01 2014 r oraz Żostała zwiększona ]ei
Wańość z kwoty 7 000 tys' złdo kwoty 8 000 tys zło linrit na akredwwy bez pokrycia z góry gwarancje
bankowe do kwoty 1 000 tys' zł, z zachowaniem dotychczasowych rodzaióW zabezpieczeń' Z ttłułu
podpisania n nieiszego Aneksu Bank pobieze jednorazową prowiz]ę W Wysokości 0,7 % kwoty linritu'
zabezpieczeniem un]owy jest udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i nnych
rachunkóW społki W Raiffejsen Bank Polska s'A', hipoteka do kwoty 12 000 tys' zł na prawe Wieczystego
użtłkowania gruntu' położonego W starachowicach plzy Al' Wyzwolen a 70, dla którego sąd Rejonowy W

starachowicach, V Wydz ał Ksąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą KW nr K]1H/00023237/0 Wraz z
cesią praw na lzecz Banku z poisy ubezpieczeniowej WW' nieluchomoścj z zastŻeżenem' że suma
ubezpeczen|aodogniainnychzdarzeńlosowychniemożebyóniższanżB000tys'złorazpotwerdzona
cesia należności od kontrahentóW spółki oprocentowanie kred}1u udzielonego W ramach Aneksu Nr 2 do
Umowy o Lim t Wjerz}łelnośc Nr oRD/U36760/12 z dn a a1 02'2a12 r' stanowi suma stawki W BoR dla
jednomiesięcznych depozyłów W PLN i maźy Banku W Wysokości 1'2% W ska i roku' Pozostałe Warunk
umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umóW' Wańość rynkowa prawa
użtłkowania Wieczystego nieruchomoścl' na której została ustanowona h poteka Wynosi 16 928 tys' zł i
zgodnezs5ust' 1 pkt 1Wzwązkuzs 2 ust 1 pkt4sb RRM GPW (Dz' U' Nr33' poz 259) stanowi aktywa
o znacznejWańości
(Rapoń bieżący Nr 1/2013 z dnia 15'01'2013 r )

Podjęcie W dniu 16'01.2013 r pŻez Nadzwyczajne zgromadzenie WspólnikóW spółk z o'o' PR][,4A z
siedzibąW starachowicach uchwały Nr 3/2013 o tozwiązaniu społki otwarciu ]ej ikwidacji' Na likw]datora
spółk została powołana Pani Jo]anta Ny'ichaczak' spółka Akcyjna oDtEWNlE PoLsK|E posiada 100%
udziałóW W kapitale Zakładowym społkiz o'o. PR|['łA' które zostały nabyte W dniu 30 04.2010 r' za cenę 120



tys zł spółka ob]ęła rezeMąW księgach rachL]nkowych za rok 2010 Wańość nabycia 100% ceny udziałóW'
W związku z powyższym likwidacja społki PR]]\łA z o o' nie będzie m ała negatywnego Wplywu |a Wyniki
iinansowe oDLEWNI PoLsK]cH s'A' W 2013 r' Zgodnie z ań 56 ust' 3 ustawy o rachunkowości spółka
zależna PR]l\'4A n e podlegała konsolidac]i.
(Rapoń bieŹący Nl2/2013 z dnia 16 01 2013 r')

Podjęc e w dniu 16'05'2013 r. prŻez zwycza]ne Walne Zgromadzenie społki uchwał W sprawach:

'zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegospołkizaokresod101'2012l'do31j22012l'. zatwierdzenia sprawozdania zalządu z dziala|ności społki za okres od 1'u 2a12l. |lo 31j22012l '. podziału zysku za rok obrotowy 2012,

' udŻelenia Wszystkim członkom Zarządu abso utodum Ż Wykonania pŻez nich obowiązkóW w roku
obrotowym 2012,

' Udzelenia Wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonanja prŻez n ch obowiązkóW W

roku obrolowym 2012,. Żmiany s5' s15 ust 4 pkt 8, s 17 ust 2 pkt 2' s 20 ust 3 statutu społki. powołania na ko ejną tŻ yletn ą kadencję Rady Nadzorcze]'
(Rapoń bieżący Nr 10i2013 z dnia 17'05'2013 l Rpańbieżący ff12l2a13z dnia 17'05'2013l)

Wybór pŻez Radę Nadzorczą społki W dniu 28'06'2013 r' spółk Biegli Rewidenci Kielce sp z oo.
dział4ącej pod adresem 25'324 Ke|ce' ul sandomiercka 105 Wpisanej pod numerem 473 na istę
podmioióW uprawnonych do badana sprawozdań flna]']sowych prowadzoną przez Krajową zbę Begłych
RewidentóW, do przeprowadzen a badania sprawozdania linansowego społki Akcyjnej oDLEWN|E
PoLsKlE za rok 201 3 oraz prŻeg ląd u sprawozd al] a finansowego spółk za półrocze 2013 r'
(Rapoń bieżący Nt 13/2013 z dnia 28'06'2013 l')

Poprzez Żrealizowanie W okresie od dnia 14'12' 2012 roku (rapoń bieżący nl 15]2a12 z dn a 14122a12
roku) do dnia 12.07 2013 roku koleinego zamóWienia na dostawę odleWóW żeliwnych dla KoRPo sp. Ż o o
z siedz bąW Jawoęe' społka osjągnęła Wańość przychodóW ze spzedaży do tej spółk w łącznej Wysokości
9'743 tys z]' Realizacja zamóWień odbyła się na Walunkach rynkowych nie odbiegających od postanowień
ogólnie pruyjętych W umowie dostawy, bez zapisóW dotyczących kar umownych iWarunkóW
Umowata spełnia kryterium znaczącejumowy zgodnie z par' 5 ust' 1 pkt 3 W zw]ązku z par 2ust 1 pkt 44
b) RR[l GPW (Dz. U. 2009 Nr 33 poz' 259 z póżn'zm')
(Rapoń bieżący Nr 15/2013 z dnia 12'07'2013 r.)

Po nformowan]e spółk W dniu 23 ]ipca 2013 l przeŻ PKo BP BANKoWry Powszechne Towaęystwo
Ernerytalne spo]kę Akcyjną na podstawie ań 69 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i Warunkach Wprowadzania nstrumentóW finansowych do zorganizowanego systemu obrotu otaz
o społkach publlcznych (tekst jedno]ity z 2009 roku - Dz' U' Nr 185, poz' 1439, ze znr'), że PKo BP
Bankowy otwańy Fundusz Emeryta]ny (dalej zwany'PKo oFE') na dzień 19 lipca 2013 loku, W związku z
zakończen]em likwidacji otwańego Funduszu Emeryta]nego PoLsAT (zwanego dalej .oFE PoLsAT'') i

przejęciem W tym dniu pŻez PKo oFE aktywóW oFE PoLsAT, iczba akcji spółk] Akcyjnej oDLEWN E
PoLsKlE posiadanych przez PKo oFE Wyniosła 2 065 743, co stanowi 9,9968% udziału W kaplta|e
zakładowym społki, a ]jczba głosów z powyższych akcjl Wyniosła 2 065 743, co stanowi 9,9968% udziału W
ogólnej ]czbie głosóW na Walnym Zgromadzen u społki' Bezpośrednio prŻed dn]em zakończenia likWdacji
oFE PoLSAT' PKo oFE nje posiadał akcji spółki' zaś oFE PoLASAT posiadał 2 065 743 akcje spółki, co
stanowi]o 9'9968% Udzjału W kapitae zakładowym społki, dające ptawo do 2 065 743 głosów na Walnym
Zgromadzeniu spółk]' stanowiących 9'9968% Udziału W ogólnej liczbie głosóW na Wa]nym ZgrcmadŻeniu
spółki.
(Rapoń bieżący Nr 16/2013 zdna23'07'2013r.)

Rozpoczęce pŻez społkę obrobk rnechanicznej od]ewóW Na początku zakupiono jedno centtum obróbcze
!P5_16 społka ma zarr a'rozwiać lę d7iala nosć'



PodstaWowe wielkości ekonomiczno.f inansowe

Prezentowane dane dotycząokresu od 01'01'2013 r' do 30'06'2013 r' i są pońWnywalne do danych za okres od
01 01'2012 r' do 30 06'2012 r' Dane podawane sąW tys' zł'

^ 
PzychodY ze sprŻedaży plodlltow' towardw

54 606 98,88%53 997

" Koszty sprzedanych produktóW, lowaróW
46 029 47 030 97,87a/a

Tabela 1 RachunekŻysków i strat

c Zysk brulto ze spŻedaży 7 968 1 576 105,18%
D Koszty sprzedażY 1248

1 621

1 384 90,20%

2 342 69,zta/"

E KosŻty oqÓneqo zaŻądu 5 099 3 850 iu'ąs"l"
F zysk zesplŻedaży

G Pozoslałe przychody operacyjne

H PoŻoslałe koszty operacyine

l Zysk z dzałalnoŚcioperacyine

791 621 127,39yo

1 969 1 499 131,34yo

2799 3 220 86,92vo

52 760,67d/"

422 52,540/0

2 850 1A431vo

!
K

Plzychody finansowe 396

222

2973L Zysk z dzałalnościgospodarczej

tr4 Wynik zdażeń nadzwycŻa]nych

N Zys[ brutto 2 973 2 850 144,310/a

O Podalek dochodowv 536 144 -373,17 -

R Zysk netto 2 437

społka za l półr. 2013 r' osiqgnęła zysk netto W Wysokości 2 437 tys. zł' Wyn k społk za l póh' 2013 r na
poszczególnych działalnościach Wyniósł:

2 994 81,38%

Tabela 2 Wyniki

Zysk brutlo ze sprzedaży 7 576 105'1Bjń

2342 69,21%

878 134,12ya

7 968

zysk Że spŻedaży

Zysk Z pozosiałei działalności opelacy nei

1621

1 178

Zy_sk z dŻ]ała nośc finansowej 174 -370 -46,97-

Slraly nadzwyczaine

Żyski nadzwyczajne

łsk brllto 2973 2 850 1A431a/r

536 .144 tiii
w iym:

- padatek dochadawy bbżący

. !a!lą!ę}! !o9t1!qw 9!!!,0a 536 -144 :3!3111q
81,38%Zysk nelto 2 437 2 994

Uzyskane Wyniki ekonomiczne za l połrocze 2013 r' polwierdzają dobrąkondycję finansowąspołki'



Wańość spzedanych towaróW i

mate ałów 25s 0,50% 611 1,180/o 41,734/a

AmońFacja 3 331 6,51% 2 966 5,74o/o t2,31ya
zużycie mateńałów i enercii 25 883 50,69% 28 452 55,060/0 90.970/"

usługiobce 8 639 16,91% I 507 16,4670 101,55%

podatkiiopłaty 823 1,62% 794 1,540/0 103,65%
wynagrodzenia i świadczenia na
Ż ecŻ pracownikóW 1t 3S6 22,32% I 867 19,10% 115,S0o/o

7. pozostale koszty 738 1'45o/Ó 476 0,s2,/o 155,04%

ogołem koszty 5t 065 100,00% 51 673 100,00% 98,82%

struKura kosztóW rodzajowych W l potl' 2013 r' W pońWnaniu do l pók' 2012 r' nie uległa zasadniczym zmianom,
za Wyjątkiem kovtóW mate ałóW i energii, których udział W kosztach ogołem w l połr' 2013 t' zmniejszył się o
4'37 punkty procentowe W pońWnaniu do l połr' 2012 r'

Bilans

Tabela 4 Bilans

A. Aktywa razem

1 . AkWa lrwałe

2. Aktyra obrotowe

75 374

39 046

36 328

100,00%

51,80%

18,200/0

79 965

42 323

37 642

100,00%

52,93%

47,07%

94,264/r

96,26%

96,51%

B' Pasywa ńzem

1' Kapiiał Własny

2' zabawiązania rcze.Wy

75 374

26 393

48 981

'100,00%

35,02.to

79 965 100'00% 9Ą'26yo

21798 27,26ya 121,08%

64'98% 58167 72'74aĄ 84'21jo

suma bilansowa na dzień 30'06'2013 r' Wynosiła 75 374 tys' zł iW stosunku do sumy bilansowejna 30'06'2012
l' roku zmniejszyła się o4 591 tys. zł' tj' o 5'74%

sytuacja majątkowa

W struktuŻe majątku społki aKywa tMałe Według stanu na 30'06'2013 r. stanowiły 51'80% ogólnej Wańości
aktyWóW



3&06.2013
wtyś' zł

30.06'20'l3Ł

lldział

30.06.2012 r.

v'rS 3

1

2

3

4

5

Warlościn enraler a ne iprawne

Rzeczowe aktwva tMałe

Na]eżności długo1erminoWe

]nWestyc]e długot-"minowe

DlLrgoterminowe roz czen a
mędzyokresowe

700

35 703

2 643

1,79%

91,440/i

6,77%

1 352

37 097

3,244/a

87,6s%

9,15.;

51784/0

96 24v"

3874 68 22%

Suma 39 046 100,00% 42323 100,00% 9226y"

AkryWa obrotowe starowly 48'Ż0 0o ogolnei Waności akryWow

30.06.2013
wty9. zt

udżiał v/g
slanu na

30.06.20.t3r

30.06.20'12r.
wtt's. zł

udział
$/g $tanu na
30.06.2012 r.

Dynamika

Fr5l

1. zapasy

2' Na eżności kótkolerminowe

3' nwestycj€krótkotefininowe

4' Krótkoterrninowe roz czen a
rniędŻyokresowe

15 687

16 424

3 019

1 t98

43,180/,

45,210/0

8,31%

3,30%

16 397

14 899

4 840

1 506

43,56%

39,58%

12,864/,

4,00%

95,67%

11424%

63.28%

79,56%

5. Suma 36 328 100,00% 37 642 100,00% 96,51%

Sytuacja finansowa

Tabela 6

Lp. 30.06.20{3 UdzjałĘ 30.06.2012 r' lJdział
stanu na włs.' Ę stanu na

Dynamika

t3:51
30.06.2013 r. 30.06.2012r

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kapitał zakładoWy

Akc]e Własne

KapilałzapasoWy

Kapilał rezervowy z aktualizaci
wyceny

Strata z lat ubeglych

Zysk netto

61 992

52 411

.90 466

2 437

234,89%

198,58%

0,070/,

-342,770/,

9,23%

52 411

18

-95 618

2 994

240,440/"

0,08%

100,00%

100 00%

141 12%

94,61%

81 38%

61 992 284.39%

-438,65c0

13740

,08%121



Tabela 7 Zobowiazania i reze na ŻobowiaŻania

Lp' zobowiązania ilezefuy na 30.06.2013

Żobo$azanie
UdŻ:ał tĘ

30.06.2013 r.

30.06.2812r.
wtys. t

Udzi'ł

30.06.2012r

L

2.

3.

4.

Rezerwa na zoboWiązania

Zobow ąŻan a dłUgoterrninoWe

ZobowiąŻan a kótkoierminowe

RoŻlcŻen a m ędŻyokresow€

4 497

14 326

19 739

10 419

9,r8%

29,250/"

40,30%

21,27'/"

5 483

17 876

24 3Ą1

1A 461

9,43%

30,73%

41,85%

82,00%

80 14%

81,10%

99 54%17.99%

Surna 48 981 r00,00% 58 167 84,21%100,00%

Wybrane wskaźniki ekonomicznołinansowe

Tabela 8 Wskaźniki

Ipóh.2012i. Ęiamira F:4]

] [łarza brulto ze sprzedaży

&.'. b11aF pPadĄ pą] raa)ń paóoaŻ) ó-a

" Rentownośó dza]aności operacy]nej
'' hysk z dla]ahÓsct op9llcTej lpnyehady ze Śpnedaż! netla)

^ Rentownośó bnritoó 
|Ż!sk bfuna /przycha,ly ze spredaż'/ neta)

4 Rentowność sprŻedaży netio
(zysA nena prllhady re spżeda ąena)

5 EB TDA
& l /d/da'a aD"d'\-e łaąłaź

6 Nadwyżka fnansowa

^' 
l ło d.a:!,-d'P

7
Pozom zadłUżenia

kabaw]ązanja i rczew na zabawiaŻańia o1defi / alnrya agLt-"n)

8 Wskaźnikbeżącei płynnośc fnansowe]

. .. . . .(-a!!y-a.p9!p.| .0!9}p@ęąr!!!p]yllgypL
g Wskażnik płynności szybkiei

[( aR'! a Ó b l alÓw e'z ą asy ) ż a baw i ąz a ni a k ót k ale rn n Dwe ]

,. Cyk zapasos w dniach
" ea .at -qaq aa !80a.

] ! cyl należnośc h;ndlowych W dn Źch
ra'oa4J' ł'8a o'

1' cyh Żobowązań hand owYch W dn ach
aĄ '''8ao' 02 .aa\ era7ó bŻqd')

]J Renlownośc m.jątlu (RoA]

|zlst nela akf'Ba oaółen)

.' :::""łr':"':r:",j.":

14,760/o 13,879" 106,37%

5.18% 5,90% 87 90%

5,51% 5,224/, 105,49%

4,s1% 5'48Ó/a 82 3090

6 130 tys. Żł 6 1B7lys' Żł 99,08%

5 768 tys' Żł 5 960 tys' Żł 96,770/t

64,98% 12,7 4't 89,34%

1,84 155 1l9,010ó

1,05 087 119,81%

52 54 96,190,0

40 37 109,630i

34 103,49ło

3,230/0 3,744/a 86,34%

9,68% 13'74aĄ 67,21ya



Podstawowe produkty

łzedmiotem dzia]alności oDLEWNl PoLsKlcH s'A iest produkcja odleWóW ze stopów żelaza, z dominującym
udzałem Źe]iwa sfero da nego oraz działa ność usługowa ihand|owa ztym związana, a także handelmateriałami
i iowaram i od lewniczymi.
spółka ofetu]e korn pleksową obsługę klentóWod plojektu do dostawy produktÓW wytwarzanych W cyklu prod!kc]i
odlewniczej, obejmującej:_ prcjektowanietechnologii Wykon}"i/aniaod]ewóW'

- Wykonywanie opŻylŻądowan a odleWniczego (drewnianego' ż}Ą!cznego, metalowego),
- produkcję odlewóW'
- obróbkę mechan cznązgrubnąi na gotowo' obróbkę cieplnąi cieplno_chemiczną_ montażpodzespołóWodlewn]czych,
- malowanie (gruntowanie, n]alowanie nawieŻchniowe na gotowo natryskowe i zanurzeniowe'

malowanie proszkowe, katafoteza),
- pakowanie iWysyłkę'

Produkowane W spółce odlewy obejmują połprodukty' połiabrykaty ipodŻespoły do masŻyn iurządzeń otaz
pojazdóW' a także maszyn budowlanych i innych' odbiorcami społk są podmioty działaiące W branżach:
motoryzacia, armatura pŻemys]owa' pzekładnie mechanczne, kolejnictwo' energetyka, masŻyny ro nicze,
budowlane oraz sprzęt AGD'

Podstawowymi produktami Wy{wazanymi pęez społkę są odlewy Wykonywane głóWn e z żelWa sieloida nego' a
takŹe z że]iwa szarego istallwa' społka Wykonuje produkcję głóWn e W małych średnich seriach'

Tabe a 9 sprzedaż odlewóww iale na

Lp.
slruKura ilościov/a produłcji odl. 

^'v, 
tłEdfu g

tv,orayw

l półr' 2013 Ud'ał w l
l' pół.20f3

(tony) r.

IP&'2012 uo.ił*t Dynamjka

(!ony) pół' 20t2 r' 2013:2012

0d]ewy z żeliwa sfercidalnego 5 340 81,740/" 5 371,7 82,60yo 99 41a/o

odiewy z że|iwa szarego 1 184 18,120/, 1119,1 17,21yo 105,80%

odlewy ze staliwa 11,7 0,18% 68,38%0,120/,

odle|1/y Ż AD 0,020/" 0,5 0,01% 200 00%

Plodukcja odlewów lazem 6 533 100,00% 6 503 100,00% 100 46%

W okresle l połr' 2013 r' W pońWnaniu do anaogcznego okresu roku ubiegłego tonaż produkcii odlewniczej
zwiększyłsię o 0'46%, z 6503tonWlpołr 2012r.do6533tonyw połr'20]3r

NajwiY"kszy udzał W produkcji spółki maią odlewy z żeliwa sfeloida nego' W l połr 2013 r' W poróWnaniu do
anaogicznego okresu ]oku 2012 ich udziałW Wolumenje produkc]i zmniejszył się z 82,60o/" w pók' 2012 r' do
81 ,74 

a/, w l połl 2013l'

Drugim twolzywem pod wzg ędem produkowanej ilości jest że iwo szare (17,21o/ow l p*' 2a12 | i 18'21 % w
półr' 2013 r')'

Kolejnym tworzywami z których produkowane są odlewy jest staliwo (0 
' 

18% łącznej produkc]]W pótl'2012r'i
a'12o/ow I półr.2a13 l') oraz żeliwo ADl'

Żeliwo ADl jest nowoczesnym tworz}ĄVem o Właściwościach zdecydowan e przewrŻszających dotychczas
produkowane gatunkjtworŻW od ewniczych' społka jest iedynym producentem tego typu two.Żywa W Po sce

t0



Plzychody ze sprzedaży

Tabe a 10 Przychody spółki wq miejsca ich qenerowania

Lp' PEychody spÓłd Ę mi.jsca ich
qonerc!ania

'(lys'zł) Udzlal{lpół'
loóŁm12r'

lrvŚ.ż$ ud'iat w l ptłt'
)o1) r

201312012

1' Przychody ze splzedaży' w tynr: 53 997 't00,00% 54 606 100,00% 98,88%

pzychody z działalnośc społk W
kralu

53 457 99,00% 54 606 100,00% 97,90%

1.2' przychody zdzjała nośc spółkiW
Niemczech ")

1,00%

-) PrŻychody społki W N emczech zW ązane były z rea zacią urnów o dzieło W branży od]ewniczej W obiektach
fabrycznych k entów położonych na terene Niemiec w ramach oddelegowania pracow|ikóW Własnych'
Dz a]alność ta prowadzonajest przez zakład W lozumieniu prawa podatkowego ipodega prawu nemieckiemu

Tabe a 1] skuktura przychodów spółki
lPd'20|3 tJd'i"ł,ul IPd'2012 uu.iuł,'"l Dynamikastruktura pnychodów spółki

Lp. rtvJ' łl półr' 201 3 
łtvl' al pifi' zo12r' 2013 | 2012

1 PrŹychody ze sprŹedał, w iymI 53 997 100,00% 54 606 100,00% 98,88%

1 1' pŹychody ze spzedaży produkcji' w tym: 52 094 96.48% 53 062 97174/a 98,18%

1'1'1 przychady ze sprzedaży pradukcii Własnej 51 278 94,96% 52 086 95.39% 98 45%

1 1.2 przychady ze sprzedaży pradukciiobcej 976 1,79% 83,61%816 1,52%

12.
przychody ze sprzedaży usług poŻostałych

iusłu! śWadczonych poza qranicam kra U
1601 2p6% 1524/" 193,36%

1,31y" 42,18y,

Wokreselpołr 2013 r' spo]ka osągnęła pzychody ze spzedaży W Wysokości53 997 tys' z] byłyonenższeo
1,12 % W stosunku do l półr' 2012 r.

l']dział osiągniętych przychodÓW z dzałaności podstawowej, tj' sprzedaży produkc]' W przychodach Że
spŹedaży W lpÓ]r.2013 r' stanowił 96,48% (W l pół' 2012 r' udza] ten Wynosił 97 

'17 
Ó/a)' Plzychady ze

sprzedaży produkcj W połr 20]3r' W stosunku do anaogcznego oklesu roku ubiegłego zmnie]szyły się o
'],82% ZnacznyspadekWlpółr'2013r W stosunku dolpdl 2a12l Wykazały przychody z hand]u
W l półr' 20'13 r' nastąpił znaczący Wzrost przychodóW Że sprzedaży usług na które mała Wplyw realzacja
un]óW o dŻeło na teren e Niemiec

1 3' pŹychody Ż handlu 0,56% 716

t1



Tabe a ]2 PrŻychody ze sprzedażywg branż odbiorców

| " Przychody ze sprŻedźy ploduktów i Lrsług lP&'2013 uari"ł",l |PŃ'2012 uariut,nl Dynamika'P' (wg branż odbiolców) 
ttv"' al pÓh.2013 

r*. o, pó!l'2o12t 2013 2012

Przemysł maszynowy (m in przekładni
mechan cznych maszyn b!dow anych)

32,58% 87,9Ą"/a15 645 28,970/" 17 790

l'łotoryŻacja 12738 23,590/" 10 940 20,03% 116,44%

nne maszyny j !żądŻenia 7 900 14,630/" 6 815 12,Ą8yo 115,92t/a

ArmatuTa przemysłoWa 6135 11,36% 6 003 10,99% 142,20ea

Energelyka 6,22% 4 570 8,370/" 73 50qo

l4aszyny ron cze 3 202 5,93% 3 212 5,88% 99,69%

Koelnictwo 3 180 5,89% 3 700 6,18% 85,95%

Usługi rea zowane W branży odewncze] 1,000/,

0,470/,

ranicam kra u

Urządz€n a gospodarstwa domowego

Pozostałe (W lym pozostałe usłuq ) 1,940/0 1 576 2,89% 66,37%1 046

53 997 100,00% 54 606 100,00% 98 88%

Rynki zbytu oferowanych produktów, towaróW i materiałów

spz edaż produkowanych wyrobóW śWiadczonych usług pŻez spółkę rea zowana jest dla odbiorcóW krajowych
zaqran cznych

suma sprŹedał

Tabe a ]3 struktura sDrzedażv s
struKun spr'€dał spćtlti wg rynków zbylu

Lp.

lpdr.2013 Udziałwl lpółr.2012
poh.2013 tJdiałwl Dynamika

pćłl'2012t. 2013 |2012

1 sprzedaż |ra]owa 27 235 50,44% 25 060 45,89% t0B 68%

Doslawy WeWnątrzwspólnotoWe 22 989 42.57% 24 470 44,810k 93,95%

sprzedaź ekspoltoWa 3 773 6,99% 9,30% 74,330/"5 076

sprzedaż lazem 53 997 100.00% 54 606 100,00% 98,88%

Udz a] spŹedaży rea]]zowanej W doslawach krajowych W plzychodach ze spŻedaży
w pół. 2013 r' Wynósł 50,44% (W l pólr' 2012 r' udział ten Wyniósł 45,89%)' natomiast udzał spżedaży
rea zowane] poza granice kraju (dostawy Wewnątę Wspólnotowe i eksporl) Wy|iósł 49'56% (W półr. 2012 r
udz ałten wyniósl 54,11 %)

W półr 2013 r' W stosunku do połr 2012 r' sprŻedaż rea|zowana poza gra|ice kraju spadła o g,42%'

całkowity udzal spŻedaży W Wa|utach obcych iW złotych W oparcu o ceny ndeksowane kursem Wa]ut W

sprŻedaży ogółem jest dużo Wększy niż pŻedstawiony Wyżei Lrdzialdostaw Wewnątrzwspólnotowych i eksportu
Wynika to z dza|a ności niektórych klientóW spółki z Po sk, którŻy w całości spŻedają swoje Wyroby na rynki
zagraniczne ceny za od lewy ustalane są z nimi W P LN na bazie cen Walutowych spizedaż W Wa ucie PLN na
baz e cen walutowych wynosi83,66%
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Tabela 14 Rynki dostaw wewnątrŻwspólnotowych isprzedaży ekspońowej

Rynki dostaw wownątra spólnotowych
Lp. isprŻedał ekpońowej

|ptr'2012 
uori.ł 

'n 
l Dynamika

itu". łl pók' 2012l' 2013 |20|2

Ipoh.2013

ftvs' zł)

Udział w l pók
2013r.

Niemcy 13 372 49,970/o 12 296 41 62% 108,75%

Wielka

cŻechy 1 138

3 918 14,640/0

8,840/"

5 028 11 A2yo 77,924/"

3 85% 208,000/"

Korea 2 013 2 970 10 05% 67,78%

USA I 347 7 13% 63,96905,03% 2146

Austria I 135 4,24r/, 1 417 80 10%4,80%

I 039 3,88% 7,9006 44 530/o

Hisz

Fra

494

309

1.85% 720 2,440/"

'l.15% 366

68 61%

84 430/.

293 1.09% 0

246 92% 552 1,870/, 44 510/0

] 2 słowac

l3 Holand a

190

42 0,1670

s88 1,99% 32 31%

13 0,04% 323 08%

14 Dan a .3 .0.01% t9 0,06%

Razem sprŻedaż zagranicąna 26762 100,00% 29 546 100,00% 9058%

Tabela l5Zatrudnienie

Lp. zatrudnienie
sredni. Udaałwl Ślednie LrdŻiałwl Dynanika

Żatrudnlenle pć'r.2013 l. zalrudnienie póh' 2012 r. 2013|2012
wlpółr.2013 wlpoli.2012

r. lGobv) r. iosbv)

1 średnie zatrudn en e ogółen]' W tymi 337 100,00% 325 100,00% 103,69%

11' stanowska lobotn cŻe, W lym 74,46a/Ó 103,31%

1 1'1 bezpośledn o produkcvne 49,23% 105,00%

112 pośrednio ploduk

46% 104.76a/a

12 slanÓWiŚka n eloŁrolni.ze 25,54a/a 1c4 82a/a

Mężazyz|

sprŻedaż na jednego zatludnionego W l póh' 2013 r' Wyniosła 160 tys' zł iby]a niższa o 4,64% W stosunku do
sprŻedaży najednego zatrudnionego z anaiog cznego oklesu roku ub egłego, która Wyn osła 168 tys zł

1_l



Działalnośó inwestycyjna

W póh' 2013 r' społka pon osła nakłady inwestycyjne na n efinansowe aktywa tMałe W łącznej Wysokości 2 663
tys zł by]y one wyższe o 95 tys zł W stosunku do poniesionych W l połr 2012 r' W Wysokości 2 568 tys' zł'

W ramach poniesionych nakładóW rea izowane były nwestycje odtwoŻ eniowe W Wysokości 1 873 tys' zł (W l

półr' 2012 r' nakłady Wyniosły 1 294 tys' zł), inwestycje zwiąZane ze stwoŻeniem W spółce ośrodka Badawczo_
Rozwojowego Komponentów odlewniczych, na które ponlesono nakłady W Wysokości202 tys' zł (W pólr' 2012
r poniesiono nakłady W Wysokości 1 274 iys' ') 

j i|Westycje związa|e z rea izacją projektu ,'opracowan e i

Wdtożenie innowacyjnej technoogi] W}tapian]a obróbki pozapiecowej Wysokoiakościowego żeiwa
sferoidalnego" W Wysokości587 tys' zł'

Działalność badawczo.rozwojowa

W ramach realizowanego pŻez oDLEWN|E PotsKlE s'A' projektu ,stworzenle W spółce odlewn e Po|skie
s'A ośrodka Badawczo_Rozwojowego KomponentÓW odlewniczych 'oBRKo' iinansowanego z Prograrnu
operacyjnego Rozwój Posk Wschodn ej 2007'2013, oś pńorytetowa Nowoczesna Gospodalka, Działane 1'3
Wspieranje nnowacii, W spółce dzała komórka otganjzacyjna ośrodek Badawczo_Rozwojowy KomponentóW
odlewtriczych W dn u 31'08'2010 r' Została zawańa umowa między PolskąAgencją Rozwoju PŻ edsiębiorczości
W Warszawie a spółką której pŻedm]otem jest dollnansowanie tego projektu' Plo]ekt będzie realizowany do
30.06 2014 r.

celem funkcionowania ośrodka Badawczo Rozwojowego Komponentów odlewniczych jest Wdrażan e lnnowac]
technolog cznych do plocesu produkcyjnego kornponentóW odlewniczych dla poprawy ich konkurencyjności, W
ty"1.akosci lermirowoscj dostaw i Iosaow WytwarŻania

ośrodek Badawczo-Rozwojo\ły Komponentów odlewnlcŻych realizuje projekty W obszarach:_ nowych uruchomień plodukcji'

- prac badawczo-lnnowacyjnych,
_ prac innowacyjno'Wdrożeniowych'

- prac Wd rożen iowo_rozwo]ov/ych,
_ kształcen a i doskona|enla zawodowego'

W lamach prac badawczo_innowacyjnych spółka realizuje prqekty:

- 'opracowane iWdrożenie nnowacyjnej technolog ii Wytap an a i obróbki pozapiecowej Wysokojakośc owego
żelWa sferolda]nego'

Plqekt realizowany w ramach Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka Prioryłet 4 lnwestycje W

innowacyjne pŻeds ęwzięcia, Działanie 1'4 Wsparcie projektóW celowych - Działanie 4'1 Wsparcie Wdrożeń
wynikóW prac B+R '

W dniu 25 10 2010 r' została zawańa umowa o doinansowanie projektu rniędzy społką a Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości W Warszawle W Wysokości 925 tys' zł' całkowita kwota WydatkÓW
kwa iilkujących się do objęcia Wsparciem wynos 2 mln zł' Projekt był realizowany do 31 05'2013 r'

"Badania opracowanie lechniki Wwaftania nnowacyjnego Wysokoiakoścjowego żeliwa ausferytycznego'

Projekt realizowany W ran]ach działania 1.4 Wsparcie prciektóW celowych osi priorytetawej 1 Badania i
rozwój nawaczesnych tecńnoloelii Programu operacyjnego lnnowacyj|a Gospodarka 2007_2013'

W d niu 1 0 08 201 1 r' została zawańa umowa o dofnansowanie plqektu między społką a Polską Agencją
Rozwoju PEedsiębiorczości W Warszaw e całkow ta kwota WydatkóW kwaliilkujących sę do objęcia
wsparciem zWązanych z reajizacją projektu Wynosi 3 000 tys' zl, a maksyma]ny pozjom dotinansowania na
jego realizację ze środkóW pomocowych W ramach zawarte] umowy virynosi 1722tys' zł okres
kwalifkowa]ności WydatkóW d a prcjektu kończy się W dniu 31'10' 2014 roku.
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W zakresie realizowanych i plz ygotowywanych do realizacji prc]ektóW' ośrodek Badawczo_Rozwojowy
KomponentóW odlewniczych Współpracu]e z ośrodkami naukowyrn], W szczególności z Akadernią Górniczo_
!Ul']ic7a W Krakowie iDolłecl"niką fueszowską

W okresie ]półr' 2013l społka ponosła nakłady na inwestycje iprace badawczo_ rozwojowo Wdrożeniowe
W kwocie łącznej 3 367 rys' zł (z tego nakłady na prace B+R+W Wyn]osry 1 497 tys zł, co stanowiło 2,77% W
relacj] do p.ŻychodóW netto ze spŻedaży produktóW' towaróW l maierałóW'

2' zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego

W lpók' 2013 r nie były zmieniane zasady sporŻądzania sprawozdania linansowego Wstosunku do 2012 r'

W spółce od]ewnie Poske księgi lachunkowe prowadzone sązgodnie z pŻep]sami l']stavvy o lachunkowościz
29 Września 1 994 r' (tekst jed nolity Dz' U ' z 2009 t 

' 
N r 1 52, poz' 1223 z póżnie')szymi zmianami) W sposób

zapewn ający Wyodrębnienie Wszystkich ]niormacj istotnych d|a oceny sytL]acii nrajątkowej i finansowej, WYnikU
finansov/ego oraz moż iwości sporządzenja obowiązujących sprawozdań 1lnansowych, W tym rachunku zyskóW i

strat W układzie kakuacyjnym _ dla potrzeb spełniena WymogóW Wynikających z Rozpolządzenia Minlstra
FinansóW W sprawe informacji bieżących i okresowych pzekazywanych prŻez emitentóW papieróW
Wańośc owych z dna 19 lutego 2009r. (Dz U' Nr 33 z 2009 r', poz' 259) oraz w układzie rodzajowym _ dla
potlzeb GUs; rachunku przepł}$/óW środkóW pien ężnych metodą pośredniąjak róWnież Właściwego dokonania
roz|iczeń podatkowych innych (Us' ZUs, PFRoN tp')

GłóWne zasady to

1) Rok obrotowy pokryWa sję z rokiem kalendaŻowym,

2) Ewidencję księgowąoperacjj gospodarczych prowadzi się W układzie syntetycznyn] i analitycznym zgodnie z
ZPK dostosowanym do potrzeb społk] W sposób zapewn ający gromadzenie informaci niezbędnych do
oceny s},lu acji linansowei i majątkowej, efekt}vności działan a i podeimowania decyzjizalządczycl1,

3) Wyceny akiywów i pasywów oraz ustalenia Wyn]ku finansowego dokonuje się na zakończene każdego
miesiąca W następUjący sposÓb:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Wycenia się Wg cen nabycia lub kosztóW
WylwoŻenia W pŻypadku realzacji inwestycj] lub Wykonania ślodkóW tMałych We Własnym zakrese/
pomn ejszonych o odpisy z t}ł' trwałej utraty Wańośc]' cena nabycia lub koszty wytworzen a stanowią
]ch Wańość początkową

Środki llwałe są sukcesylvnie umaŻane (amońyzowane) W sposób iniowy zgodnie z planowym
rozłożeniem ich Wańośc początkowej na pEyjęty okres amortyzac]' stawki amortyzacy]ne przyjęte W
odlewl]ie Polskie sA' generalnie odpowiadają stawkonr zawańym W załączn]ku Nr ] do Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych' Wyiątek stanowią|astępujące środkitMa]e

- oczyszczarka nr nW' ]935/5 ipowstałe W Wyniku zrea izowania letapu Wie]oletniego planu
inwestycyjnego pn' ,Kompleksowa modernizacia automatyzacja procesóW produkcyjnych z
wykotzystaniem najepszych lechnik" dwie linie technologiczne (SPN,4F - nr inw. 1902/5 i ALF- nr
inw 1903/5) 

' dla których zalządzen|)en Nr 27l0N/2006 z dniem 01'01'2007 r' określono dluższy
pŻewidywany okres użytkowania niż Wynikającyz załączn ka do Ustawy podatkowej

_ piec dwt]tyglowy nrinw.2065/4 nabw WWyniku zakończen a ll etapu planu inwestycyjnego 
'Wramach projeKu ,Wdrożenie Żintegrowanego systemu top]enia i obróbk pozapiecowej stopów

żelaza'' dla którego zalządze|ien Nr 3łDN/2008 z dniem 01'02 2008 t okrcślono dłuższy
pŻewidywany okres użytkowania niż wynlkający z załąznika do Ustawy podatkowej' W Wy]riku
Wydania W 2009 r' pieca W ramach umowy przewłaszczenia, a następnie ponownego jego nabycia'
został on zarejestrowany pod nowyn] numelem nwenlarŻowyn] ' lJ' 214614 Żgodnie z
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zaŻŃzen|em Nr 17 /VDN/2009 z dnia 20 sierplria 2009 r jest amońyzowany do potrzeb
biansowych innąstawkąniż Wynikającąz załączn ka do ustawy podatkowej'

- automat do formowania bezskrŻy|kowego |r inw' , dla którego Zarządzeniem Nr 8 /DN/2011 z dnia
16'12'2011 r' określono dłuższy pŻewidywany okres użytkowania niż Wynikający z załącznlka do
ustawy podatkowej.

ŚrodkitMałe iWańośc niematerialne iprawne o jednostkowei cenie zakupu nższej niż350ozł
obciąża]ą koszty dz|ała ności poprzez ]ednorazowy (100%) odpis amoń}Żacyiny W miesiącu ich
Wydania do uż}łkowania

b) środki trwałe w budowie - W Wysokośc kosztóW związanych z ch nabyciern lub W}łWoŻeniem
pomniejszonych o odpisy z ty,t' tMałej utraty Wańości,

c) aktywa tMałe Wg cen nabyc]a pomniejszonych o odpisy z ty,l' tMałei utraty Wańości'

d) inwestycje krótkoterminowe _ wg ceny nabyca n e Wyższejod ceny rynkowej,

e) zapasy rzecŻowych składników aKywów obrotowych _ Wg cen nabycia Lub kosztóW Wytworzen a nie
Wyższych od cen spŻedaży nettoi zużycie lub spJzedaż odnos sę W koszty z uwzględnjenjem zasady
F Fo (peMsze przyszło _ pieMsze \Ąyszło)'

f) zapasy produkcji W toku Wycenia slę _ Wg rzecz}Ąłistego kosztu ĘtwoŻenia obe]mu]ącego koszty
bezpośrednie związane z prcdukcją oraz uzasadnioną częścą kosztów pośrednich tj Żmiennych
kosztóW pośrednich istałych W Wysokości tych kosztóW odpowiadających nom]alnemu Wyko|zystaniu
zdolności produkcyjnych,

g) zapasy wyrobóW gotowych - Wg ę eczywistego kosztu WytwoŻ enia,

h) nakłady na prace badawcŻo - rozwojowe Wycenia się Wg cen nabycia ub Wytwolzenia ' W czasie
realizac] plac poniesione nakłady gromadzone 5ą na lozliczeniach m ędzyokreso\Ą1ch kosztóW, a po
ch zakończen]u pŻenosisięie na Wańości niemateialne ] prawne,

i) należności i udzielone pożyczki _ W kwocie Wymagającej zapłaty

j) zobowiązania ' W kwocje Wymagaiącej zapłatyj zobowązania kredytowe długotenr]inowe - W
skorygowanej cenje nabycia; koszty Związane z obsługą zobowiązań zaciągn ętych na fina|sowanie
mająlku obrotowego związane z nimiróżnice kursowe obciąża]ą rachu nek zyskóW istrat W okresie ich
poniesienia,

k) tworŹy się odpisy aktualiŻujące należnościzgodnie z ań' 35 b Ustawy o rachunkowości W wys' J00
% ich Wańości na na|eŹnośc przeteminowane powyżej 6 miesięcy ne zabezpeczone Wiarygodną
gwarancją zastawem itp' ub jeże sytuacja finansowa d]użnika Wskazuje na znaczne
prawdopodobieństwo nieścią9alności należności

l) twolzy się odpis aktualizujący zapasy magazynowe materiałów i towarów w Wysokośc 100%,
któte nie Wykazują ruchu W ciągu 6_ciu miesięcy pop.zedzających dzień biansowy' Nie obejrnuje s]ę
odpisenr aktualizującym mateńałóW W magazynie NI 1 które stanowią strategiczny zapas częśc
zamiennych ' do strategicznych nii technologicznych (autornatycŻna |inia formierska HWs, stacja
pŻerobu mas formierskch oraz piec dwutyglowy),

ł) tworzy się odpis aktualizujący zapasyWyrobóv', gotowych w Wysokości50% ch Wańości nawyroby
nie Wykazuiące ruchu Wciągu 12 m esęcy

m) ewidencję kosztóW działalności operacyjnej społka prowadz W zespoe 4 i5
n) kosźy dotyczące pąyszłych miesięcy podlegają rozliczeniu na poszczególne miesiące'

Wynik finansowy (zysldstrata )pochodzlz I

- wyr ku na dziaralrosci ooeracy nej

- Wyniku na dzałalności linansowej ,

- wyniku na operacjach nadzwyczalnych,

- obowiązkowego obciążenia Wyniku flnansowego z \ł' podatku dochodowego od osób prawnych.
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Podatek dochodowy powst4e poprzez skorygowanie wyniku brutto ol
- koszty istratytMale nie stanowiące kosztóW uzyskan a pŻychodóW'

- koszty istraty pŻejściowo nie stanowiące kosztóW uzyskan a przychodóW'

koszty i straty nie stanow ące kosztóW Uzyskania pŻychodóW W poprzedn ch okresach obrototĄ1ch
stanowiące koszty uzyskania prŻychodu W roku bieżącym'

- ptzychody n e wliczone do podstawy opodatkowania,

- przychody zwjększa]ącepodstawęopodatkowania,

- od iczen a od dochodu.

LJstalony Wten sposób Wynik stanowidochód do opodatkowania Według obowązującejstawkipodatkowej'

W okresach kwańalnych na dzień spolządzenia blansu W spółce tworzy się rezeMę i uslala aktywa z tyt
podatku dochodowego związane z Występującymi przejściowo różnicanri międŻy WykazanąW księgach wańością
aktywóW i pasywóW, a ch Wańością podatkową oraz stEtą podatkową możliwą do odLiczen a W prŻyszłości'
Występowanie ńżnic dodatnich spowoduje !! plzyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania, W związku z
czym W Wysokości kwoty podatku dochodowego Wymagającej W plzyszłości zapłaty tworŻy się rezeMę na
podatek odrcczony, różnice ujemne zaś spowodujązmniejszenie podstawy opodatkowanja ] d atego W Wysokości
kwoty prŻew dŻ]anej W plz yszłośc do od licze| a Usta a się aktywa Z ty,tułu od roczonego pod atku dochodowego '
ZaróWno lezeMę ] aktywa z t},tułu podatku ustala się prŻy uwzg ędnieniu obowiązujących W roku powstawania
obowiązku podatkowego stawek podatkowych

3. opis podstawowych zaglożeń i ryzyk związanych z pozostałymi
miesiącami roku obrotowego

- Ryz'ka wahań kursów wa|utawch

Plzychody społki W Walutach i zńWnane z nimi pŻychody W złotych na bazie cen Walutowych' stanowią od at
Wysoki poziom W osiqganych pŻez społkę p|zychodóW ogołem' W l połr' 20'13 r stanowiły one 83,66%
osią9niętych plŻychodóW

spółka n e zakłada W perspektywie kolejnych m esęcy istotnych zm an W strukturze osiąganych pŻychodóW
Tym samym znaczna część plzychodóW spółki, W tym planowanych do osiągn ęca W 2013 r', będzie narażona
|a ryzyko Wahania kursóW Walut' Aprecjacja złotego może Wpłynąć W istotny sposób na pogorszenie rentowności
prowadzonej pŻez społkę dzialalności gospodarczej. Ewenlualne znaczne umocnienie z]otego Wobec głóWnych
Wa]ut śWiatowych r.ogłoby spowodować zmniejszenie konkurencyjności ofeńy społki iW konsekwencji
doprowadzić do obniżen a osąganej prŻez n ąmaży brutto ze sprzedaży, a tym samym Wpłynąć na pogorszenie
WynikóW ekonorniczno_fnansowych'
Negatywne oddziaływanie aprecjacji złotego na Wynik spółki ogranicza naturalne zabezpieczenie związane z
dokonywan]em zakupu mater]ałóW' głóWnje surówki odlewn czej ikomponentóW służących do produkcji
Wszystkich rodzajóW stosowanych twolzyw odlewn czych' popŻez ch impoń realizowany W ELJR' Ponadto
zgodnie z pEyjętą strategią rynkową społka dąży do zwiększania W swojej sprzedaży udziału kontrahentóW Ż
blanż' których produkty finalne kerowane sądo odbiorcóW klaiowych
spółka zamierza W perspektywie kolejnych miesięcy zaw erać W ramach Uzyskanych inritóW skarbowych
terminowe transakcje Walutowe typu forward, które będą stanowiły zabezpieczen e osiqganych pŻez nią
plzychodóW W Wa utach obcych nie zabezpieczonych W naturalny sposób'

- Ryzyko Wzrostu cen surowcóW

GłóWnymi surowcarn Wykorzystywanymi pŻez spółkę w procesje prodUkcji 5ą suróWki odlewnicze, złom że iwny
stalowy' mod}'fikatory' zaprawy oraz żelazostopy' lch koszt stanowj istotną częśó kosztóW produkcji WyrobóW

gotowych. W przypadku Wzrostu ich cen, W szczególnoścl suróWki odlewniczej oraz złomu, istnleje ryzyko
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istotl]ego obniżenia rentow|ości dzałalnośc prowadzone] przez spółkę oraz pogorsŻenia je] pozyc]
konkurencyjnej i s}łuacji fnansowej
spółka pEeciwdziała temu zjawisku popŻez stosowan e sysiemu Waloryzacj cen swoch produktóW (ostateczna
cena da odbiorcy utĄŻgędna Waha|ia rynkowych cen surowcóW)' który częściowo rekompensu]e Wzrost cen
zaopatŻeniowych ]ego negatywne oddzaływan e na efekt}$/ność prowadzonej działa nościgospodarczej'

- R/zyko uzaleŻnienia od głóWnych da'tawców

spółka nie jest uzależnlona od jednego dostawcy W zakresie dostaw podstawowych sulowcóW rnateriałóW
używanych do produkcjj, to jest suróWki od ewniczej' złomu, żelazostopóW' modylikatoóW zapraw' Nemniej
jednak z uwagi na fakt że dostawy sulóWki odlewn czej do krajów Ur]ii Europejskie], W tym do Poski, pochodzą
g]óWnie z ]mportu z Rosji s1n eje ryZyko zachw]ania r}łn]icznośc] dostaw orcz monopo istycznego ksztaltowania
cen' co może mieć negatywny WpłyW na terr.inowość Wykonywania zleceń produkcyinych oraŻ wyniki
ekonomiczne Spolki
Dostawy złomu' iako drug|ego Ważnego W plodukcii odlewniczej nrateriału, odbywają się głóWn e W oparciu o
dostawcóW krajowych' W pŻypadku nagłego WŻlostu zapotrzebowania krajowego pŻemysłu hutniczego na ten
surowiec, stn eje ryzyko zachw]ania ry,tmiczności dostaw i skokowego Wzrostu cen' W tym róWnleż o charaktefte
spekulacyjnym.

- Wko zwjązane z sytuacją klientÓW spółki

spółka nle iest uzależn ona W istotny sposób od jednego od biorcy iej produ któW Niemnieijednak zm]any strategii
zaopatzeniowe] W gronie kluczowych odbiorcóWjej produktóW, mogąm eó negatywny WpłyW na oslągane Wynik
ekonomiczne Zagrożenie stanowi głóWnie pogorszenie sy,tuacji fnansowej k|ientów oraz skutki prowadzonych
pŻez nich działań restrukturyzacyjnych zmieŻaiących do przenoszenia produkc]i ich WyrobóW finalnych do
krajówDaeklegoWschodu,głóWniechjnindii,zeWzględunastałydynamicznyWzrosttychrynkóW'Prowadzć
to może do zan echan a składania ŻamóWień W spółce i presii na obniżenie cen jei produKóW'

- Ryzyko niewwiązania się przez społkę z zawańego Układu

W dniu 12 utego 2009 r' sąd Re]onowy W Kiecach ogłosił upadłość spółki z możliwością zawarcia uk]adu
z Wiezycelami' Postępowanie L]padłoścowe miało na ce u restrukturyzac]ę zadłużei a spółki popŻeŻ redukcję
długów izakończyło się zawarciem W dniu 4'05'2010 r Układu zWieŻycieami który został następnje
zatwierdzony pŻez sąd Upadłościowy poslanowenem z dna 18'05'2010 r' Postanowene sądu
Upadłośc]owego o zatwierdzeniu L]kładu uprawomocniło się z dniem 26'05 2010 r' Zawańy Układ określa różne
terminy spłat zobowiązań Wobec WieŻycie| poszczególnych kategoń '

Zgodn e z postanowieniami zawartego Układu, najdłużei (do 30 cŻeMca 2018 r') będąspłacane Werzy,lelności
Wobec BankóW: 1% naeŹności głóWnei każdego z BankóW zostało zapłacone jednorazowo w dn u 26'08'20J0 r
na Żecz każdego z BankóW; pozoslałe 24o/o naeżności głóWnych Wobec BankóW Żostan e spłaconych W 28
róWnych kwańa nych ratach, pieMsza rata została sdacona 30'09'2011 r

Dotychczas społka dokonała spłaty Wierzyceli Drobnych, których Wie.ziłelności nie przekroczyły 50 tys' zł oraz
spłaty Wjerzycieli Żwyk]ych' ktÓrych WierŻy,lelności nie przekraczały kwoty 2 mln Żł' Ponadto zgodne z
harmonogramem spłat Wieę tłelności Wobec Banków, społka spłaciła Według stanu na 30'06'2013 r' kwotę 7 985
tys zł, a do spłaty W kolejnych latach pozostaje kwota 17 462 tys ' zl'
Biorąc pod uwagę odlegly termin zakończenia spłaty pozostałych Wierz}łe nośc bankowych ne można
Wyk]uczyć' że społka' na skutek Wystąpenia różnego lodza]u czynn kóW zew|ętŻnych iWewnętrznych' r.oże n]e
Wyw]ązać się z posianow]eń zawańego Układu' W przypadku rrie\Ą1konywania postanowień Uk]adLr przez Spółkę
a]bo zaistnienia okolicznościW sposób oczywisty uzasadn]ających twlerdzenie, że Układ nie będzle Wykonany'
na podstawie ań 302 ust' 1 Prawa lJpadłościowego' sąd może uchy]ć l.]k]ad na Wn osek wieŻyciea llb spolk.
t]chylając Układ sąd otwiera zakończone postępowanie upadłościowe izmienia sposób prowadzen a
postępowan]a z postępowania z moż Woścą zawarcia układu na postępowanie obejrnujące lkwidację majątku
upadłego (art' 304 Prawa Upadłościowego)' spółka W śWietle obecnejsiłuacji ekonomiczno_finansowe] nie Widzi

ryzyka spłaty rat u kładowych p|z ypadających na koniec lll i lV kW 201 3 l
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- Ryzyko związane z zadłużenien bankawn

Fjnansowan|e dzałalności gospodarczej społki zabezp]eczają obecne środk udostępnone W ramach: (a)
kred}łu udzieonego prŻez Bank Millenn um s'A' W Warszawie W Wysokośc 8 m n zł z oklesem kredytowania do
dnia 1']2'2013 r', (b) kredytu obrotowego udzle|onego pEez Bank Mil]ennium s.A' w Warszawie W Wysokośc] 4
n]ln zł z okresem kred},towan]a da dnia 22'12'2a13 l' oraz (c) kredytu odnawalnego W lachunku bleżącym
udz]elonego przez Ra ffe]sen Bank Polska s'A' W Warszawie W Wysokośc 6 mln zł z okresem kredytowania do
31 01.2014 r.

Zobowązan e będące pŻedm otem umolt} o kredyt obrotowy zawarte]z Bankiem [li]Lennium s.A' w Wysokośc 4
rnln zł spłacane jest na bieżąco W 54 miesięcznych ratach począWszy od 30 czeMca 2009 r Według stanu na
30 06'2013 r. do spłaty pozostaje 450 tys' zł'
Nemnej iednak jeśli za]stn eją okoiczności określone W umowach z powyższymi bankami' W tyrn rn'in' W
pŻypadku niewywązywania się z obowiązkóW umownych pęez spółkę ub W s},luacji pogorszenia sję W oce|ie
bankóW, osiąganych prŻez spółkę WynikóW ekonomiczno_inansowych' każdy z bankÓW ma prawo
Wypowedzenia zawańych ze spółką umóW W zakresie finansowania jej działalności gospodarczej, co może
plowadz]ć do utraty płynności' W plzypadku Banku lvl lennium sA' W Warszawie stneje także ryzyko ne
pŻedłuŹenia kted}łowania społki po 01 12'2013 r zgodnie z zawańą Ugodą a W przypadku Raiffeisen Bank
Polska s'A' ne pŻedłużenia kred}towania spółk po 31'01'2014 l', co także może prowadzió do utraty
płynnośc '

- Ryzyko związane z realizacją zabezpieczeń

W związku z zaciągniętymi kredytami W Banku [,łilennium s.A' i Raiffeisen Bank Poska s'A na Żeczowych
aktywach tMałych spółki ustanowione zostały zabezpieczen a: (a) dla Banku M]]el]nium s'A przewłaszcze|ie
dwóch lnii technologicznych (stacja przerobu mas forrn erskich nr inw' 1902/5, automatyczna linia fomerska
HWsnrinw 1903/5) Wraz z cesją praw zpoisy ubezpieczen owej oraz zastaw rejestrowy na zbioŻe ęeczy
ruchomych stanowiących całość organizacyjną W skład którego Wchodzi uŻądzen]e teletlansmisj pomaróW
energetycznych nr inw' 1999/6 Wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, (b)dla Raiffesen Bank Poska s'A'
hipoteka do kwoty 12 000 tys' zł na prawie Wieczystego uŹtłkowania gruntu położonego W stalachowcach przy
Al' Wyzwolenia 70' gdzje znajduje się siedziba społkl Wlaz z cesją W]ezyte ności z umowy ubezpieczenia tej
nieruchomośc oraz potwierdzona cesja należnośc]od p]ęciu kontrahentóW spółki
W pŻypadku niew}wiąz}łł/ania się ze zobowiązań kredytowych Wynikających z zawańych umóW z Bankiem
N,4i]ennium s'A' oraz Raiffeisen Bank Poska s'A' istnieje ryzyko Wypowiedzenia tych umóW izaspokojenia
bankóW z przedmiotów zabezpieczenia. zabezpięczenia ustanowione są |a majątku, który stanowi k uczową
substancję, n ezbędną do prowadzenia pŻez społkę działalności gospodarczej' L nie technolog]czne są tMale
zwlązane z nieruchomościamii ch spzedaż, jak isp]zedaż nieruchomości, byłaby utrudniona' N]ernnjejjednak W
pEypadku wypowedzenja przez banki umóW, na podstaw]e których fnansują działalnośó gospodarczą społki'
]stnieje rrŻyko skolzystania pzez bankiz ustanowionych na nrajątku społki Zabezpieczeń

' Ryzyko związane z rcalizacją projektóW dofinansowanych z funduszy Unii Europejskjej

W lamach zawańej W dniu 2911'2006 r. umowy Z Ny'in sterctwem Gospoda* W Warszawie o dofinansowanie
plo]ektu| 'Wdrożenie Z ntegrowanego systemu Topienia iobróbki Pozapiecowej stopóW Żeaza', społka
otŻymała dofinansowanie W Wysokości 604 tys Żł na realizacię tego plojektu Projekt został zakończony 31
marca 2008 r.

W związku z zawańą umową o dofinansowanie' plojekt pod]ega monitorowaniu pŻez okres pięciu lat od dnia
zakończenia iego rea]izacji' W plzypadku m'ln. niewywiązania się pŻez społkę ze zobowiązań Wynjkających
z zawańej umowy o dofnansowan e, związanych głÓWnie z ttwałością projektu i Wskaźn]kóW rezu tatu W

monitorowanym okresle, istnie]e ryzyko zwrolu części lub całośc otrzyn]anego dolinansowania iskoEystania
z zabezpieczeń Wekslowych'

Ponadto spÓ]ka realizuje projekt inwestycyjny 
'stworzen 

e W spółce odlewnie Polskie S'A' ośrodka Badawczo_
Rozwojowego KomponentóW od]ewniczych oBRKo', który jest Wspołfnansowany Że środkóW L]n i Europejskiei
W lżlrnach Programu operacy]nego Rozwój Polski Wschodnej 2007 - 2013 szacunkowa Wańośó projektu
Wynosi ]7826tys' zł, zaś spodziewane dofinansowanje Wynese nie Więcej nż61B5tys' zł' P]"ewidywany
termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 20]4 roku Umowa o dofnansowanie projektu zosta]a zawańa
W dnju 31'08'2010 r' nriędzy spółkąa Po skąAgenc]ąRozwoju PŻ edslębiorczości W Warszaw e
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spółka rea|zu]e ńWn eż projekty Współfinansowane ze środkóW lJni Europejskiej

(a) projekt 
'opracowanie i WdroŻen]e innowacy]nej technologii Wy,tapiania i obróbk pozapiecowej

Wysokojakościowego żeliwa sferoidanego"' realizowany W lamach działa|a 14 Wsparc]e pro]ektóW celowych
osi pńoryłetowej 1 Badania rozwój nowoczesnych technologioraz działania 4'1 Wsparcie WdroŹeń WynikóW
prac B+R osi p orytetowej 4 lnwestycje W innowacyjne prŻedsię\łu ięcia Prograrnu operacyjnego nnowacyj|a
Gospodarka 2007_2013' szacunkowa Wańość projektu Wynosi 1 996 tys' zł, zaś dofnansowanle Wynos 924 tys'
zł' spółka zobow ązała się zakańczyć rcaizaąę zakesu Żeczowego i finansowego projektu do dnia 31'05'2013
r. Umowa o doiinansowan e projektu została zawa]ta W dniu 2510'2a10 f' między spółką a Po|ską Agencją
RozwojU Pę edsiębiolczości W Warszawie;

(b) projekt 
'Badana i opracowanie techniki WytwaĘania n|owacyjnego Wysokojakościowego żeliwa

ausfełłycznego' rea]zowany W ramach działanla 14 Wsparcie projektÓw cela'ffych osi prianĄetawej 1

Badanja i rozwój nowaczesnych tecńnologli Prcgramu operacyjnego lnnowacyjna Gospodalka 2007_2013'
całkowita kwota WydatkóW kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją projektu rłynos]
3 000 tys. zł' a maksymalny poz orn dofnansowania na jego rea]izację ze środkóW pomocowych W ramach
zawańej umowy Wynosi ] 722tys Żł. okres kwali{ikowalności WydatkóW dla prcjektu kończy się W dniu
31'10'20]4 r' Umowa o dofinansowanie projektu została Żawańa W dniu 10 08 2011 r' między społką a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębio'czosci W War57awie'

lstnieje ryzyko, że spółka będzie zobow]ązana do zwrÓcen a części lub całości ottzymanego dofnansowania W
pzypadkach Wskazanych W umowach' W szczególnośc] W p]zypadk! zaistnienia nieprawidłowości prŻy ch
rea izacjj bądź rozliczaniu i W Związku z tym nie można Wykluczyć skolzystania prŻez PARP z ustanowionych
zabezpieczeń WeksIowych'

czynniki ryzyka związane z otoczeniem społki

' Ryzyko związane z sytuaciąnakroekonaniczną

Kontlahentami spółki są krąowe i zaga|czne, głóWnie z krajóW Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze' W
związku z tym na działa ność i Wyn ki społk mają WpłyW czynniki związane z ogólną sytuacią makroekonomicŻną
mającą WpłyW na s}łuację maiątkowąjej klientóu Wtym W szczegó]nośc:

- poziom I zmiany produktu krajowego brutto,

- poziorn inwestycji,_ poziom slóp procentowych,
polityka liskalna,

- poziom iifacji,
zmiany kursóW Walut'

Dobra koniunktura gospodarcza W Posce iw kra]ach l']nii Europeiskiei Wpływa poz}tywnje na Wzrost poziomu
inwestycj] i konsumpcji' zaś spowolnienie W gospodarce Wpł}$/a na jego stagnację bądź spadek' G oba ny kryzys
spowodował w WięksŻości krajóW spadek produktu kmjowego brutto' spowolnienie ożywien a W gospodarce
europejsk ej ŻWiązane g]ównie z kryzysem finansóW państw może mieó istotiy negatywny WpłyW na perspektyw
rozwoju' osiąlane \Ąryn kiisytuację fnansową spółk]'

- Ryzyko związane z ataczenien konkurencyjnym

spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku od]ewiczym' lnwestycje zrealizowane W ostatnich latach
splawiły' iż spo]ka dysponuie nowoczesnym parkiem maszyno\Ą/ym oraz dużym potencjałem prcdukcyjnym i

badawczo_rozwojovirym Dzięki temu jest W sta|ie realizować ZamóWiena k ientóW na skomplikowane
konstrukcyjnie komponenty odlewnicze z t!vorz)$/ najnowszej generacji, w konkurencyjnych cenach i tenn nach
oraz z uwzg|ędnieniem innych stotnych dla klientóWWarunkóW dosiaw'
Na rynku obseMuie sję nasi]enb konkurencj Że strcny od ewni kGjowych ] zaglanicznych spowodowane trudnymi
Warunkami gospodarczymi lstotnym zaglożeniem jest róWnież in]poń tanich odlewóW z kąóW niebędących
członkam Uni Europejskiej, szczególnie z chin i lndii, choc]aż W stosunku do typowego asońymentu
produktowego spółki zagroŹenie to ma mn ejsze znaczenie' Walka cenowa na europejskim światowym rynku
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odlewniczyrn może spowodować pogorszen e Wyn kóW finansowych osiąganych prŻez spółkę lub ullatę części
k]entóW' l']trudnio|e r.oże być rÓwnież pozysk]Wanie nowych kontrahentÓW.

- Ryzyko znian pnepisÓW prawnych iich interpretacji

Zag rożen em dla działalności spółki mogą być zm en]ające sję pŻepisy plawa i jego nterpretacji' Ewentualne
zmany przepsóW prawa' a W szczególnoścl pEep]sóW podatkowych' pŻepisów plawa pracy ubeŻpieczeń
społecznych' mogą zmie.Żać W kierunku powodującym Wystąpien]e negatywnych skutkóW dla działalnośc i
pozyc]i rynkowej społki' Pzepisy prawa polskiego podlegają beżącemu dostosowywaniu do prawa Unii
Europejskiei' a zm iany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnośc ą gospodarczą s półki
Zm eniające się pŻep sy prawa, W tym W zakres e ochrcny środow ska, mogąspowodowaó nałożenie na spolkę
dodatkowych obowiązkóW Wzlost kosztóW, co może mieć Wplyw na je] rentowność i osiągane Wynik '
szczegó nie częste są zmiany interpretacyjne pę episóW podatkowych. Brak jest jed nolitośc W praktyce organóW
skarbowych iorzeczn ctwie sądowym w sfeŻe siosowanla ustaw podatkowych.
Plzyjęcie pEez organy podatkowe lub ozecznictwo sądowe ]nterpretacjl prawa podatkowego nnej niż plzyjęta
pŻez spółkę W prŻeszłoścl' może mieć negatywny Wpł}$/ na osiągane Wyniki ] perspektywy rczwoju'

4. opis organizacii grupy kapitałowej spółki ze wskazaniem jednostek
podlegaiących konsolidacji

oDLEWNlE PoLsK E twoŻyły grupę kapitałową W skład której Wchodziły: społka oDLEWNlE PoLsKlE s'A. jako
podm ot dominujący oraz PR MA społka z ograniczoną odpow edzia nośc ą z siedzibąW 27_200 sta€chowice' Al
Wyzwolenia 70 jako podmiot zależny' oDLEWN|E PoLsKlE s'A' W spo|ce PR][i]A pos adały 'l00% udziału W jei

kapitale zakłado\'Vym 100% głosóW na Walnym zgromadzen u Wspó nikóW tejspołki'

Na podstawie ań' 56 ust' 3 uslawy o rachunkowości oDLEWN|E PoLsKlE s.A' odsĘp ły od sporzqdzania
kwańalnego, póhocznego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego' gdyż podstawowe
Wiekośc ekonomczne jednostk zależnej (przychody' suma bilansowa, Wyn]k iinansowy) są nieistotne dla
rea izacji celu okreś]onego W ań 4 ust' ] ustawy o rachunkowośc ' Przychody Uzyskiwane pŻez spółkę zaeżną
Prima sp' z o o' podległyby W całości Wyłączeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu fnansowym, gdyż spó]ka
ta śWadczyła usługiWyłącznie d]a społkidominujące]' tj' oDLEWN E P0tsKlE s'A'

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

W okresie pieMszego połrocza 2013 roku nie Wys1ąpiły zmiany W strukturŻe spółki W Wyn]ku połączen a
jed|ostek gospodarczych' pżeięca ub sprŻedaŹy jednostek, jnwestycji długotern]inowych' podziału,
restrukturyzacj i zaniechania działalności'

6. stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
pub|ikowanych prognoz wyników na dany rok

społka nie pub ikowała prognozwynikóW na 2013 rok'
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7. Akcionariusze posiadaiący bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki na dzień pzekazania rapońu półrocznego oraz
zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji spółki w
okresie od przekazania ostatniego rapońu kwartalnego

Kapitał zakładowy społki Wynos] 61 992 363 zł i dzieli się na 20 664 121 szt' akcji zwykłych na okaziciela o
Wańośc nomlna]nej3,00 zł każda'
Z Wszystkich Wyer.]towanych akcji pJzysługuje akcjonariuszom 20 664 121 głosóW na Wanym zgromadzeniu
spółki

Tabe a l6 Zn Al(cionariusŻe

Lp. Wyszczególnienie
Liezba akcji

Isź.I Udzial [o/d
Liczba głosów

lsź.l Udział lo/d

oP lnvesl so. Ż o'o 5 425 246 26,254/a 5 425 246 26,25a/a

2.
Bank Handlowy w Warczawie
s.A.

3 495 248 16,91a/Ó 3 495 248 16,91%

3. BNP Paribas Bank Polska S.A. 1 952 896 9'45a/Ó 1 952 896 9'45a/Ó

Ą'
Bank Gospodarki Z}M/nośc]owei

S.A. w Warszawie
1 303 586 6,31% 1 303 586 6,31%

5. ING Bank S asklS.A." 866 440 4,19% 866 440 4,19%
6 Bank N.łilennium s'A'- $4712 2,57% 530 712 2,57%

7.
PKO BP Bankowy otwarty
FunduŚŻ EmeNta nV

2 065 743 10,0070 2 465 743 10,00%

* Banki Wskazane W pkt 5 6 tabe dŻiała]ą W ramach polozumienia z pozosta|ymi Bankami
pos adajacymi powyżej 5% głosóWW spó]ce na podstawie WarunkóW Reslrukturyzacji

W oklesie od przekazania rapońu kwarta]nego sA_Q1l2013 z dnia A'as2013 r Wystąpiły zmiany W strukturze
Własnośc] znacznych pakietóW akcji spółk]'
W dniu 23 lipca 2013 l' PKo BP BANKoWY Powszechne TowarŻystwo Emerytalne spółka Akcyjna na
podstawie ań' 69 ust 1 pkt 1 ustawy Ż dnia 29 ]ipca 2005 roku o ofercie publicznej i Warunkach wprowadzan a
instrumentóW finansowych do zorganlzowanego syslemu obrotu orcŻ o spółkach publicznych (tekst jednolity z
2009 roku - Dz' LJ' Nr 185' poz ]439, ze znr') poinfomował, że PKo BP Bankowy otwańy Fundusz Emeryta ny
(da]ej zwany 'PK0 oFE') na dzień 19 lipca 2013 roku' W zW ązku z zakończeniem likwidacii otwańego Funduszu
Emery4alnego PoLSAT (zwanego daej ''oFE PoLsAT') i pŻejęc]em W tym dn u pŻez PKo oFE ah}$/ów oFE
PoLsAT' iczba akcji spółki Akcyjnej oDLEWN E PoLsK|E posiadanych pŻez PKo oFE Wyniosła 2 065 743
co stanow 9,9968% udzałU W kaptale zakładowym społki, a ]jczba głosóW z powyższych akcjiWyniosła 2 065
743' co stanow 9,9968% udziału W ogólnej liczbie głosóW na Walnym Żgromadzeniu spółki' Bezpośredn o przed

dniem zakończen]a l]kwjdacji 0FE P0LSAT' PKo oFE nie posiadałakcji społki, zaś oFE PoLASAT posiadał 2
065 743 akcje społki' co stanowiło 9'9968% udziału W kapitale zakładowym spółk, dające prawo do 2 065 743
głosóW na Wdnym Zgromadzeniu społki' stanowiących 9,9968% udziału W ogólnej ljczbie głosów na Walnym
ZgromadzeniU spółki'
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8. Akcje spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby
zalządzaiące i nadzoruiące na dzień przekazania rapońu
półrocznego oraz zmiany w stanie posiadania W okresie od
przekazania ostatniego rapońu kwartalnego

Na dzeń pŻygotowania niniejszego sprawozdania z grona osób zaEądzających nadzoru]ących, akcje spółk
posiada il

Pan Leszek Walczyk' Wiceprezes Zarządu społki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsK E W iości498 578 akcji zwykłych
na okazicie a, co stanowi 2,41% akcji W kapitale zakładowym spółki' Z akcji tych przysługuje mLj 498 578 głosóW
na Walnym ŻgIomadzeniu społki, co stanowi 2'41% ogólnei liczby głosóW na Walnyn] zgromadzeniu'
stan posiadania akcji społki przez Pana Leszka Wa|czyka' Wceprezesa ZarŻądu n e zr. en ł sę W stosunku do
stanu przekaza|ego rapońem sA_o1i2013 W dniu 14 05'2013 r'

Pan Kazin]ie]r Kwiecień' Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej społkiAkcyjnej oDLEWN E PoLsKlE W ilośc
100 akcj zwykłych na okazicela, co stanowi 0'0005% akcji W kapta|e zakładowym społki' z akc]i tych
przysługuje mu 100 głosóW na walnym zgtomadzeniu, co stanowi 0'0005% ogó]nej liczby głosóW na Wanym
zgromadzeniu
stan posiadania akcji spółki pŻez Pana Kazimieza Kwietnia, WicepŻewodniczącego Rady Nadzorczej spó]k
nie zmienił się w stosunku do stanu pŻekazanego rapońem sA_Q1/2013 W dn]u 14 05'2013 r'

9. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień 30'06'20]3 r' nie toczyły się żadne postępowania prŻed sądem' organem Właśdwym d|a postępowania
drbil"żowego lUb o3a1e'r] adr nistracji public7nej

10. lnformacje o zawarciu przez spółkę lub iednostkę od niei zależną
iednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli
pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawańe na innych
warunkach niż rynkowe,

spółka W okrese peMszego pókocza 2013 roku nie zawierała z podmiotami powiązanynri istotnych transakcj
bądź transakcji nietypowych nierutynowych na warunkach innych niż rynkov/e'

11' lnformacie o udzieleniu przez Spółkę lub przez iednostkę od niei
zależną poręGzeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji -
lącznie iednemu podmiotowi lub jednostce zależnei od tego
podmiotu, jeżeli łączna wańość istnieiących poręczeń lub gwarancji
stanowi równowańość co najmniej 'l0% kapitałów własnych spółki,

Na dzień przygotowa|ia n nieiszego sprawoŻdania zaróWno społka jak i podmiot od niej zaLeżny n e udzielili
poĘczeń kredytu lub pożyczk ani gwarancji żadnemu podmiolow]'
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12. lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowei,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacjet które
są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę

W pieMszyn] połroczu 2013 r' nie Ęstąp]ły jnne istotne zdaŻenia, które mogłyby Znacząco Wp]ynąć naocenę i

zmianę s},tuacji majątkowej ' 1inansowe] i Wyniku fnansowego spółki , a także istotne dla oceny sytuacji
kadrowej oraz możliwości realizacji zobowiązań'

'l3. czynniki' które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte
przez nią wyniki W perspektywie co na|mniej kolejnego kwańału

Na osiągane pŻeŻ społkę W percpektywie kolejnego kwańału Wyniki ekonomiczno_finansowe będą miały wpływ|_ tempo i ska a spowolnienia gospodarczego W Polsce i kąach unii europejskiei,

- kształtowanie sję kurców Walut obcych' a W szczególności Waluty EUR Wobec PLN (z uwagi na Wysoki
udział spŻedaży realizowanej W walutach obcych )'
kształtowanie się cen surowcóW i mateńałóW Wykorzystywanych W produkcji odlewniczei, glóWnie
suróWki odlewniczej oraz cen nośników energetycznych z uwagi na ich stotny udzial W kosztach
produkcjl.

- s}łuacja ekonom czno_ fnansowa głóWnych konlahentóW spółki' W szczególności odbiorcóW z
Niemiec
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