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zgodnie z paagafen 82 RoŻporządzen a lVnstra Finansów Ż dnia 19 lutego 2009 roku W
sprawle infornracj bieżących oklesowych przekaŻyr'r'anych przez ern 1entóW paplelóW
Wańośc owych oraz Warunków |z|awa|ia za róWnoważne jnformacji Wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz' U' z 2009 r. , N. 33 poz 259)' ZaŻąd
Spółki Akcyjnej od ewn e Po sk e z s edz]bą W starachow cach przekazuje dodatkowe nformacje
do skróconeqo kwartalnego sprawozdania f nansowego:

lnformacja o przyjętych prŻy sporŻądzaniu rapońu zasadach ustalania wańości aktywów i
pasy]/vów oraz pomiaru wyniku finansowego , o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rachunkowości, a także o porównywalności danych

W pieMszym pdrccz|J 2a13 roku W spółce ne Wystąpiły Żr. any Żasad rrstalania WańoŚc
aktwów i pasylvóW oraz pomial! Wyniku f nansowego

Połroczne skrócone sprawozdan e finansowe obe]mu]e okres obrachunkowy od 01.01'2013 r' do
30'06'2013r' dane poróWnawcze za okres obrachunkowy oda101'2a12l do30'06'2012r'

Dla pozyci bllansowych prezentowane sądodatkowo dane na kon ec poprzedn ego loku' tj' na
31 12.2012 r.

Rapoń sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych Żgodnie Że stosowanymi W sposób c ąg]y
zasadam rachunkowośc zgodnym]Ż polsk mizasadam rachunkowości zawaftymiw Ustawie o
rachunkowośc z29 wfześf, a 1994 r' ( iekst iednolity DŻ'U' Nr 152 Ż 2009 r. poz' 1223 , z póż|'
zm.) i Wydanych na jej podstawe przepisóW WykonawcŻych oraz zgodne z Wymogam
Wynikaiącymi Ż RozporządŻenla l\lnistraFjnansóWzdnia1glutego2009r w splawie nformacj
beŹących i okresowych prŻekaŻ$]Vanych przeŻ emitentów pap eróW wartościowych oraz
WarUnkóW Uznawania za róWnowaŻne nformacji wymaganych przepisami prawa państwa
n ebędącego państwem cŻłonkowskirn (Dz' U' z 2009 r' , Nr 33' poz ' 259 z póżn'zfi\.)'
stosowane W spółce zasady (polityka) rachunkowości, sposób Wyceny składnikóW mają1kowych
oraz por.iar Wyniku finansowego, określone zostały W Zakładowym Planie Kont (ZPK)
przedstawione W rocznym sprawozdanfu Zaęąd| za 2a12lak'
stosowane przez spółkę zasady sporządzan a skróconego sprawozdania fnansowego za
plerwsze pókocŻe 2013rokuneuległyzmanom w stosunku do jch poplzedniego brzm enia
op sanego W splawozdan:lu zalządu stanowiącym element składowy rocznego sprawozdanja
f nansowego Ża 2012 rok'

skrócone sprawozdan e fnansowe Ża półrocze 2013 r' zostało sporządŻone przy zalożen u
koniynuaci] działalnoścl gospodarcze] przez spółkę' Zgodnie z oceną ZarŻądu kontynuacia
działalnościgospodarczej w perspekt}Ąłie ko]e]nych 12 m esięcy nie jest zagroŻona'

Dane f nansowe zawarte W skróconym sprawozdaniu półrocŻnym za 2013rckaizaa|aogczny
okres 2012 roku nie podlegały przekształcen u idoprowadzenju do porówn},valnoŚc Ż UWag na
stosowanie identycznych zasad wyceny W obydwu okresach zakres danych sprawozdawcŻych r

poróWnawczych Wykazanych W danej poŻycji kwańa nego sprawozdania finansowego ]est
jednakowy.

2' Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skrócońego sprawozdania
finansowego

lDókocze 2013r' l półrocze 2012 r
tvs. EUR tVS. EUR

Plzychody neltoŻe sprŻedaży ploduktÓW towaróW i
53 997 12 54606 12926

. ZySk/slraIe zdŻialalnoŚci operacv ne 2 t99 3 224 t62
2913 705 2 854

2994 709
V AklVWalŚlan n2 kone.okresu 1531Ą nĄ 1 7lt965 t8 765

!l KaDtałWłasnv lstan na kon ec okesu) 26393 6096 21 798 5 115

V] k.nl2ł72|ł.dowv hlan na konie. okesL]l 61 992 t43t9 {t1992 14 548
V Zobowlązan a reŻenły na Żobow ąŻan ]' (slan na 48!81 ll 314 t3 650



lX PrzeołWvv ! enieŻne nello Ż dŻał3 nośc ooeracvnei 2 J53 653 4 388 1 039
X Pfzepł}Ąvy penięŻne nelloŻdzał3nośc -3A1? I 898

Xl PrzeołVwv DieneŻne netIo ŻdŻialalnośc fnansowe -3436 8r5 3 412
Xl Przelrlwv Deneżne nello 3 695 ,922 218
Xl sfedna Ważona lczba akc] zwykłych na kon ec

2x 66Ą 121 2a 66Ą 121 2a 66Ą 121 21664121

XlV Li.Żba.k.] lWŚł 2| 66Ą 121 2a 66Ą 121 2t 664 121
Xv' zanualizowany zysk / stEta najednąakcję w
złiEUR
{ Żvsł ŻanualiżowanV/ ślednia waźona licŻba akciil

0,22 0,05 0,32 0,08

xvl' Wańość księgowa na jedną akcję w zł]EU R
{ kanilał !'łasnv/ liczba akcii) 1,28 0,30 1,05 0,25

Do przelicŻenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie spółki za l

pa}facze 2013l' i danych poróWnawcŻych za lpołrocze 2a12l' plzyjęlo:

- d a pozyci] rachunku zysków i strat oraz rachunku przepł!Ąrr'óW p enięŻnych
Średni kurs d|a Wa|uty EUR obliczony jako średnia ar\,łmetyczna Średnich kursow
ogłoszonych przez NBP na osiatni dzień kaŹdego miesiąca od stycznia do czerwca
danego roku, tj.:
1 EUR = 4'2140 PLN dla l półrocza 2013 r.
1 EUR = 4,2246 PLN d|a I polrccŻa 2012l'

- d a pazyc) bilansowych plzyięto średni kursNBP d a Waluiy EUR obowiązjjący |a
dzień bilansowy, tj':
1 EUR = 4'3292 PLN dla lpółrocza 2013 r. ( tabela NBP n l 124lAlNBPl2013 z

dnia 28.06.2013 r.)
1 EUR = 4,2613 PLN dla ]połrocza 2o12 r' (tabelaNBPnr 125lNNBPl2012 z dnia

29.06.2012t.\

Najwyższy średni kurs ogłosŻony prŻez NBP da Waluty EłJR w okresie od styczn a do
czerwca bjeżącego i ubiegłego roku Wyniósł:
'lEUR = 4,3432 PLN og]oszony nadzień 24 cŻelwca 2013l'
1 EUR = 4'5135 PLN ogłoszony nadzień 15slycna 2012f'

NajniźsŻy średni kurs ogłoszony przez NBP dla Wa uty EUR W okresie od stycznia oo cŻerwca
bieŻącego i ub eg]ego roku Wyniósł:
1EUR=4'0671 PLN ogłoszony na dzień 2 s|y.zrl a 2013l'
1 EUR = 4'1062 PLN ogłoszony na dŻień 12malca 2a12f'

zafiualjzowany zysk na jedną akcję zwykłą W wysokoŚc 0,22 zł dla lpóhocze 2013r.
Wy]]czono dzieąc zanulizowany zysk netto W kwocie 4 594203,54 zl (tj' zysk netto za okres
a1'07'2a12 r'- 30'06'2013 r') przez średnią Ważoną lczbę akcj występującą W tym okrese,
która Wyniosła 20 664121 sztuk'

W okresie ostatnch 12 m-cy poprzedzających dzień b ezącego sprawoŻdania finansowego
lczba akcji w kapita e podstawowym spółki n e u egła zrnianie'

Wańość księgową na jedną akcję W Wysokości 'l '28 zł na dŻ]eń 3006'2013 r. Wyliczono
dzieąc Wańośó kapitału Własnego Wyslępującego na dzień 30'06'20'T3 r wynoszącego
26 392 548,70 Żł plzez liczbę akcji zwykłych WystępLjiących na dŻ eń 30 '06 2aB r' 

' lj 20 66412'|
sŻtuk.

Z uwag na brak elementóW roŻwadn aiących akc]e ŻWykłe' W niniejszym raporc e ne
prezeniujemy rozwodnionego zysku na iedną akcję zwykłą i rozwodn onej Wańośc księgowe] rra
]edną akcję

3' opis islotnych dokonań lub i niepowodzeń w okresie którego dotyczy rapoń wraz ze
wskazaniern najważniejszych zdarŹeń dotycŻących spółki

W okresie od 1 stycznia 2013 r' do 30 czelwca 2013 r' W spółce odlewnie Polskie s'A'
wystąpiły następujące zdarzen]a mające Wpł}Ą,lr' na jej s!,tuację majątkową i finansową



1) W dniu 15'01'2013 r' spółka podp sała z Raiffeisen Bank Polska s.A' z s edziba w

2)

Warszawie Aneks nr 2 do Umowy o Limjt W erzfe]ności skutkujący przedłużeniem

okresu obowiąŻ}wan]a umowy do dnia 31 styczn]a 2014 loku oaz zwęksŻenem
WańoŚc z kwoty 7 000 tys' zł do kwoty 8 000 iys' z]' o nr t na akredfY]vy bez poklycia z
góry gwarancje bankowe do kwoty 1 000 tys. Żł z zachowaniem dotychczasowych
rodzaióW Żabezp eczeń' Z t}łułu podpisania n n eiszego Aneksu Bank pobra] ]ednorazową
prowizję W WysokoŚc 0'7 dkkwoIy mitu. Zabezp eczeniem umowy ]est udz e one Bankowi
pełnomocnicfur'o do rachunku bieżącego innych rachunków spółki W Raiffeisen Bank
Polska s'A'' hipoteka do kwoty 12 000 tys' zł na prawie wecŻystego uŹlkowania gruntu,
połoŻonego W starachowicach przy A' Wyzwolenia 70, da którego sąd Rejonowy W

starachowicach, V WydŻiał Ksiąg Wieczystych prowadz ksęgę weczystą KW nr
K 1\l0a023237la Wraz z cesją pfaw na lzecz Banku z polisy ubeŻpieczeniowei WW'

nierlchomości z zaslfzeżen|em' że suma Ubezpieczenia od ogna i nnych zdarzen
losowych nie moŻe być niŻsza nŻ 8000 tys' zł oraz potwerdzona cesia należnośc od
kontrahentóW spÓki' oprocentowanie kredttu udzielonego W ramach Aneksu Nr 2 do
L.]mowy o Limit Wierz],,te noŚc stanowi surna stawki WlBoR d a ]ednomies]ęcŻnych
depozlóW W PLN i marży Banku W Wysokości 1'2% w skali rokL]' Pozostałe warunk te]

urnowy n e odbiega]ą od powszechn e stosowanych dla tego rodzaju umów,
w dnu 12.04.2013l' Rada Nadzorcza spółki od]ewnie Polskie s'A' podięła Uchwałę Nr
6/2013 w plzedmiocie ustalenia trzyosobowego składu Zarząd! spółki na ko ejną wspó ną
trzyetnią kadencję' Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 712013' a2a13 ] 9/2013 W skład
zalządu f,a kolejną kadencję lazpocŻynającą się następnego dnia po odbycu
zwycza)|ego Walnego Zgromadzenla zalwierdzającego splawozdanie finansowe spółki
za 2012 rok zosta l powołani:

- Pan Zbigniew RondUda. któremu Rada pow]erzyła funkcię Prezesa ZarządU.
- Pan Leszek Walczyk' któremu Rada powierzyła funkcję W ceprezesa Zarządu,
- Pan Ryszard Pisarsk , któremu Rada pow erzyła flrnkcję W cepreŻesa Zarządu,
W dnju 16'05'2013 l' zwycza)ne Walne Zglomadzenie spółki powołało na koejną
trzy|etn a kadencję p ęcioosobową Radę Nadzorczą W składz e: Pan Kazirnierz Kwiecien,
Pani Joanna KalalŻy|a l-ączyńska - suchodo ska Tadeusz RysŻard P ela' Pan Adanr
siefan stawowy oraz Pan Roman Paweł Wrona' zgodn e z otrzymanymi ośWiadczen am
członkowie Rady Nadzorczei nie p.owadzą dzałalności konkurencyjnej W stosunkLJ do
od]ewni Poiskich s'A', jak również n e UcŻestnicząw spółce konkurencyinejjako Wspóln k
spó]k cl1/Vlnej, spółki osobowej ub ]ako cŻłonek organu spółki kap|tałowe]' ani ne
uczestnlczą W nnej konkurencyjnej osob]e prawnej iako cŻłonkowie iej organu ] nie są
Wpsan w Re]estrŻe DłuŹnjkóW N]ewypłaca nych prowadzonym na podstawie rrstawy o
KRS.
W tym dniu Zwyczajne Walne ZgronradŻenie spółki zatwierdziło sprawoŻdanie finansowe i

sprawozdanie zafząd| z dziala|ności spółki za rok obrotowy 2012 udze ło członkom
zafząd|J i czlankofi Rady NadŻorczej spółki absoutorium z wykonana przez nich
abo\Niązków w 2012 r' , a takŻe podięło uchwałę o prŻeznaczen I zysku za 2a12 f. |a
pokrycie straty z lat Ubiegłych'
W dnlu 28'06'2013 r' Rada Nadzorcza spółki podięła uchwały W sprawe Wyboru
Przewodnlczącego oraz Wiceprzewodn czącego i sekretarŻa Rady Nadzorczej od ewn e
Polskie s'A. PrzewodnicŻącą Rady Nadzorczej spó]k została WYbrana Pan Joanna
Łączyńska suchodolska, Wiceprzewodniczącym i sekrelarzem Rady zostal wybranV Pan
Kazimierz Kw]ecień. obecny skład i powerzone funkcje w Radzje Nadzorczej
przedstaw ają się następljąco: Pani Joanna Łączyńska _ suchodolska PrŻewodnicząca
Rady Nadzorczej Pan Kazimjerz Kwecień W ceprzewodn czący i sekretarŻ Rady
Nadzolczej Pan Tadeusz P e]a _ członek Rady Nadzorczei Pan Adam stawowy _ członek
Rady NadzorcŻe] Pan Roman WTona członek Rady Nadzorczej,
W dniu 28'06'201 3 r' Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w spraw e wyboru biegłego
rewidenta. Podmiotem uprawnioaym do przeprowadzen a badania sprawozdania

3)

4l

s)

za 2013 f' oraz przeg ądu

6

fnansoweoo spó]k Akcyjnej odlewnie Poske s'A



sprawozdania finansowego spółkj Ża l pó]rocze 2013 r' jest społka B egli Rewidenci Kielce
sp' z o'o. z siedzrbą w Kie]cach działająca pod adresem 25-324 Kie ce u ' Sandornlerska
105, Wpsana na lsię podmiotów uprawnionych do badana sprawoŻdań f]nansowych
prowadzoną przez Krajową lzbę Begłych Rewdentów pod nr 473' Umowa Ż b eg]ym
zostanie zawarta na czas Wykonania badanla sprawozdań za 2013 lok. spółka Biegli
ReWdenci Kiecesp zo'o' z siedŻibąW Kielcach n e prŻeplowadzała dotychczas badana
ani przeqląd! sprawozdań finansowvch spółk od ewnie Po sk e s'A

W lpółoczu 2013 roku spółka UtrŻymała dobrą pozyc]ę na europeiskm rynku producentóW
komponentóW od ewn czych w Warrrnkach ltrzymu]ącego się od drLJgiego pó1locza 2a12 rcku
spowo nienia w gospodarce europelsk el.

W I połroczu 2013 r W poróWnaniu do analogcznego okresu 2012 roku nastąpił niez|a(zny
spadek Wartośc przychodóW ze splzedaŻy produktóW , towaróW i materałów, Wykazując
dynam kę 98'88%' natomiast udz]ał kosŻtów sprzedanych produktów, towaróW irnaterałóW za

pókocze 2013 roku , W stosunku do analogicznego okresu ubegłego roku. Wykazał mnejszą
dynamkę to jest 97,87% , co naleŹy l)z|ać za pozylryny kierunek poprawy efekt\Ąvności
operacyinei skutku]ący Wzrostem marŻy brutto'

sprzedaŻ odlewóW W ta|ach za I półrccŻe 2013 roku Wyniosła 6533ton wzrosła w stosunku
do sprzedaŻy od ewów W ana]ogicznyr. okresie ubległego roku Wynoszącej 6 5o3 ton o
o.46d/..

Udział przychodóW ze splzedaŻy W Walutach obcych i zrównanych z n m przychodóW w PLN
usta onych na baz e cen Wa utowych ( głóWn e W EUR) w przychodach Że sprŻedaŻy ogółenr za
6 m esięcy 2013 r' Wyn ósł łącznie 83,66% utrzymał s ę na nieznacznie Wyższym poŻomie jak
W okres e 6 miesięcy 2012f' (81'74a/o)'

KoszIy splzedaŻy za l póhocŻe 2013 r w stosunku do ana og cznego okresu 20]2 r. WykaŻa]y
dynamlkę 90,17%' zaś koszty ogólnego Zarządu WykaŻa]y dynamikę 132'44yó. w ast
kosztów ogó nego zaŻąd| \,,łiązal s ę główn e z jednorazową Wypłatą nagród d a pracown kóW
spółki w ŻWiąŻk! Ż obchodam 20_ ece iej istn enia oraz z utworzen em rezerwy na
Wynagrodzenia w zw ąŻk| z Wprowadzonymi systernanri motyvacy]nym głóWnie dla s]uzb
marketngowych i zaopatrzen owych a także Ż pon esionymi kosztami usług dora(]ztwa
biznesowego.

Za I póllocze 2013 r. spó]ka osjągnęła zysk z dzjała nośc operacyjnej w kwoc e 2 799 tys' zł,
(zaIpółlocze2012l':3220lys'zl),ŻyskbruitoWkwocre2973tys.zł|Ża]pdlocze2o12l.:
2850tys'zł) orazŻysknettoWkwocie2437tys'zł(za]pólrocze2al2l':2gg4tys'zl]'

Różnica stanu podatku odroczonego na początek koneclpóŁocza2013r'uętawrachunku
zysków saat wykazala rezelwę z tego tl!]u W kwocie 536 tys. zł' , która ponrniejszyła Wynik
netto uzyskany za l póhocze 2013 l' Z]awisko to nie Wystąpiło I pótocz| 2012 r'
W biezącynr okresie sprawozdawczym , z uwagi na od|cŻen]e straty podatkowej z roku 2oo8 j

2009 od dochodu podatkowego , nie Wystąpi] bieŻący podatek dochodowy od osób prawnych'

Pozostałe przychody operacyjne za l póhocze
odpowiedn o 1 969 tys zł i 1 499 tys' zł, w tym:

2013 l i l pó]rccze 2012 r' Wyniosły

lpohocze 2013 r. lpóhocże 2012 r

zl
Dofnansowan eze środkóW pomocowych Ż alub€głych do pro]eklóW

inWeslycy]nychibadawcŻych roziczanepropolqona]nedoamońyzac]]
dolowanychśrodkóWtlwałVch Wańośc nemateranvch prawnvch

1AD2 930

Dof nansowan]e relund3cawVnaoIodŻeń nracowniczvch z PFR0N 122 1r1
RoŻWaŻanieodosóWaklua]ŻLrarvci]nanależnÓśc 305 236
ZvŚk 7e sD'edażV środkÓw lfuałv.h
ROŻW azanie odp sÓ\ł aklL]a Żu acvclr rnaterałv lowary Wvr qoiowe 7T 10
PŻedawn one zobowazan a 60

0lIzVmane odszkodowan a karV i qrŻWvN 230
RoŻW]azan e rez€rwy na kosŻlvdoradŻlwa i nne 133



33 2A

1 969 1 499

Pozostałe koszty operacy|e za I pdlocze 2013 r' i lpółrocze 2012f' wy|lasly odpowedno
791 tys zł i 621 tys' zł , w tym:

Pozostałe koszty op€racyjne
l półlocze 2013 r l póllocle ?012 l

UlłÓrŻenie od o sÓW :kluaiŻUa.V.h naeżności 228
Reze Ź na orŻewid\'\łane koszly b eżace t6 203
odoS aklua zUacv zaoasv maleriałóW towańW t8l
odosaneW.ŻasiekosŻlv oosleorwaniaUkłado eoo 11 71

KrŚ71V 7ł.m.wżna nr.d!k.iWlok r WVr oolowv.h 162
l7
r8 15

L kwi.]a. a śrcdkóWtfuałV.h 17

22 35

i91 621

Pozostałe przychody f nansowe za ]pó]focze2a13l i pókocze 2a12l' Wyniosły odpow ednio
396 tys zł i 52 tys. zł W tym

1póhocŻe2013l' l p,ałocze 2012l

tys' zł tys' zł
odŚelkln..7.ne.d n.e'n.ś.
odselkiod środkÓw n2 r2clr!nk..h hankowv.h 21

RozWaŻ3n e reŻenv n3 odselk od naeŹnośc t6 23
RozWqŻ:n e reŻefu na kosŻty b eżace
Wynik na rÓżn caclr kursowvch zrealzowanvcn nezrealzowanvcn 378

3

396 52

Pozosiałe koszty finansowe za pókacze 2a13f. I póllocze 2012 r' Wyn os]y odpowedno
222 iys zł i 422lys'zł 'wży.r':

]póhocŻe2013l' l pókocze 2012l

fus. zł
Odselk od olEvmanyclr kredytóW bankowvch 308

11

Pr.wŻia od oluvmanv.lr kedvlóW b2nkowv.lr 73 a4
Wvn k na różn]cacl] kursowych zrea Zowanvch nezlea zowanvcl 49
Wvcena nstrurnentu lnanso,reoo l./ou lonva.d tl

422

Wskaźnik EB|TDA za l półrocŻe 2013 r. wyniósł 6 130 tys. zł i utrzymywał się na poziomie
zbliżonym do osiągniętego Ża l półrocże ubiegłego roku.
Nadwyżka finansowa Ża lpółrocŻe 2013 r'wyniosła 5768 tys' zł i podobnie jak EB|TDA
utrŻymała się na poziomie zbliżonym do osiągniętej za l półrocŻe ubiegłego roku'

KursPLN/EUR ob cza|y Ża pdlacze 2a13l'darachunku zysków isaat iako Średnla
aĄ,łmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dŻień kaŻdego mies ąca
bieżącego kwańa]L] Wyn ós] 1EUR=42140PLN ibył zbljzony do
kursu Wy]iczonego tą samąmetodą za6fi ce 2012r' (1 EUR = 4'2246 PLN)



W okres e 6 miesjęcy 2013 r' W analogicznyrn okrese 2012 r spółka uzyska]a następujące
wskaźn ki reniownÓśc:

Marza bruilo ze sprzedaży
k$r bllnÓ ze Śrżldaży ] aąchÓ! że !ĘBda4i 13,87v"

Reniowność dz€ł. nośc operacy]ne] (EB T)

kysl z lŻiak]rałI rpeitlir4 l prlthdy że Śpte|lazyi
5 18% 590"

lż|sk Lłńa / pt|lthrq ze spęe.laa]
551%

k$r neno / litzt.hdtr r slnettaz\'J
4 51f" 5.48%

Renlowność majaiku (RoA)
IŻvsk netta / aftvla aoółenl

3 23% 3,7Ą%

Renlowność kap lału (RoE)
tŻvŚk netta / Śrcdni ka1|lalwlasnvl

968% 1314"n

EB TDA
6 130 lys. zł 6 ]8/ lys Żł

5768lys Żl 5 960lys zł

za I pcllocze 2013 roku W poróWnaniu do ana ogicznego okresu ubiegłego roku spółka osjągnęła
dynamikę marŹy brutto na pozlom e 106'42%' w bieŹącym okrese dynamika rentownośc
działalnośc| operacyine] Wyn osła B7,B0%, a rentownoŚc brutto os ągnęła dynamkę']05'56%'
Rentownośc netto wykazała dynarn kę 82,30% a na jei spadek m]a] Wpł\,V wyłącznie odroczony
podatek dochodowy, który Wyniósł 536 tys' z]'

W biezącym okres 'o sprawozdawczym spółka terminowo regulowała swoje zobowiązanla' a
zadłuŹenie społkj ulegało dalszemu, systematycznernu obnjżaniu' PoŻ]om zadłuŻenla na konlec
czeMca 2013 r' W porównan u ze stanem na 30'06'2012 r' uległ obniżen]! o'10,67%'

Wybrane Wskazn ki zad||Żenia i płynnośc] za ]po]rocze2013 r' i 2012 r przyję]y Wartośc jak
niŻei:

64!8% 12,14ó/"

ln a \ale k a fu cl,v / z rh aw i aza n ia h ólknle m 1 raw e l
184 155

105 087

! n'"rr E sfr!*ż|I 52 54

cyk naginoś. hand dvych wdnah
|!ftdri sl4r ral.zrDśd harnbwńh'13a dri / n|Lha|l| rena Że ne|laŻd 4rl 37

cyk zobowąŻań handlowych W dnach
Ńellrr shr zaŁ.wtzań z t\I dashw ' 13'] d j pr|Ćhąly renr ze ŚplŻellaż|l

l5 34

4' opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterŻe, mających
znacŻący wpbrw na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie 6 mjesięcy 2013 r' nre wystąp ły zdarŻen a nietypowe mające WpłlĄr'", na Wynik
finansoWV spółk '

5 objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

W okres e ob]ętym bieżącym sprawozdaniem nie Wystąpiły w dŻ]ała ności gospodarczej z]aw ska
cyklicŻnośc i seŻonowości'



6 lnformacje o odpisach aktualiŻujących wańość zapasów do wańości netto możIiwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów Ż tego tytułu

W spółce , W okrese l pcllacza 2013 r' utworzono i rozwjązano następ!]ące odpisy
aktualizuiące Wartość zapasóW:

7 lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wańości aktylvów finansowych l
rzeczowych akt]/wów trwałych' wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
oraŹ odwróceniu takich odpisów

W spółce , W okres e I póhocza 2013 T utwoTzono WykorŻystano lub roŻWiąŻano następujące
odp sy:

lnformacje o utworzeniu , zwiększeniu , wykolzystaniu i rozwiązaniu fezel\N oraz
istotnych zmianach wielkości szacunkowych'

W społce , W okres]e l półrocza 2013 r. Uiworzono Wykorzystano ub roŻWiązano następuiące
reŻerwy

I

31.12.2012 t 30.06.2013 r.

ReŻeMa na śwadczen a ernerytane
248 16

ReŻerwa n€ kosŻty b'akÓW
I 365 582 73 261 1 6t7

Rezerwa na wynagDdzen a
244 112t) 780 580

636

Rezerwa na nagrody]ub €l sŻowe 190 65 125

RezeNa na remonł koszty
poslo]óW ŻW aaanyclr Z remonlrfir 1 1100 100 1 800

ReŻen'Va na koszly doradzlwa 133 133

34 14

9' lnformacje o rezerlvach i aktywach z tńułu odroczonego podatku dochodowego

Aktvwa z tńułu odroczoneqo oodatku dochodoweoo

W okres e od 01'01'2013 r' do 30'06'2013 r' aktylva z t},łułu odroczonego podatku dochodowego
zrnniejsŻyły s ę o kwotę 466 tys. zł.

10

wyszcŻegóInienie
31.12.2n12 L 30.06.2013 r.

odpis akiua]zu]ący Zapasy maler.łóW i
ll)4 t8l

odps aklua Żu]ący zapasy WyrobóW t7! t1 1t2

31 .12.2n12 t. 30.06.2013 r

odp]S aklua]zu]ący udŻeły ur
124 r20

odps aklua ŻU ący naLeżnośc 2294 :05 8i 2251



zobowiaŻania z tvtułu odrocŻoneqo podatku dochodoweoo

W okresie od 0T'01'20013 r' do 30'06'2013l. zobowązania z t\,,tułU odroczonego podatku
dochodowego zW ększyły się o 68 tys. zł.

1o' lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży żeczowych aktywów trwałych

W W}zej WĄ/m enionym okresie główne lransakcie nabyca rzeczowych akiylłóW trwałych
dotyczyły:
- zakupu za ewarki 4g91ys. zl

zakupu dwóch automatów ( centra obróbcze) _ 435 tys' zł
_ zakupu esingowy ( samochody osobowe Wózkiwidłowe) ' 442lys zl
_ zakupu iwdrożen e lnnowacyjnego systemu zalewowego - 326 tys' zł
_ zakupu innowacyjnego systemu obróbki pozapiecowe] W kwocie ' 261 tys' z]
- zakupu masŻyny z robotem dowykańcŻania od ewów - 179tys zł
- Żakupu Wiertarki, tokarki i frezarki za kwotę łączną 135 1ys. zł
- zakupu pieca indukcyjnego tyglowego za kwotę - 78tys'z]

W pierwszym połrocŻu 2013 r' spolka ponosła łączne nakłady inwestycyjne oraŻ na prace
badawczo rozwojowe w wysokości 3 367 tys. zł ( z tego Wydatk na prace B+R Wvnios]y 1

4g7tys' Żł, co stanawila 2'77o/d przychodów netto ze sprzedaŻy produktóW' towalów
materiałów)'

W bieżącym okresie sprawozdawczym społka ne zawierała stolnych transakc]i sprzedażV
rzecŻowych akt\,VóW trwałych'

11' lnformacje o istołnym zobowiązaniu z tytułu dokonania Źakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Na dzień 30'06'2013 r' nie Wystąp]ły istotne Żobowiązania z Mułu Żakupu rŻeczowych akt\,vr'óW
trwałych.

12' lnformacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dŻ eń 30'06'2013 l' nie Wystąpiły roz czen a z tttułu spraw sądowych'

13' Postępowania toczące się pŻed sądem dotyczące zobowiązań albo wierŹytelności 
'których wańość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dzień 30'06'20]3 r' nie toczyły się żadne postępowan a przed sądem, organern właściwym
d a postępowania arbilrażowego lUb organem adm n siracji publ cznej'

14' Wskazania korekt błędów poprŻednich okresów

W sprawoŻdaniu finansowym Ża l po]rocze 2013 roku nie Wystąpiły korekty błędów poprzednich
okresóW'

15. lnfoamacje na temat Żmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności'
które rnają istotny wpływ na wańość godziwą aktwów finansowych i zobowiązań
finańsowych spółki, niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są Ujęte w wańości
godŻiwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)

Na osiągane pżez spółkę W pelspekt}ałie koleinych rniesięcy Wyniki ekonomiczno_finansowe oraŻ
wartość godziwąakt}ĄvóW ] zobowiązań finansowych będą mja]y WpĄ,vr':

' skaa spowolnienia gospodarczego w kraiach t]ni Europejskiej' głóWnych odb]orcóW
produktóW społki, w tym w szczególności sluacja gospodarcza Nierlriec,



Wahanla kursów wa ut obcych' W tynr W sŻczegó nośc] EUR/PLN
ksŻałtowanie się cen surowców i materiałów uŹylvanych do produkcji od ewniczej, głóWn e
sL]róWki od|ewniczej i złomu,
s}tuacja ekonom czno- f nansowa głóWnych odbiorców spółk

16' lnformacje o niespłaceńiu kredytu lub pożyczki lub nafusŻeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożycŻki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych dŻiałań
naprawczych do końca okresu spfawozdawczego

W okres je od stycznia do czeMca 2013 roku społka term]nowo regu owała zobowiązan a z Mułu
Żac ągniętych kredytóW bankowych i nie narusŻyła postanowień umóW kredlowych'

17' opis organizacji grupy kapitałowej

odlewnie Posk]e s'A. od dna 30'04.2009 r tworŻyły grupę kap tałową ' W skład której
Wchodziła społka odlewnie Po]sk]e s'A' iako podm]ot dom nujący olaz PRII\/A sp z o'o Ż
siedzibą W starachowicach ]ako podmiot zaleŹny'
od]ewn]e Polskie s.A' posjadały w społce PRIN/A sp' z o'o' 100% udzału W jej kapita e
zakładowym i 100% głosóW na zgromadzen u wspó nikóW tej spółk '

Na podstaw]e ań' 56 Ust' 3 ustawy o rachunkowości odewne Polskie s'A. ne sporządŻała
skonsoldowanego sprawozdania finansowego gdyŻ podstawowe wielkości ekonomiczne
jednostki zależne] ( przychody, suma b ansowa. Wynik fjnansowy) nie były jstotne dla realizacj
celu określonego W ań' 4 ust' 1 ustawy o rachunkowości'

W dniu 16.0] '2013 r' Zarząd spó]k od]ewn e Polskie s'A' podał do publicŻnei wiadornoŚc 
' 
Źe

nadzwyczajne zgromadzenie Wspóln kóW spółk zaleŻnej PRIN.4A sp. Ż o.o' podjęło uchwałę o
lozwiązaniu tej społki iotwarcu jej ikwdac]i' spółka odlewnie Polskie s'A. nabi,łe W spółce
za|eŻf,ej udzialy za ce|ę '120 tys' Żł' ob]ęła rezerwąW ksjęgach rachunkowych za2010 r'

Jednostkądom nującąwstosunku do spółk] od ewn e Polskie s'A.' W rozumien u art'3 !st' 1 pkt
37 d ustawy o rachunkowości, ]est spółka z ogran]cŻona odpowiedz a nościąoP lnvest z
siedzibąW starachowicach, która nadŻień30'06'2013l'posiada]a5'425'246sŻtukakcj spółk
odlewnie Polskie s'A' ' co sianowi 26'25 % ogółU akcii i 26,25% liczby głosów na Walnym
zgromadzeniu akcionariuszy spółki odLewnie Polskie s'A.
Pos]adana przez jednostkę dom nującą licŻba akcji j udz]ał w kapitale społki odlewn e Polskie
s'A' nie uległy zmian]e W stosunku do ub]egłego roku.

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

spólka w oklesie 6 miesięcy 2013 l' nie Żawierała z podmiotami powiązanymi istotnych
transakcj na nnych Walunkach n ż rynkowe

'19. lnstrumenty fi nansowe

Dzałalnośc spółk W po]roczu 2013 r' finansowana była kapia]em własnym, kredlami
bankowymi, a także zobowiązan am] L]kładowym i handlowymi' Bankam finansującym
dzia]a]noŚć społki były: Bank Milennium s'A' i Raiffeisen Bank Polska s.A'

W dnu 30.01'2013 r' społka roŻlicŻena transakcji zawańej w dnu 26'10'2012 f' powzez
sprzedaŹ 250 tys EUR ' 

po kursie ternrinowym 1EUR = 4']900 PLN' Kurs średni NBP z tego
dnaWynósł 1 EUR = 4' 185B PLN ' RoŻ]jczenie tej transakcji skutkowało ujęcem kwoIy 22tys. zł
W kosztach fnansowych bieżącego okresu Ż uwag] nawyksięgowanie 'dodatniej" Wyceny tego
nstrumentu na dzień bilansowy poprŻedniego roku, tojest31'12.2012 r'
Pon żej przedstawiamy charaktelysiykę roŻlicŻonej tlansakc]i wa utowe]:

1 Data Żawarcia transakcji 26.10.2012 r.
2 Numer kontraktu FX1230001051
3
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4 Waluta bazowa/wa uta nlebazowa EUR/PLN
5 Waluta i kwota kuoiona orzez soółke 1 047 500.00 PLN
6 Waluta i kwota sprzedana przez spółkę 250 000.00 EUR
7 DŻień zakończenia transakc i 30.01.2013 r.

Kurs terminowv 4,1900

W dniu 29 stycznia 2013 r' społka Zawarła z Raiffeisen Bank Polska s'A. aneks Nr 1 do Umowy
dodatkowej iransakcj wa utowych zdnia 11'o4'2o12l' wydł!żający na okres nle dłużsŻy niż 6
mies ęcy prawo do zawieran a taansakcj walulowych 1erm]nowych do kwoty 1 000 tys zł' llb ]ej
róWnowartość W innych wa utach'
W oklesie od kwietnia do czerwca 2013 r' spóka zawalła dwie transakcje ieTfi] nowe na
warunkach jak niże]:

1 Data zawarc a transakcii 23.05.2013.. 07.06.2013 r.
2 FX1314301215 FX1315800386
3 Tvp nstrumentu forward
4 W.hł2 baŻowa/wa Uta n ebazowa EUR/PLN EUR/PLN
5 Waluta i kwota kupiona pzez spółkę 1 052 850.00 PLN 1 081 250,00 PLN
6 Wahjia i kwoia sDrzedana Drzez soółke 250 000,00 EUR 250 000.00 EUR
7 Dzień z2kończenia transakc i 28.08.20'13 r. 30.09.2013 r.

I Kurs term inowa"/ 4.2414 4,3250

Wycena transakc]i na dzeń biansowy 30'06'2013 r'' zawartej w dniu 2305'2013 r' iW dnju
07'06'2013 r', Według wartości godziwe] ( na podstawe wyceny bankowei) skutkowa]a
Żw ększenjem kosŻóW fjnansowych o kwotę 41 tys' Żł

20' lnformacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wańości insłrumentów finansowych
wycenianych w wańośc! godŻiwej

W okresie 6 m esięcy 2013 r. nie Wystąpi]a zmiana metody ustalania Wartości instrumentóW
finansowych Wycenianych w Wartości godz wei'

2'1' lnformacje dotyczące zmiany w klasyfikacji akq/wów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów

W okresie 6 miesęcy 2013 r' nie rniała m ejsca Żmiana W kwa ifikacji akt},Ą'.r'óW fnansowych w
Wyniku zm any celu lUb wykorŻystan a tych aktylvów'

22' lnformacje dotyczące €misji , wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wańościowych.

W okres e 6 mies ęcy 2013 r' nie miały miejsca emisja akcji' Wykup j sp]ata n eudziałowych
kapitałowych papieróW wartoścjowych'

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie 6 m esięcy 2013 r' społka nie zadeklarowała 
' 

an] też nie Wypłacła dywidendy'

24' zdalzenia po dniu na który sporządzono kwańalne skrócon€ sprawozdanie finansowe ,

nieujęte w tym sprawoŻdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wynikifinansowe

Po dniu na który spolządzono b eżące ' skrócone sprawoŻdanie fnansowe Wystąpiły
naslępujące zdarzenia maiące wpływ na ]ej sytuac]ę ma]ątkową i finansową:

'1) W dn U 12'07'2013 r' Zarząd społki od ewnie Po]skie s'A' po nforrnował' że W okresie od
14'12'2012 l. poprŻeŻ zrealizowanie ko]einego zamówlenia na dostawę odlewóW
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25' lnformacje dotycuące Żmiany zobowiązań warunkowych lub akb^'ów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Na kon ec I pó|rccza 2013 roku W stosunku do stanu na dzień 3112 2a12 f' zobo\N'|ąza|ia
Warunkow€ nie uległy zm an e i Wyn osły 9 609 tys' zł.
Zabawiązan a Warunkowe Wynikają z zawartych umóW o doiac]ę, które to zabezpieczone są
wekslam własnyrn n blanco Wystawionym przez spółkę Aktua ny stan zabezpieczeń
wekslowych preŻentUje poniżsŻa tabe a:

Żel wnych dla KoRPo sp' z o'o' Ż siedŻibą W Jaworze os]ągnęła Waitość przychodów Że
sprŻedazy do tej Spółki w łącznej Wysokośc 9 743 tys' zł' Rea Żacia ZamóW eń odby]a się
na warunkach rynkowych nie odbiegających od postanowień ogóln e przyjętych W L]nrowie

dostawy, bez zapisóW dotyczących kar umownych iWarunkóW Umowa ta spełna
kr},terjum Żnaczącej umowy zgodn]e zpar' 5ust' 1 pkt 3 W ŻWiązku z par 2!st. 1 pkt44
b) RRM GPW (Dz' U' 2009 Nr 33 poz' 259 zp6ż|'zm')'

2) w dn| 23'07 2a13 r spó]ka odewne Poskie została po nfo.r.owana' Że PKo BP
Bankowy oh/r'arty Fundusz Emerlalny (dalej zwany PKo oFE) na dz]eń 19 07 2013 l' 

' 
W

Zw ązk| z zakończenlem ]ikwidacji otwartego FUndUszU Emertta nego PoLsAT
(ŻWanego dalej oFE PoLsAT) i przejęciem W tym dniu przeŻ PKo oFE aktwóW oFE
POLSAT' lczba akc]i spółk Akcy]nej odlewnie Polskie posiadanych przez PKo oFE
Wyn osła 2 065 743 , co stanow 9,9968% udziałU w kap]ta e zakładowym spółk a iczba
z pow\ŻsŻych akcji wyn osla równieŻ 2 065 743, co stanow 9'9968% udŻiałU w ogólnej
jczbie głosóW na Walnyrn Zgromadzeniu spó]k '

spółka n e posiada innych Żobowiązań Warunkowych poza wymienionymi powyzej'

W zakres e aktWVóW warunkowĄ/ch , na które składają się na eżnośc walunkowe Wyn kające Ż
podpsanych w atach 2010 2011 umóW o dotację ' Wystąpiły W stosunku do stan! na dŻjeń
31'122a12l' zmiany w ŻWiązku z Wpłylvem na rachunek bankowy Spółki części należnych dotacj
W kwoce łącŻnei 234 tys. Żł'

Na dzeń 30'06'2013 l' ' plzy zaloŻen I reaLzacii projektów zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowyra stanowiącym załącznik do danej umowy o dofinansowanie społka ma rnoŻ Wośc
uzyskania dotacj w kwotach jak nizej:

1

Żab*p eczen e plaw dlowej rea Żac] umowy 9/D\łP/2006 Ż
dnia29 ślopada 2006 r o dol mNołan e prcjeklu'Wdmżen e
Zint€qrowanego syslemu Topenia obróbk PoŻap emwćj

762

Ż

zabezp eczen e na €ż!,tego lvykonan a Żobo iaaań Wyń kającyń
ŻUmowy ni PoPW 0].03.00'26 039i09 00 Ż dna 3108 2010l o

" 
slwouenjeW SpÓlce od ewn e Polske sA ołodkaBadawżo

Ro&ooweqo Komponentół odlewncŻyĆh oBRko

6 200

J

zabeŻp eczenie na eż,tego ykonan a ŻobÓwiąŻań Wyn kającyń
z umowynr UDA P0 G 01 04 00.26-007/0s.00 UDA
P0 G 04 0] 00_26.007/0940 Żdńa 25 ]0 20]0 r o
dofinansowanepfu]eltu opżÓowańe WdrożeieinnNacvjne
techńolog Wńapania obrÓbk pozap]eowe]
wvŚÓkoakoścÓwBooże Wa Ślen da neo.

925
WraŻ Ż odsetkani vl Wysokośc
okeślone]]ak da aąloŚc
podatkowych liczonym od dna
pżekaao a środkÓW na konlo
soółki do dn a fu..lL] dńla.

Żabezp ecŻenie na eżylego Wy(onana zobow ązań Wyn k4a.ych
z uńowy Ól L]DAP0G010400260]1/10ł0 zdnia
]0 0B 20l] r o dolmmow ie prc]ekiu Badania optańwańe
Iechn k WiWa@| a nnowaoyjnego Wysoko]akoścowegożeliwa

1122
wraŻ Ż odselkań w lvysobści
okreśonej]ak da za egłości
podat[owych czonym oddna
pżekazai a ś.odkÓW na konlo
spolki dodna&rcludolłc

I60S
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T}lut realiŻoMnego prcjektu ińweslycyjnego / cdorego
. nl Umowy o dofińansowanie

Naea lnsĘtucji Wdńżającej
Należnośc] MrunkÓM na

dŻień30'06'2013l'
Iwtys tl

sfu/oren e W spÓlce 0dewne Foskie s A ośrodka BadawĆŻo.

Ro&o]owego KomponentÓw odlewnĆ4ch oBRKo

' 
ń.wa nr PoPW 0] 03 00 26039/09.00 zdna 3] 08 2010r

620

oomcowan]e wdrcżen e innowacy nei lechnoloq W]lłpania obńbk
ptap emwej {ysokoiakośc oweqo że Wa sieroida ne!]o

- umowy nr LIDA P0G 0l04.00'26 007/09 00 L.rDA PolG 04 0l00.26
007/09 00 Żdna 25 ]0 20]0 ł

301

3

Badana opraowan e technik WyhłarŻania nnowacy]nelo
W}soko]akościoweqoże Wa ausferyvżrego
lmMv i. llDA.PO G 01 04 00 26 011/10 00 zdna 10 08 2011 r

893

814

26' skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej' w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, prŻejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału' restrukturyŻacji i Żaniechania dŻiałalności'

W okresie od styczn a do czerwca 2013 r' n e wystąpiły zmiany w strukturze spółki W Wyniku
połącŻenia jednostek gospodarczych, przeięcia lUb sprzedazy iednoslek, |nwestyci
o''goLe'rr nowych' pooliaru'eŚIr.(Iu-yŻacji

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

spó]ka nie podała do pub|icznej wiadomośc prognozy WynikóW na rok 2013 z UWag na
niestab lną s}łuację rnakroekonomiczną W gospodarce Światowej i europeiskej skutku]ącą
trudnynr do przewidzen a pozor.er. zamóweń W perspekti,\]Vie koejnych mies ęcy b eżącego
roku.

28' AkcjonadusŻe posiadający bezpośrednio lub pośrednio prŻeŹ podmioty zależne co
najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz zmiany w strukturze
własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego rapońu
kwańalnego

Na dzeń 30'06'2013 r' kapitał Żakładowy spółkl Wynosił 61 992 363 zł i dzieli] s ę na20 664121
akcji zwykłych na okaziciela o Wańośc] nom nalne] 3'00 zł kazda
Kapitał zakładowy n e podlegał Zr.ianom W okresie 6 miesięcy 2013 l'

Podaceblansowej bieŻącego półlocŻnego s prawozda n ia f nansowego , to jest po 30 czerwca
2013 r Wystąpiły zm any W strlkturze Własnośc znacznych pakietóW akcii spó]ki'
PKo BP Bankowy otwarty Fundlsz Emeryłalny (da ej zwany PKo oFE) na skutek Żakończenia
likwidacji o1wańego Funduszu Enrerylalnego PoLsAT (zwanego dalej oFE PoLsAT)
przeięc em W tym dniu przez PKo oFE akt}wóW oFE PoLsAT, siał s ę pos adacŻern akc]
odlewnie Poskie s'A' W ]iczbie 2065743 szluk' co stanowi 10,00% Udzału W kapita e
zakładowym spółk odLewnie Po ske s A' i taki sam udział W ogó nej liczbie głosów na Wa|nym
Zgromadzen u.
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Akc]onarUszam posadaiącymi co najmniei 5 % ogólnej licŻby głosóW na Walnym Żgror.adzenlu
spółki Akcyjne] od ewn e Po ske wed]ug stanu na dzień przekazan a rapoftu by :

Stan popnedni
na 31.03.2013 r.

Stan aklualny
na dŻień Dżekazania rapońu

Lp.
Liczbaakcji/
głosównaWz

lw szt.l

% udŻiał
liczba akcji/

wz

5 425 2Ą6 2825% 5 425 248 26 25%
3 4!5 248 t6 sl% 3 495 2,18 t6 -.11"

BNP Par bas SA 1 952 896 9 459" I S52 896 9 45'/,
BankGospodark ŻyWnoścowe]

6 3r% 1 303 586

NG Bank saŚk S A "i 86644! 4 19% 866 440 4 191;

6 530 712 251% 530i12 251%
PKO BP Bankowy OlBady

2 065 743 ]0 00oó

"/ Banki wskazane W pkt 5-6 tabeli .|ziałają w ramach porazunjenia z paŻostałymi Bankami posiadającymi
pawyżej 5% głosÓW na Walnym Zgrcmadzenlu spÓłki, na padstawje Warunków Restruktulyza.]]

29 zestawienie stanu posiadania akcji spółki pŻez osoby zalządzające i nadŻorujące na
dzień przekazania rapońu kwańalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od
przekazania poprzedniego rapońu kwańalnego

W okres e od stycznja do dn a plzekazan a raportu za l pó]rocze 20]3 rok! spółka nie otrzymała
iniormacj o zmianje w stanie pos adan a akcji plzez osoby zalządzające i nadzoru]ące.
Tabe a pon]zei przedstawia stan pos adan a akcj spółkj prŻez osoby zarządzaia_ce i nadzolujące:

Lp. osoba Żarrądzająca lub nadzorująca spółkę
Sian na30.06.2013r.

Liczba akcii / qłosów na Wz l % udŻiał
l w izt'] i wkabiIale żakladÓWm

LesŻek ła czyk Wcepl€Żes ŻarŻadU spÓłk 498 578 2 Ą1.'i,

KaŻjmelŻ KWecleń WiceplŻeuodn c4.cy 00 0 rats 
"

498 678 2,4]05 qó

30 udzielone poręczenia i gwarancje, których łączna wańość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych spółki

Na dŻeń sporządzenia raport! Żarówno Spółka iak teŻ podmiot od ne] za eŻny nie udŻielii
poręcŻen a kred}łu ]ub pożyczkj an też gwarancj żadnemu podnriotowi'

31' lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej' finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian oraz informac.ie istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań pŻ ez spółkę

W p eMszym pdrcczl) 2a13 r nie Wystąp ły nne isiotne zdarzen a' które nrogłyby znacŻąco
Wp]ynąc na ocenę i zm anę s}łuac]i maiątkowej 

' 
fnansowe] i Wyn ku finansowego spółki a także

istotne d]a oceny s}łuaci kadrowej oraz moż|iwośc realzac] zobowiązań'

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

Na osiągane przeŻ spółkę w perspekt},wie koie]nego kwartałU Wyn;k] ekonomicŻno_finansowe
będą m a]y Wp]i,a':

tempo i ska a spowo n en a gospodarczego w Po sce i krajach Lrni europeisk ei
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kształtowanie się kursóW wa ut obcych' a w szczególności Waluty EUR Wobec PLN (z Uwagi
na wysoki Udział sprzedaży realizowanej w Walutach obcych )'
kształtowanie sję cen surowców i materiałów Wykorzystylvanych
głównie suróWki odlewniczej oraz cen nośnikóW energetycznvch
udział W kosztach produkcji'
s\'łuac]a ekonomiczno- finansowa głównych kontrahentóW spółki' w

ARĄDU

W produkcji od ewn czel,
z uwagi na ich istotny

szcŻegó noścl odbiorców
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