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1. Działalność spółki

lnformacje ogólne

0 DLEWN E PoLsK E s 'A są społką notowaną od 1 2 '03 ' 1 998 r. na Giełdzie Pap eróW Wańościowych s'A' W

Warszawie.

siedzibą spółki ]est miasto starachowlce' Adres: 27 200 starachow ce' A eja Wyzwolenia 70

spółka zarejestrowana W sądzie Re]onowym W Kielcach' X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego
pod numerem KRS 0000024126

Kap ta] zakładowy społki Wynos 61 
' 
992 363 Zł i dzieli s ę na 20 '664. 1 21 akcji zwykłych na okazic ela o Wańoścj

nor. na nej3'00 złkażda'

skład zarządu i Rady Nadzorczej

zgodne ze statutem spółk Akcyjnej oDLEWN E PoLsKlE, spółką zarządza trzyosobowy Zarząd' Kadencja
Zarządujest Wspó na trwa trŻy lata'

0d 01'01'2014 r. Żarząd spółki działa W składzie powołanym pęez Radę NadzorcząW dniu 12 04 2013 r', tj':

Pan Zbigniew Ronduda, Prezes Zarządu
Pan Ryszad Psarski, Wceprezes ZaŹądu
Pan Leszek Walczyk' Wceprezes ŻarządU

Kadencja ZaŻądu rozpoczęła się 17 05'2013 r

Nadzór nad dz]ała]nością społki sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza' Kadencia Rady Nadzorczej jest
Wspó na tlvva tEy lata

od 0 1 01 20'l 4 r' Rada Nadzorcza dzia]a W składz e powołanym p.Żez Zwyczajne Wa ne Zg romadzenie spółki W

dn u 16.05.2013 r., ti.:

Pani Joanna Łączyńska suchodolska PEeWodnicząca Rady
Pan Kaz m erz Kwiecień, Wiceprzewodniczący Rady i sekretaę Rady
Pan Tadeusz Piea, członek Rady
Pan Adam stawowy, człor']ek Rady
Pan Roman Wrona, Czlonek Rady

Przedmiot działalności

Podstawowym przed miotem działalności spółki zgodn ie z Polską Klasyfikacją Dz ałalnośc (PKD 2007) jest :

2451 Z - od ewnictwo żeLiwa

2452 Z od ewnictwo staliwa
7219 Z_ badania naukowe iprace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodnlczych itechnicznych



zdarzenia istotnie WpłWające na działalnośó społki' które wystąpiły w l półr. 2014 r. i po jego
zakończeniu

Podpisanie W dniu 08'01 
' 
2014 I z Raifieisen Bank Polska spółka Akcyjna z siedzibą W WaEzawie Aneksu

nr4 do Umowy o Limit WierŻytelności Nr CRD/U36760I12 z dnia 01'02'2012l. Niniejszym aneksem okres
obowiązywania umowy został pzedłużony do dnia 29'01'2015 r-

Podjęc|e W dniu 05'05'2014 l. plzez zwcząne wa|ne Zgromadzenie społki uchwał W sprcwachI. zatwierdzenia sprawozdania finansowego społkiza okres od 1'01'2013 r' do31'12'2013l'. zatwierdzenia splawozdania zaządu z działa|ności społki za okes od 1'01'2013 r' do 31'12'2013 r'. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,. udzjelenia Wszystkim członkom Zarządu abso utorium z wykonania plzez nich obowiązkóW w.oku
obrotowym 2013,. udz]e|enia Wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutońum z Wykonania pŻez nich obowiązkóW w
roku obrolowym 2013,

Podstawowe wieIkości ekonomiczno.f inansowe

Prezeniowane dane dorycząokresu od 01'01'2014 r. do 30.06.2014 r. i są poróWnywalne do danych za ok€s od
01'01'20'13 r' do 30'06'2013 r' Dane podawane sąW tys' zł'

A |żychody ze spżedaży produktóW' lowalóW
65 298 53 997 120p3%

Tabela 1 Rachunek zysków i strat

B KosŻty sprŻedanych produklóW, lowaróW
55 661 46 029 120,93%

c Zysk brutto Że spfzedaży 9 637 7 968 120,95Vo
D Kosży spzedaży 1 490 1 2Ą8 119,390/0

E Koszly ogólnego zaŻądu 4845 5 099 95,02%
F Zysk ze sprzedaży 3 302 1 621 243,7\yo
G Pozoslałe przychody operacyjne 1 112 1 969 56,48%
H Pozos|ałe kosziy operacy]ne 1 031 791 130,34yÓ

l Zysk z działalności opeEcyjne] 3 383 2799 120,860/0

J Przychody finansowe r80 396 45,45yo

K KÓszfu finensowe 161 222 72,524k
L zysk z dz alalności gospodaczej 3 [02 2973 114,43o/Ó

l'ł Wynik zdaE€ń nadzwyczain ych

N Zysk brutio 3 442 2973 114,43%
0 Podatek dochodowy 382 536 71,27v.
R Zysk nelto 3 020 2 437 123,92Vo

spółka za lpołr' 2014 r' osiągnęła zysk netto W Wysokości 3 020tys' zł' Wynik społki za połr' 2014 r' na
poszczególnych działalnościach Wyniósł



Tabe a 2 Wyniki

Zysk brulto ze sprzedaży

ZYsk Że sprzedaży

Zysk z pozoslałej dz ałalnośc opefacyine]

Zysk z dzlała nośc flnansowe]

7 968 120,95yo

3 302 1621 2A3,70%

9 637

8l 1 178 6,88%

19 174

sllaly nadŻWycŻajne

Zysk nadzwyczajne

Zysk brutlo 3 402 2 973

Podatek dochodowy 382 536

Ą,1!J3o/"

71,210/o

w tym

' padatek dachadawy bjeżący

- padaleh dachadawy adroczany 536382 t1,27yo

Zysk netlo 3 020 2 437 123,920/0

l]zys kane $1nik ekonom cŻne Ża półrocŻe 201 4 r' potwierdzają do brą kondycję finansową spółki'

r 065 1,750/, 255 0,50%

AmorlyŻacja 4,890/"

t.

2. 3 331 6,51%

4!,654/,

89,224/r

zużycie materałóW i€n€rq i 47,20'/" 25 883 50,69% j10,86%

2 972

28 695

3.1. wtyn: energia 4 703 7,74% 4 658 9,13% 10A,s7%

uslLrg obce 11 326 18,63% 8 639 16,91% 131 j0%

5' podalk opłaty 903

^ Wvnaorodzen a i śW adczen a na

1.49'/" 823 1,624/a 
L09,12y,

22'32% 12B g4a/Ó" 
?eqz p|qcołl@y 14 694 24,170/, 11 396

7' poŻostale koszty 1 140 1,870/o 738 1,45'/a 154 47a/o

ogółem kosŻty 60 795 100.00% 51 065 100,00% |9,05%

stru ktu ra kosztów rodŻa]owych W I półr' 201 4 r' W poróWnaniu do l póh 201 3 r' n ie uległa zasadn czyrn zm anom 'W półr' 2014 r W poróWnaniu do anaogicznego okresu roku ubeg]ego zrnniejszył sę udzial kosztóW
materałóW i energii W kosztach ogółem amortyzacji oraŻ podatkóW i opłat Zw ęksŻył się natom]ast W kosztach
ogółem udział usług obcych' Wynagrodzeń ] śWiadczeń na rŻecz pracowników' pozostałych kosztów oraz Wańość
sprzedanych towarów i n]ateriałów'



Bilans

Tabela 4 Bilańs

A' Aktywa raŻem

1 ' Akł.M/a tMałe

2' Akl]Ąva obrctowe

82 626

39 40s

43 221

100,00%

47,69%

52,310/o

75 374

39 046

36 328

100,00%

51,80%

48.20a/a

109,62ya

100,924/a

118.97a

Pasylva razem

Kapilałwlasny

Zobow]ąŻania i lezeruy

82 626

32 f60

50 466

100,00%

38,920/0

75374
26 393

48 981

100,00%

35,02%

109,62v"

121,85%

103,03%61 64

suma bilansowa nadzień 30'06'2014 r' Wynosiła 82 626rys' zł iWstosunku dosumy bilansowejna 30'06'2013
r' rcku zwiększyłasję 07 252 tys'a't]' o9'62ok

sytuacja majątkowa

W struktuze majątku społki aktywa trwałe Według sianu na 30.06'2014 r' stanowi]y 47'69% ogólnej Wańości
aktywóW'

1

2

3.

5.

Warlości n emale a]ne i prawne

RzecŻowe aktywa tMałe

Należności dłUgoteminowe

lnweslycje dlugolerm nowe

Długoten]]inowe rozliczen a

231

37 624-

I 550

0,59%

95,48%

700

35 703

264;

1,79va

91'44Ó/a

33,00%

105,380/o

58,65%6,77vo

39 405 100.00% 39 046 100 00% 100,92y,

3,93%

Aktywa obrotowe stanowiły 52,31 % ogólnej Wańości aktywóW'

1.

2.

3.

4.

Zapasy

Należności krotkoterminowe

Inwesiycje krótkoierminowe

Kótkoterminowe mz iczenia

12 934
19 243

918'1
't 863

29,93'/,

44,52'/o

21,24"/"

4,310/0

15 687

16 424

3 019

1 198

43,18%

45,21vo

8,31%

3,30Vo

82,45Vo

117,16%

304,11yo

155,51%
m

100,000/o



Sytuacja finansowa

Tabela 6 Ka
30.06.201 Udział wg

30.06.2014

30.06.20'13 Udział\łg

30.06.20t3

1.

2.

3

4

5

6

Kapiałzakładowy

Akc]€ Własne

Kaplałzapasowy

Kaplał rezerwowy z aktua zacji
wyceny

s1rala z lat ub]egłych

Zysk netlo

61 992

52 411

18

.85 281

3 020

192,760/"

162,970/,

0,06%

.265,18%

9,39%

61 992

52 Ą11

19

-90 466

2 437

234,89%

198 58%

a 074/a

342 710/o

9,23vo

100,00%

100 00%

94 740/o

94,270/t

123 920/t

32 160 100,00% 26 393 100,000i" 121 85%

TabeląZ zobowiązania i rezeMy na lobowiązania
ń łuo"ą*"iu i"'er"v * fins:olł uazi@

zobowiazania 
_ wtys.zł stanuna wtys'zł sianu na t]:5]

-*._*-_ _, - ,,- -,,:, 30.06.201411 30.06.2013r.

1

2

3

Rezerwa na zobowiązan a

ZoboW ąZanIa długolerm nowe

ZoboW ąŻania królkoterrn ]]owe

Roz czenia międzyokresoWe

3 706

10 718

26 002
10 040

734%
21Ź4%

51,52%

19,89%

4 497

14 326

10 419

9 1B%

29,250/o

40,30%

21,270/o

82 410/0

7 4 82ya

131,73%

96 36%

Suma 50 466 100,00% 48 981 100 000/" 103,03%

Wybrane wskaźniki ekonomicznołinansowe

Tabela 8 Wskaźniki

1' Maża brutlo Że sprzedaży
'] ' l b'' 11o /ó a"ó|Ją^ Dż. \a|l' F 'D FdÓ-' lłÓ\

2 Rentowność działa nośc opelacy]nej

14,760/" 14,764/a 100,00%

5,18% 5,184/, 100,000/"
|ztsk z dzklalnDścj apene!!9i!i!]ąąl]ę 

'}]]ś4!y 
,eąa)

^ Rentowność brulio
(zt s k b l u lto /p r y ń o ll y 

? 9'p Ę ed aż] ! e||a )

4' Rentownośó sprzedaży nelto
r' |'dra a?' ad' /ó'D-ddÓ7] 1ólÓ\

5 EBTTDA
(W n i k z dzia } a ] no ści a pe E c|]!ę L ! ą19!!yz!!)?)

5,5190 94,56%

4,620/, 4,51a/Ó 142,440n

6 355 tys. zł 6 130 tys. zl 143,670/"

6 Nadwyżka fn an sowa

]g!! !9@:ą!]p!Eąq!L

7 Pazion zadlużen a

5 991 tys. Żł 5 768 tys' Żł 103,87%

61,08 % 64,98% 94,000i0
Eabawa]ark i EzeMy ra Żabow]ązants Ógćłen I akyla agaĘń)

8 Wskaźnik bieżące] płynnośc finansowe]
1,66 1,84 90 220/taF il" ab alae zabar a/a dt altdd aF

9 WskaŹn]kp{ynnośc]szybke]

Ib hy w a ab nl aw e ł apa sy )h o b Ówi6ż a ń i a k ńlkaĘ fi jn awe )
1,16 1,05 110,48%



l. cyk zapasóW W d| ach|| 
|siednt sian ząasow'l8a dnl pzyctlody neroze spzeaazy) 40 52 76,92y"

,1 C),khrLeznoso handbvrfh w dnEch

--:-)śIednl 
slan nahżnaścl h dtowych\ ]8a dnryz!!bduetor9:pE494 __* n 40 97,50%

cvk ŻobowdzJn nano owv.h W dn achfr 
t'"r", 'i,,'i'+,uilińn''ieli,iłrlel!sp,"}tE!!ą!) - 

31--' 88'57%

"" Renlownośc maiątku (RoA)

' |z,/,'\ nela , aktwó olołeń)
3,65 % 3,23t/a 113,00%

l,t Rentownośc kapilałU (RoE)
' tzt,\ Aeno,sedn) t\aptal wlasnt)

9,39 % 9,230/d 101,734/"

Podstawowe produkty

GłóWnym pęedmiotem działalności oDLEWN| PoLsKlcH s.A' jest produkcja odlewóW ze stopóW że|aza, z
dorninującym udzialem żeliwa sferodalnego oraz dzlała nośó Usługowa i hand]owa z tym zwązana, a także
hande materiałarn i towalami odlewniczyml'
spółka oferuje kompleksowąobsługę klenlóW od projektu do dostawy prcduktóW WytwaŻanych W cyk u produkcj!

odlewniczej' obejmujące]:_ projektowanietechnologii Wykonywaniaod]eWóW'
- wykonywanie opŻyrządowana odleWniczego (drewn anego' żyW]cznego' melalowego),
- produkcję odlewóW,
- obróbkę mecharicznązgrubnąi na gotowo' obróbkę cieplnąi cieplno_chemiczną
- montażpodzespolóWodlewniczych,
- malowane (gruntowanie, malowanie nawiezchniowe na gotowo natryskowe i zanurzeniowe,

malowan e proszkowe, kataforeza),
- pakowan e iWysyłkę

Produkowane W spółce odewy obejnrują połprodukty, połfabrykaty ipodzespoły do maszyn iUrządzeń olaz
pojazdóW' a także rnaszyn budowla|ych i innych' odbiorcam] społk są podmioty działaiące W branżach:
motoryzacja' armatura przemysłowa, pŻekładn e mechaniczne, kolejnictwo' energetyka, maszyny rolnicze'
budoWlane oraz splzętAGD'
Podstawowymi produktami Wytwarzanymi pŻez spółkę są odlewy Wykonywane głóWl] e z żel]Wa sierc da nego, a
także z żeliwa szarcgo i sta iwa' społka Wykonuje produkcję głóWn e W małych iśrednich seiach'

Tabela 9 sprŹedaż odlewów}, podziale na tworzywa

stluKur. :lościowa produkcji odlewów $/edług l połr. 2014 Udział w l l pdr' 2013 Udział w l DynamikaLp' ttvoŹyw ('ony) póh'2014 (tony) pć,lt 2013 20t4: 2013

odlewy z że Wa sferodalnego 6 384 84,230/a 5 340 81,740/d 119,55%

odewy z że Wa sŻarego '| 171 15,454/r 1 184 18,12% 98,90%

Od evvy ze sla wa 17 0,12% 212,5]ya0,224/,

odlewy Ż że wa stopoweqo 0,08%

Odlewy z ADI 0,01% 0,02% 100,00%

Produkcja odlewów razem 7 579 100,00% 6 533 100,00% 116,01y,

W okresie l połr 2014 l W poróWnan u do analogicznego okresu roku ub]egłego tonaż produkcji od ewnicze]
zwiększył się o 16'01%, z 6 533 toi W l połr' 201 3 r do 7 579 ton W l połr' 2014 r'

Największy udz]ał W produkcji społki mają odlewy z żeliwa sferoidalnego W pók' 2014 I W pońwnaniu do
anaLogcznego okresu roku 2013 ich udział W Wolumenie ptodukcj zwiększył się z 81,74% W półr' 2013 r' do
84,23a/aw I połl 2014l'



Drugirn twoŻywem pod Wzgiędem produkowanej ilościjest żelWo szare (18'12o/d w Ipóll.2D13l'i15,45%wI
półr. 2014 r').

Kolejnymj twolzywami' z których produkowane są od|ewy ]est staliwo (0,12% łączne] produkcji W l półr. 2013 t'
a 

'22 
% w I półl ' 2014 l ') oraz żeliwo stopowe i ADl

Zeliwo ADL jest nowoczesnym tworŻywem o Właściwościach zdecydowanie pŻewyższających dotychczas
produkowane gatunki t\dotzyw odlewniczych.

PrŻychody ze sprzedaży

Tabela 10 Plzychody spółkiwg miejsca ich generowania

|" Prłchody spólłitlg mieFH ich lpół'2014 udtiłw lpóh' 2013 Udzlałw Dyn.mika_- len€rcMnia {iys.') lpóIr.2014 nys.zł) |pół.2013 2011:2013

1' Przychodyze sprŻedaży, W tym] 65 298 100,00% 53 997 100,00% 120,93%

1.1. prŻychody z dzałaności spółki W

kraju
62 026 94,99% 53 457 99,00% 116,03%

1'2 przychody z działalności społkj w
Niemczech.)

3 272 5,010/o 540 1,00% 605,93%

-) Przychody spółki W Niemczech związane są z lealizacją umóW o dzieło w branży odlewn czej W obiektach
fabrycznych klientóW położonych na terenie Niem]ec W ran]ach oddeegowanla pracownikóW Własnych'
Działalność ta prowadzona iest pŻezzakład W rozumienlu prawa podalkowego ipodlega prawu niemieck]emu

Tabela 11 struKura przychodóW spółki

Lp. slrulóJE prŻychodów spólłi lpól'.2014 Udzialw lpół'2013
(tys' Ż0 lŃh.2011 (tys. 

')
UdŻiałW oFamika

lpół' 2013 2u4|n13

Pżychody ze spżedał, wtyń| 65 298 100,00% 53 997 100,00% 12a,%ya

1.1 prŻychody ze sprzedaży produkcii' w tym: 59 928 91,780/" 52 094 96,48% 115.04ya

1 1.1' pŻychady ze sprzedaży prcdukciiwłasnej 58 620 89,77% 51 278 94,96% 114,32%

1'1'2 prŻychady Że spftedaży plodukciiobcej 1 308 2,00% 816 1,52% 16A,29%

1.2.
pżychody ze spŻedaży usług pozostałych

usług śWadczonych poza qran cam kraiu
4 003 6,13% 1601 2,964/1 250,03%

Przychody z hand u 1367 2,090/, 302 0,56% 452'65yÓ

W okresie połr' 2014 l społka osiągnęła pŻychody ze sprŻedaży W Wysokośc] 65 298 tys' złi były one Wyższe
o 20'93 % W stosunku do ] pólr' 2013 r

UdŻał osągniętych pzychodóW z działalności podstawowej' tj' sptzedaży produkc], W przychodach ze
sprzedaży W póh 2014 r' stanowił 91,78% (W l połr. 2013 r' udział ten wynosił 96,48 %)' Plzychody ze
sprzedaży produkcji W l poł 2014 r' w stosunku do analogicznego okresu rcku ubiegłego zwiększyły się o
15 04% Znaczny Wzrost W I póll' 2014 f. W stosunku do ] połr 2013 r' Wykazały przychody z hand u oraŻ ze
spEedaży usług, na które miała WpłyW realizacja umóW o dzieło na teren e N emiec'

1.3



Tabela 12 Przvchodv ze spęedażywg branż odbiorców

Prrychody ze śpżedał produhów i usług ($/g

bnnżodbiolców)
lplł.201ł UdŻiał w

{tys. zł) l pół.2011
lpoh'2013 Udziałw Dynanika

(tys. Ż0 |półl' 2013 2014 |2013

1. PŻen]ys] maszynowy (m'in. pżekładni

mechan cznych i maszyn budowlanych)
18 097 27,710/" 15 645 28,97% 115,67%

lV]otoryŻacia 14714 22,530/" 12738 23,590/a I15,51%

inne masŻyny i urŻądŻen a 9 616 14,73% 7 900 14634/a 121,72%

Armatula przemysłowa 6 135 11,36% 106,29%6 521 9,99%

Koein ct\ło 8,81% 3 180 5,89% 180,97%

Energelyka 4146 6,35% 3 359 6,224/, 123,43%

Usługl lea zowane W branży odewncze] poza
qranicarnikraiu

3 272 5,01% 1,00% 605,93%

Maszyny IolnicŻe 2 412 3,69% 3 242 5,93% 75 33%

L]rŻądzenia qospodarsiwa domoweqo 0,470/" 55 57%135 0?1%

]0 Pozoslałe (W tym pozostałe usług ) 630 0,96Y" 1 046 1,940/o 60,23%

suma spżedał 65 298 100,00% 53 997 100,00% 120,93%

Rynki zbytu oferowanych produktów' towarów i materiałóW

spPedaŹ produkowanych WyrobóW i śWiadczonych usług przez spółkę rea zowana jest dla odbiotcóW krajowych
izagranicznych.

Tabela 13 struktuIa spnedaży spółkiwg rynków zbytu

sttułtula sprredał sp{'łki v/g rynkówzb},tu
lpołr.2014 UdŻialw

(tys' zł) lpołr' 2014
lpółl' 20f3 Ud'iałw Dynamika

(ty3' zł) lpółt 2013 2014:2013

sprzedaż krajoWa 32 300 49,47% 27 235 50 44y" 118,60%

Dostawy Wewn ątrzwspó notowe 30 48s 46,69% 22 989 42,s74/, 132,61a/a

spfŻedaż eksportowa 2 513 3,85% 3773 6,99% 66,60%

spżedaż raŻem 65298 100,00% 53997 100,00% 12A,%%

UdŻiał sprzedaży rea iŻowanei W dostawach krajowych W pżychodach ze sprzedaży
W l póh' 2014 r Wyniósł 49'47% (W pók 2013 r' udŻał ten Wynjós] 50,44%)' natomiast udzał spŻedaży
lealizowanej poza grance krcju (dostawy Wewnątlzwspólnotowe ekspoń) Wyniósł 50'54% (w L półr' 2013 r

udzlałten Wyniósł 49,56 %)'

W pół.2014r'Wstosunkudolpólr'2013r sprzedaż rea izowana poza granice kta]u Wzrosła o 23,30%'

calkowty udzjał sprzedaży w Walutach obcych W złotych W oparciu o ceny indeksowane kursem Waut W

spEedaży ogółem ]est dużo W|ęksŻy n ż puedstawjony Wyżej udział dostaw Wewnątlzwspó notowych ekspońu'
Wynika to z dz]ała ności niektórych klientóW Spółki Z Po|ski którzy W ca]ośc spuedają swoie Wyroby na rynk
ZagraniczneicenyzaodewyustalanesąznimiWPLNnabaziecenWautowych'Wlpołr 2a14l spŻedaż w
Waluc e i PLN na baŻ e cen Wa utowych Wyniosła 82'08% (W l półr' 2013 r' udz ał ten Wyniósł83,66%)'
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Tabela 14 Rynki dostaw wewnątrzwspólnotowych i sprŻedaży ekspońowej

Rynki dośtav/ wewnątr.wspólnotowych lpołr.2014 lldziałw lpół.2013 Udżiałw DynamikaLp. i spżedaźy eksportowej (tys. Ż) l polr.2014 (tys. zł lpć)k.2o13 2014 |2u3

1 Niemcy 17 914 54,29% 13372 49 97% 133,97%

2 Welka Brytania 3747 11,360/0 3 918 14 640/o 95,64%

3 Czechy 3 444 10,44o/, 2367 8,84% 145 50%

6 Austria 1717 5,200/, r 135 4,24yo 151,28a/"

4 Korea { 334 4,04"/" 2 013 7 ,52y" 66.211"

8 H szpan a 1217 3,69% 494 1,85% 246.361"

5 USA 1022 3,10'/, 1 341 5 03% 15.87%

7 Szwecja I 070 3,24% 1 039 3 BBo/o 102,98%

12 słowacia 491 1,49% 190 071qo 258.429a

1 l Włochy 472 1,43"/" 246 0 920," 191,8790

J0 Szwajca a 304 0,92'/" 29J r 090/0 103,75%

14 Dania 143 0,43"/" .3 -0,01% 4766,67%

9 Francja 119 0,36% 309 1js% 38,51%

13 Holandia 0,01% 42 016% 9,52%

Razem sprŻedaż zagraniczna 32 998 100,00% 26762 100,00% 1n31a/"

TabeLa l5 Zatrudnienie

Zatrudnienie

Srednie Srednie
zalrudnienie lldziałw zitrudni€nie
wlpók.2014 lpóh' 2014 wlpóh2013(osobvl (osobvl

udŻiałw Dynanika
lpóh' 2013 2014|2013

1 średn]e zatrudn €n e ogó{em w tym 386 '100,00% 337 100,00% 114 544/a

11. stanowska robotn cze, w tym 295 76.420/^ 254 7Ą 
'11a/d 118 00%

]'1'1 beŻpośredn o produkcy]ne 214 55'44ań 168 49 85% 127,38%

] ]'2 pośrednlo produlcy]ne 16'06ań 17 8A% 103,330/"

11'3 Pomocn cŻe 19 4'92ań 6.53% 86,36","22

12' stanowska n erobotnicŻe 23,58% 25.82v" ]04,60oó

1 Kob e1y 10,88% 11,87v" 105,00%

115,82%

sprzedaż na]ednego zatrudnionego W póh 2014 r' Wyniosła 169tys'zł była WyżsŻa o 5,63% W stosunku do
spŻedaży najednego zatrudnionego z anaog cznego okresu roku ub eg]ego, która Wyn osła 160 tys zł

Mężczyżl] 344 89.120/^ 291 88.130/"
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Działalność inwestycyjna

W l pół. 20]4 r' spółka poniosła nakłady inwestycyjne na niefnansowe aK}łl/a lMałe W łącznej Wysokości 5 303
tys' zł ibyły one \łiyższe o 2 640 tys' zł wstosunkudo poniesionych W l póh 2013 r' w Wysokości2 663tys' zł'

W ramach pon esionych nakładóW realjzowane były inwestycje odtworzen owe W Wysokości 3 830 tys' zł (w I

poh 201 3 r' nakłady Wyniosły 1 873 tys' zł) i inwestycje zW ązane ze stwoŻ eniem W spółce ośrodka Badawczo_
Rozwojowego KomponentóW od ewniczych, na które ponleslono nakłady W \Ąysokości 1 472 tys' zł (W l połr'
20]3 r poniesono nakłady W Wysokości202 tys. zł)

Działalność badawczo-rozwojowa

W lamach zrea|izowanego pzez oDLEWNlE PoLsK]E s'A projektu 
'stworzen]e W społce 0dlewnie Polskie

sA' ośrodka Badawczo_Rozwojowego Kon]ponentóW odlewn]czych 'oBRKo' finansowanego z Programu
operacyjnego Rozwój PolskiWschodniei 2007_2013,0ś prjor},tetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działane 1'3
Wspieranie lnnowacji, W spółce dzia]a komóIka organizacyjna oś]odek Badawczo_Rozwojowy KomponentóW
od lewn czych ' W d niu 31 08 201 0 r' została zawańa unrowa m iędzy Polską Agencją Rozwo]u Przedsiębiorczości
W Warczawie a społką której przedrniotern jest dofinansowanie tego pro]ektu Rea zacja projektu zakończyła
5ię 30 06 2014 r'

ceem funkcjonowania ośrodka Badawczo RoŻWojowego KomponentóW odlewniczych iest Wdlażan e innowac]i
technologicznych do procesu produkcyjnego komponentóW odlewn]czych da poprawy ich konkurencyjności' W
tyT]alosc ' le'n nowościdoslaw ikoszlów Wytwarzar;a'

ośIodek Badawczo'Rozwoiowy KomponentóW odlewniczych rea|Zuje projekty w obszarachI
nowych uruchom eń prcdukcji,

prac badawczo-innowacyjnych,
prac innowacyino_WdrożenioWych,

prac Wdlożeniowo-rozwojowych,

- kształcenia i doskonalenia zawodowego

W ramach ptac badawczo_ nnowacyjnych spółka realizuje projekt 
'Badania 

iopracowanie techn ki W}łWazania
nnowacyjnego Wysokojakośc owego żeliwa ausferwcznego''

Projekt rea|lzowany W ramach dzałana 1'Ą Wsparcie praiektów celowych osi priarytetowej 1 Badania i
razwój nowoczesnych tecńnologli Programu operccyjnego lnnowacyjna Gospoda*a 2007_2013'

W dniu 10.08.2011 r. została zawańa umowa o dofinansowan]e projektu między spólką a Poską Agencją
Rozwoju Przedsięb orczości W Wa]szaw|e' całkowita kwota WydatkóW kwalilikujących się do objęcia Wsparcem
zw ę'a|ych z rca zaqąpro]ektu Wynosi 3 000 tys' zł, a rnaksymalny pozion] dofinansowan a na jego realizację
ze środkóW pomocowych W ramach zawańej ur.owy Wynos] 1 722 tys zł okres kwalifkowalności WydatkóW d a
projektu kończy się W dniu 31'10' 2014 roku'

W zakresie rea izowanych i pzygotowwanych do rea izacj projektóW, ośrodek Badawczo_Rozwojowy
KomponentóW od]ewniczych Wspołplacuje z ośrodkam naukowymi, W szczególności z Akademią Górniczo'
PuI1ic4W KrakoWie Polhecl^']ikąRzeszowską

W okresie lpóh 2014 r' społka ponosła nakłady na inwestycje ipracebadawczo_ rozwojowo_ Wdrożeniowe
W kwocie łącznej ] 936 tys zł' z tego nakłady na prace B+R+W Wyn osv 464 tys' zł (W l półr' 2013 r' nakłady na
]nwestyqe i prace badawczo_ rozwoiowo_ Wdrcżeniowe Wyniosły 3 367 tys. zł, Ż tego nakłady na prace B+R+W
Wy|iosły 1 497 tys' zł)'
W l półr' 2014 r' udział nakładóW na inwestycje ] prace badawczo_ roŻWojowo_ Wdrożeniowe W pzychodach
netto ze spŻ ed aży prod uktów' towaróW i materiałóW Wyn ósł 2,96% (W l połt 201 3 r' UdŻiał ten Wynosjł 2 

'77%)'
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2. zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego

W połr 2014 r' nie były zmieniane zasady spolządzan a splawozdanla finansowego W stosunku do 2013 l'
W społce 0dlewnie Polskie księg rachunkowe prcV/adzone sązgodnie z pzep]sami Uslawy o rachu|kowośc z
29 Wz eśnia 1 994 r (tekst ]edno| ty DZ' U ' z 201 3 r' poz' 330 z późnieiszym] Żmianami) W sposób zapewniający
wyodrębnien e Wszystk]ch informacji istotnych dla oceny sytuacii mająikowej ] fnansowej, Wyniku finansowego
oraz możliwości spolządzen a obowiązujących splawozdań fnansowych' W tym rachunku zyskóW istrat W
układze kalku acyjnym _ d a potlzeb spełn enia WymogóW Wynikających z Rozpolządzenia Ministra FinansóW W
sprawie infonnacji bieżących iokresowych prŻekazywanych przez emitentóW papieńW Wańościowych z dnia ]9
lutego 2009r' (Dz' I z 2014 l poz' ]33 - tekst jednolity) oraz W układzie rodza]owym _ dla potŻeb GLJS]
rachunku prŻepływÓW środkóW pieniężnych metodą pośrednią jak róWnież Właściwego dokonan a roziiczeń
podatkowych iinnych (US, ZUS, PFRON itp.).

G]ówne zasady to:

1) Rok obrotowy pokryWa sę z rokiem kalendarŻowym'
2) Ewidencję księgowąoperacil gospodarczych prowadzi się W układzle syntetycznym ana itycznyn] zgodn]e z

ZPK dostosowanym do potEeb społki W sposób zapewniający glomadzenie informacji niezbędnych do
oceny sytuacji finansowej i majątkowej' efektywnośc] działania i podejmowan]a decyĄizaządczych'

3) Wyceny aktywóW i pas}Ą,!óW oraz ustalenia Wyniku flnansowego dokonuje się na zakończenie każdego
miesiąca W następuiący sposóbI
a) środ k t ałe olaz Wańości niemater alne i prawne Wycen ia się Wg cen nabyc a lu b kosztóW W}tworzenia

W przypadku rea]izacji inwestycji lub Wykonan]a środkóW tMałych We Własnym zakresie/
porn n]ejszonych o od pisy z t}t tMałej utraty Wańości cena nabyc a ]ub koszty Wytworzen a stanowią
ich Wańość początkową

Środki tMałe są sukces}Ąvnie uma]zane /amońyzowane/ W sposób ]niowy zgodnie z p anowym
rozłożeniem ch Wańości początkowe] na przyjęty okres amońyzacji. slawki amortyzacyjne przyjęte W
odlewne Polskle s'A' geneta]nie odpowiada]ą stawkom zawartym W załączn ku Nl .1 do Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych' Wyjątek stanowią następujące środkitMałeI
- oczyszczarka nr inw 1935/5 ipowstałe W Wyniku zrealizowania letapu Wieoletniego planu

inwestycy]nego pn' 
'Kompeksowa modernizacja i auton]atyzacja procesóW produkcyjnych z

Wykolzystaniem nailepsŻych techn k'dWe l]nie technoloqiczne ( sPly'F _ nr inw' 1902/5 i ALF_ nr
inw' 1903i5) , d a których zaEądzen em Nr 27lDN/2006 z dniem 01'01'2007 T. określono dłUższv
pŻewidwany okrcs uż}łkowania niż Wynikającyz załączn ka do Ustawy podatkowej'

- pec dwutyglowy nr inw 2065/4 ]rabyty W Wyniku Żakończenia ll etapu pani.] nwestycyinego 
'Wtamach prqektu ,Wdrożenie zintegrowanego systernu topienia obróbki poŻapiecowej stopóW

żelaza', da którego zalządzenen Nr 3łDN/2008 z dniem 01'02'2008 r' określono dłuższy
przewidywany okres uŹ},tkowania niż Wynikający z zalącz|ika do t]stawy podatkowej' W Wynik!
Wydania W 2009 l' peca W ramach umowy prŻewłaszczen]a' a następnie ponownego ]ego nabycia,
został on zaląestrowany pod nowym numeren] inwentarzowyrn ' \' 214614 izgodnie z
ZaŻądzenien Nr 17 łDN/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r' jest amortyzowany do potrzeb
bilansowych nnąstawką niż Wynikającąz załącznika do usta$1 podatkowej,
automat do formowan a bezskzynkowego nr inw' 240715, d|a którcgo zalządzenienr Nr 8/DNi20] 1

z dnia 16'122011 r' określono dłuższy przewdywany okres użytkowania niż Wyn ka]ący z
załącznika do ustawy podatkowej'

srodki tMałe i Wańości n ematerialne i prawne o jednostkowej cen e Zakupu niższe] niż 3 5o0 zł'
obc ążają koszty dŻałalnośc] poprzez iednoraŻowy (100%) odpis amońyzacyjny W miesącu lch
Wydania do uż}łkowania'

b) środki tMałe W budowie _ W Wysokośc kosztów związanych z ch nabyciem ]ub Wytworzen]em
pomniejszonych o odpisy z tyt' tMa]ej utraty Wa(ości'

c) akt}Ąl/a tMałe ' Wg cen nabyca pomniejszonych o odpisyz t}łułu tMaĘ utraty wańośc,
d) nwestycje krótkoterminowe _Według ceny nabycia nie Wyższejod ceny rynkowej'
e) zapasy rzeczowych składnikóW aktywóW obrotowych _ Według cen nabycia |ub kosztów W}łWoŻenia nie

Wyższych od cen spzedaży ne1to] zużycie lub spĘedaż odnosi się W koszty z uwzględnieniem zasady
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FlFo (p eMsze pŻysz]o'pieMsze Wyszło)'

0 zapasy produkcji W ioku Wycenia się _ Według rzeczywistego kosztu WyłWoŻen a obejmu]ącego koszty
bezpośrednie związane z produkcją olaz uzasadnioną częścą kosztóW pośrcdnich t]' zmiennych
kosztóW pośrednich i stałych W Wysokości tych kosztóW odpowiadających normalnemu Wyko1zystaniu
zdolności produkcyjnych,

g) zapasy WyrobóW goto\Ą1ch - Według Żeczywistego kosztu WytwoŻenia' ne Wyższego od ceny
spEedaży netto'

h) naklady na prace badawczo _ rozwojowe \łycenia się Według cen nabyc]a lub Wytworzen a ' W czasie
realjzacji prac poniesione nakłady grornadzone są na rozliczeniach m ędzyokresowych kosŻtów' a po

ich zakończen u pŻenosisię]e na Wańości niemateralne prawne,

i) należności iudz]elone pożyczki- w kwoce W1magającE zapłaty,
j) zobowiązania _ W kwocie Wymagającej zapłaty; Żobowiązania kredytowe długoterminowe - W

5korygowanej cenie nabycial koszty związane Z obsługą zobowązań zaclągniętych na finansowanie
n]ajątku obrotowego izwiązane z nimiróŹnice kursowe obciążają rachu nek zyskóW strat W okresie ch
pon esienia,

k) tworzy się odpisy aktua]izuiące należnośc zgodnie z ań. 35 b Ustar'ly o rachunko!łości W Wysokośc
100% ich Wartoścl na należności pzeterminowane powyżej 6 m]esięcy nie zabezpieczone Wiarygodną
gwarancją zastawem itp lub jeżeli sytuacja finansowa d]użrika Wskazu]e na znaczne
praWdopodob eństwo nieścją9alności na]eżności,

l) tworzy się odps aktualizujący zapasy magazynowe mateńalóW itowaróW W wysokoścj ]00%' którenie
Wykazująruchu W cq9u 6_ciu m esęcy popzedzaiących dzień bilansowy'

ł) tworzy sę odpis aktualizujący zapasy WyJobóW gotowych W Wysokości 50% ich Wańośc na wyroby nie
WykaŻujące ruchu wc]qgu 12 m esęcy'

m) ewidencję kosztóW dz ała ności operacyinei społka prowadziW zespole 4 i5'
n) koszty dotyczące pŻysŻłych miesięcy podlega]ąrozliczeniu na poszczegó ne miesące.

Wynik flnansowy ( zysustnta ) pochodz z:
- Wy1ik- ra d?iałal']osci ope.acyjnej'

- Wyniku na działalności fnansowei,

- wyniku na operaciach nadzwyczajnych,

- obowiąŻkowego obcążenia Wyniku fnansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy powstaje poprzez skorygowan e wyn ku brutto ol

- koszty

- koszty
straty tMale nie stanowiące kosŻtóW uzyskan]a pŻychodóW
straty przejściowo r'] e stanowiące kosztóW uzyskania pzychodóW,

- koszty i straty nie stanow ące kosztóW uzyskania pEychodóW W poprŻednich okresach oblotowych
stanowiące koszty uzyskania pŻychodu w roku bieżącym,

- przychody n e wliczone do podstawy opodatkowan a,
ptzychody zwiększaiące podstawę opodatkowania,

- od iczenia od dochodu

Usla|ony Wten sposób Wyn]k stanow dochód do opodatkowania Według obowiązującej stawki poda1kowej'

W okresach kwańalnych na dzjeń spolządzenia biansu W spółce twolzy się rczerwę i ustala aktywa z tyt'
podatku dochodowego związane z urystępuiącym] przejściowo róŹn cami m ędzy WykazanąW ks ęgach Wańośdą
aktywóW i pasywóW, a ich Wańośc ą podatkową oraz stratą podatkową moż iWą do odliczenia W przyszłości'
Występowanie tóżnic dodatn]ch spowoduje W przyszłośc] ŻWiększen e podstawy opodatkowania' w związku z
czym W Wysokości kwoty podatku dochodowego Wymaga]ącej W plŻyszłoścl zapłaty tworzy sę lezeMę na
podatek odroczony, lóżnice ujemne zaś spowodujązmniejszenie podstawy opodatkowania i dlatego W Wysokośc
kwoty przewidziane] W przyszłości do odlczenia ustala się aktywa z t}łułu odroczonego podatku dochodowego.
ZańWno rezeMę aktywa z tytu|u podatku ustala się p|Ży uwzględnieniu obowiązujących W roku powstawania
obowiązku podatkowego stawek podatkowych.

14



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

- Ryzyko Wahań kursóW Walutowych

Plzychody spółk W Walutach zróWnane z n mi pŻychody W złotych na bazje cen Walutowych' stanowąod lat
Wysok pozom W osiąganych przez społkę przychodów ogółem' W ] połt 2014 r' stalrowły one 82,08%
osiągn ętych pEychodóW'
społka nie zak]ada W pe6pektywie koleinych miesięcy istotnych zmian W strukturze osiąganych plzychodóW'
Tym samym znacŻna cŻęść przychodóW spółki' W tym p anowanych do os ągnięcia W 2014 r'' będz]e narażona
na ryzyko Wahan a kursóW Wa]ut Aprecjacja złotego może Wpłynąó w istotny sposób na pogorszen e rcntownośc
prowadzone] pęez spółkę dzjała ności gospodarczej' Ewentua ne Żnaczne umocnienie złotego Wobec głóWnych
Walut śW atowych mogłoby spowodować zrnniejszen e konkulencyjności ofeńy spółki iW konsekwencl
doplov/adŻić do obniżenia osią!ane]pzez niąmaży brutto ze spŻedaży a tym samym Wpłynąć na pogorszenie
Wyn kóW ekonomiczno_iinansoWYch'
Negatywne oddziałnrvan e aprecjacj złotego na wyniki społki oglanicza natulane zabezp]eczenie związane z
dokonywaniem zakupu materiałóW, głóWnie suróWki od ewnicze] kornponentóW służących do produkc]
Wszystkich rodzajóW stosowanych tworzyw odlewniczych, poprzez ich impoń realizowany W EUR' Ponadto
zgodn e z pŻyiętą sllateg]ą rynkową spółka dąży do zwiększania W swojej spŻedaży udz afu kontrahentóW z
brar']ż, których produkty ina ne kietowane sądo odbiorcóW krajowych'
społka zamieŻa W pe.spekt}Ął e koleinych rniesięcy Żawielać W Tamach uzyskanych LimitóW skarbowych
terminowe transakcie Wa]utowe typu forward, ktÓre będą stanowły zabezpieczenie os]ąganych pEez nią
p.ŻychodóW W Wa]utach obcych n]e zabezpeczonych W naturalny sposÓb.

' Ryzyko Wzrostu cen surowców

GłóWnyrn surowcami WykorŻystywanymi pęez spółkę W procesie produkcji są suróWki od ewnicze, złom żeliwny
istalowy, rnodyfikatory' zaprawy oraz żelazostopy lch koszt stanowi stotną część kosztóW produkcji Wyrobów
gotowych' W plzypadku Wzrcstu ich cen, W szczególności suróWk odlewn czej oraz złomu' ]stneje ryzyko
istotnego obnżena rentownośc działalnośc plowadzonei pŻez spółkę oraz pogorszenia jei pozyci
konkurencyjnej i sytuacji finansowej.
spó]ka pŻec Wdzjała temu z]awisku poprzeŻ stosowan e systen]u Waloryzacj] cen swoch produktóW (ostateczna
cena dla odborcy lwzględnia Wahana rynko\Ąych cen surowcóW)' który częściowo rekompensuje Wzrost cen
zaopatŻeniowych jego negatywne oddziaływan e na efekt}Ąlność prowadzonejdz ała nośc gospodarczej'

- Wko uŻa|eżnienia od głóWnych dastawców

spółka ne jest uzależnona od jednego dostawcy W zakrcsie dostaw podstawowych surowcóW i materlałóW
używanych do produkcj], to jest suróWki od]ewniczej, Żłomu, że azostopóW, modyfikatoróW i zaplaw Niemniej
jednak z uwagi na fakt, że dostawy surÓWki od ewniczej do krajóW l]n i Europejskiej, W tym do Polsk, pochodzą
g]ównie z jmpońu z Rosji stn eje ryzyko zachwian a rytm czności dostaw oraz monopo|]stycznego kształowania
cen' co może mieć negatywny Wpłn'l/ na term]nowość Wykonywan a zleceń ptodukcyjnych oraz Wyniki
ekonomiczne społk '
Dostawy Złomu, jako drugiego Ważnego W produkcj] od]ewniczej materiał!' odbywaiąsę głÓWnie W oparciu o
dostawcóW krajowych W przypadku nagłego \Ęrostu zapotŻebowania krajowego przemysłu hL]tn czego na ten
surowiec, istn eje ryzyko zachwian]a r}łmicznośc dostaw skokowego Wzrostu cen, W tym róWni'Aż o charakteŻe
spekulacylnym

- RWko związane z s'tuacjąklientów spólki

spółka niejest uzależniona W istotny sposób od jednego od biorcy jej prcd uktów' N emniej]ednak Żmiany strategii
zaopatŻeniowei W gronie kLuczowych odbiorcóWjej produktóW' mogąmieó negat}Ąlny WpłyW na osią!ane Wyn ki
ekonorniczne' Zagrożenie stanow g]óWnie pogorszenie sytuacii finansowei klientóW oraz skutki plowadzonych
pŻez nich działań lestrukturyzacyjnych zn] erzających do przenoszenia produkcjl ich WyrobóW finanych do
krajóW Da]ekiego Wschodu' głóWnie chin ]ndii' ze WzgLędu na stały dynamiczny Wzrost tych rynkóW Plowadzió
to może do zan echan a składania zamóWień W spółce i presj na obn żen e cen jej produktóW
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- Ryzyko zwjązane z realizację unów o dzieło na terenie Niemiec

W związku ze śWiadczeniern przez społkę usług W branży odlewn czej w lan]ach zawieranych z kontrahentami
niemecki umóW o dzieło W ich obiektach fabrycznych' istnieje ryzyko podejmowan a dzałań pŻez niemiecką
administrację, organy podatkowe branżowe związki zawodowe utrudniających lub uniemożliwia]ących ich
realizację. Ponadto, W zw ązku z tMa]ącymj pracami nad Wdrożeniern przez Parlament Europejski Dyr-"ktywy W

sprawie egzekwowania przepisóW dyrektywy 96/71ME Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996
r' dotyczące] delegowania pracownikóW W ramach śWiadczenia usług, istnie]e ryzyko Wplowadzenia
restrykcy]nych pŻepisóW W zakrese jei stosowania, co W konsekwencji może m eć negatywne oddzia]ywan e na
eiektywność prowadzonej działa]ności'

- Ryzyko nievrywiązania się przez spdkę z zawalego Układu

W dniu 12 utego 2009 r' sąd Reionowy W Kiecach ogłosił upadłośó spółk z możliwością zawarcia układu
z Wlezycelami' Postępowanie L]padłoścowe miało na ce u restrukturyzację zadłużen]a spółki popŻez redukcję
długóW izakończyło się zawarciem W dniu 4'05'20]0 r' Układu z WieŻycie]am ' który został |astępnie
zatwierdzony przez sąd Upadłościowy postanowien]em z dnia 18'05'2010 r' Postanow]enie Sądu
Upadłoścov/ego o zatwierdzeniu l]kładu upBwomocniło się z dniem 26'05'2010 r' Zawańy Układ okleśa ńżne
terminy spłatzobowiązań Wobec Wiezyciel poszczegóLnych kategońi'
Zgodn e z postanowieniami zawańego l-]kładu, najdłużej (do 30 czeMca 2018 r') będą spłacane WieŻ}łe nośc
Wobec BankóW| 1% na eżności głóWne] każdego z BankóW zostało zapłacone ]ednolazowo W dniu 26.0B 2010 r'
M Żecz każdega z BankóW; pozostałe 24o/o na|eŻ'aści głóWnych Wobec BankóW zostanie spłaconych W 28
róWnych kwańa nych ratach, pieMsza rata została sdacona 30.09'201] r'
Dotychczas społka dokonała spłaty Wierzycjeli Drobnych' których Wie]r}1elnośc n e pŻekroczyły 50 tys' zł oraz
spłaty W]erzycieli Zwyk]ych' których Werz}łelności nie przekraczały kwoty 2 n]]n zł Ponadto zgodnie z
harmonogramem spłat Wierz}telnośc] Wobec BankóW, społka spłaciła Według stanu na 30'06'2014 r' kwotę
1 0 477 tys. zł' a d o spłaty W kolejnych atach pozostaje kwota 1 3 970 tys' zł'
Borąc pod uwagę odległy tennii zakończenia spłaty pozostałych WieŻytelności bankowych nie można
Wykiuczyó' że społka, na skutek Wystąpien a różnego rodzaju czynnikóW zewnętrznych Wewnętrznych, może I e
\Ą/ywiązać się z postanowień zawańego Układu W p|zypadku n]ewykonywania postanowień Układu prŻez społkę
albo zaistnienia okolicznośc W sposób ocz}4ł sty uzasadniających tlvierdzenie, że Układ nie będzie Wykoiany,
na podstawie ań' 302 ust' 1 Plawa Upadlościowego, sąd może uchylić Układ na Wniosek WieŻycieLa ]ub społki
Uchyając Układ sąd oh/viera zakończone postępowanie upadłościowe zmienia sposób prowadzenia
postępowania z postępowania z możliwością zawarcia Układu na postępowanie obejmujące Ikwidację majątku
upadłego (ań 304 Prawa Upadłościowego)' spółka W śWietle obecnej sytuacji ekonomiczno_finansowe] nie Widzi

ryzyka spłaty rat układowych pzypadających na koniec lll i lV kW 2014 I

' Ryzwa zwiąZane z zadłużenjen bankown

FinansoWanie dzjała]ności gospodarcze] społki zabezpieczająobecnie ślodki udostępnione W ramach kled}łu]
_ udzielonego pŻez Bank ]\łillenn um s'A W Warszawie W Wysokości 8.000 tys. zł z okresem kred}łowania do
dnia 1.12.2014 t
_ oraz kredytu odnawjalnego W rachunku bieżącym udzielonego pŻeŻ Raiffeisen Ba|k Polska s'A' W Warczawie
W Wysokośc 6 mln zł' z okresem kredytowania do 29'0] 20]5 r

Nemnej iednak jeśli zaistn eją okoliczności określone W umowach z powyższym bankam, W tym min' w
pŻypadku niewywiązywania się z obowiąlkóW un]ownych pŻez spółkę lub W sytuac] pogorszenia się W ocenie
bankóW, osiąganych przez spółkę Wy']ikóW ekonomiczno_iinanso\Ąych' każdy z bankow ma prawo
wypowjedzenia zawańych ze spółką umóW W zakresie finansowania jej dzałalności gospodarczej, co może
prowadzić do ukaty płynnośc' W przypadku Banku ft'4illennium s'A W Warczaw]e istnie]e także ryzyko nie
pżedłużenia kred}łowania spółk po 1'12'2014 l zgod|ie z zawańą ugodą a W pŻypadku Raiffejsen Bank
Polska sA' nie pŻedłużenia kredtłowan]a spÓ]ki po 29'01'2015 r, co także może plowadzjó do utraty
płynności

- Ryzyka związane z realizacją zabezpieczeń

W zwązku z zaciągn]ętymi kredytaml W Banku l\y' lennium sA' i Ra]ffesen Bank Polska s'A na Żeczowych
aktywach tMałych społki ustanowione zostały zabezpieczenia d ai
_ BankU [lj ennium s'A' przewłaszczen]e dwóch lin itechnologicznych (stacja pŻerobu mas formierskich nr inw
1902/5' automatyczna linia form erska HWs nr inw' 1903/5) Wraz z cesją praw z polisy ubezp eczenLowej oIaZ
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zastaw rcjestrowy na Żb orze ęeczy ruchomych stanowiących całość organizacyjną W skład któlego Wchodzi
uft ądzenie te etransmisji pomiaróW energeiycŻnych nr inw' 1999/6 wraz z ces]ą praw z po isy ubezpieczeniowej'
_ Raiffeisen Bank Polska s'A h]poteka do kwoty 12000 tys' Żł na prawie Wieczystego uż}łkowan a gruntu
położonego W stalachowcach pży A' Wyzwolenia 70' gdze znajduie się siedziba spółki Wraz z ces]q
Wierz}łe nośc z un]owy ubezp]eczenia tej nieruchomości oraz potwieldzona cesia należnośc od pięciu
kontrahentóW spółkl'
W przypadku nie$ywiązywan a się ze zobowiązań kredytowych Wynikających z zawańych umóW z Bankiem
M llennlunr s.A' oraz Raiffeisen Bank Poska s'A. istnieje ryzyko Wypowiedzenia tych umóW izaspokojenia
bankóW Z pŹedmiotóW zabezpeczenia zabezpięczenia ustanowione są na majątku' który stanowi kluczową
substancję, iiezbędną do prowadŻenia pŻez społkę działalności gospodalczej' Linie technoogiczne są trwa]e
związane z n eruchomoścamii ich spzedaż' jak isprzedaż nieruchomości, byłaby utrudniona' Niemnieijednak W
pęypadku Wypowedzen a pŻez banki umóW, na podstawie których fnansują działalność gospodarcŻą spółki'
istnieje ryzyko skorzystania pŻez bankiz ustanowionych na majątku społkizabezp eczeń'

- R'ŻWa związane z realizacją projektóW dofinansawanych z fundBzy Unii Europejskiej

spólka rea izuje:
_ projekt 'Badania i opracowan e techniki Wytwarzan a innowacyjnego Wysokojakościowego żeliwa
ausier}łycznego' rcaizowany W ramach dzałanja 14 Wsparcie projektóW celowych asi piorytetowej 1

Badania i rozwój nowoczesnych technolagii Plaganu operacyjnego nnowacyjna Gospodarka 2007_2013'
całkowita kwota WydatkóW kwalifikujących sę do objęcia Wsparciem związanyah z realizacją projektu Wynosi
3000tys zł' a maksymany pozom dofinansowania na jego realizacię Że ślodkóW pomocowych W ran]ach
zawańei umowy Wynosi ] 722 tys z]' okres kwa iilkowalnośc WydatkóW da proiektu kończy się W dnu
31'1a'2014 f' Umowa o dofnansowanie pro]ektu została zawańa W dn u 10'08'2011 r. mędzyspókąa Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości W Warszaw]e' Do dn a 30'06'2014 r' z umownej kwoty dofnansowan]a W
Wysokości 1 722 tys' zł' na konto spółki Wpłynęła kwota 1 440 tys' zł'
lstnieje ryzyko, że spółka będze zobowiązana do zwrócenia części lub ca]ośc otrzymanego dofinansowan a W
przypadkach Wskazanych W urnowach, W szczegó ności W prŻypadku zaistnenia nieprawidłowości p|zy ich
rcaizacji bądż loziczan u i W związku z tym nie można wyk uczyć skoŻystania pŻez PARP Ż ustanowlonych
zabezpieczeń Weks|owych'

Ponadto społka zrea zowała
_ projekt iiwestycyjny 'stwoŻenie W spółce odlewnie Polskie s'A' ośrodka Badawczo_Rozwojowego
KomponentóW odlewniczych oBRKo'' który jest Wspóffinansowany ze środkóW l']n Europe]skej W ran]ach
Prog ramu operccyjnego Rozwój Po sk Wschod niej 2007 - 20 ] 3' szacunkowa Wańośó projektu Wynosiła 'l 7 826
tys' zł' zaś spodzlewane dofinansowanie Wyniosło n e więcei niż 6 185 tys zł' Projekt zakończono W umownym
terminie 30 czeMca 2014 r' Umowa o dofna|sowanie projektu została zawarta W dnu 31'08'2o1o r. rnędzy
społką a Polską Agencją Rozwoju Przeds]ębiorczości W Warczawie i aneksowana W dnu 4'09'2012 r. i

15 05'2013 r' Do dnia 30.06 2014 r' z umownej kwoty doiinansowania W Wysokości 6 185 tys' zł na konto spółki
Wpłynęła kwota 5 565 tys' zł'
W zw]ązku z Żawadą umową o dofnansowanie, projekl pod ega mon torowaniu pŻez okres pięc u lat od dnia
zakończenia jego realizacji, ti. od 30'06'2014 r. W pŻypadku n]'in' niewywiązania się przez spÓłkę ze
zobowiązań rtrynikających z zawarlej umowy o dofinansowanie, związanych głóWnie z tMałością ptojektu i

WskaŹn kóW rezultatu W monitorowanym okrese, istnieie ryzyko zwrotu części lub całości otlzymanego
dofinansowania skorzystania pzez PARP z zabezpeczeń Weks owych'

_ projekt 
',opracowan 

e i Wdtożenie nnowacyjną technologii Wytapiania i obrÓbki pozap ecowej
Wysokojakośc owego żeliwa sferoidanego', real]zowany Wramach działan]a 1'4 Wsparcie ptolektóW ce|owych
os prorytetowej 1 Badania rozwój nowoczesnych technoogiolaz działania 4'1 Wsparcie Wdrożeń wyn]kÓW
prac B+R osi prior},tetowej 4 ]nwestycje W innowacyjne przedsęWzięcia Programu operacyjnego lnnowacyjna
Gospodarka 2007_2013' L]mowa o dofnansowanie projektu została zawańa W dniu 25 10'2010 r' między spółką
a Po|ską Agencją Rozwoju PŻ edsiębiorczośc W Walszawie Wańośó projektu Wyniosła 2109 tys' zł, zaś
dofinansowan ie Wyn iosło 91 4 tys' zł spółka zakoń czyła rcaizaąę zakesu rzeczowego i finansowego projektu
dn a 31.05.2013 r.

W związku z zawadą umową o doiinansowan e, projekt podlega monitorowaniu pzez okres pjęciu lat od dnia
zakończena iego tealizacji, tj' od 31 05.2013 r' W przypadku m'n' niewywiązania się pEez spółkę ze
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zobowiązań Wynikających z zawańej umowy o doiinansowanie' zwjązanych glównie z tMałośc ą projektu
WskażnikóW rezultatu W monitorowanym okresie' istnieje ryzyko Zwtolu częścj lub całości otrzyrnanego
dofinansowan a i sko|zystania wzez PARP z zabezpieczeń Wekslowych'

- Ryzyka ulrahl kadry zaąąd.ającej l kadry kiercwnlc7ei

W skład ZaEądu Wchodząosoby od Wielu lat związane ze spółką Rezygnacja z zajmowanego stanowiska pĘez
któregokolwiek z członkóW ZaŻądu' brak moż]Wośc] pełnienia pŻez nich swoich obowiązków (np' ze WŻględóW
osowych) lub ich odwołanie z przyczyn okreśonych W s15 ust 4 statutu pŻez Radę Nadzorczą (zgodn]e z
postanowieniami s 1 5 ust' 2 statutu) u b przez Walne Zgromadzen e (zgod nie z s 1 5 Ust 2a statutu) mog ą mieć
negatywny Wpł}M/ na bieżące funkc]onowanie spółkioraz pespektywy jej rozwoju '

RóWneż odejśce kluczowych pmcowników z kadry kierowniczej może mieć negatywny WpłW,/ na bieżącą
działalnośó społki, pozycję rynkową spŻedaż oraŻ Wyniki

czynnik ryzyka związane z otoczeniem spÓłki

- Ryzyka związane z s'tuacjąnakroekananiczną

Kontrahentam spółki są kąowe izagmnczne' głóWnie z kra]óW Uni Eutopejsk ej, podmioty gospodarcze. W
zW ązku z tym na działalnośó i Wyn ki społk mają WpłyW czynniki związane z ogólnąsytuacją makroekonomiczną
mającąWpłyW na st4uac]ę nT ajątkowąjej klientóW W tym W szczególnoścj:

- pozom izmlany prcduktu kajowego brutto,

- poziom lnwestycji,

- pozom stóp procentowych,

polityka fiskalna,
poz om inflacl,

- zm any kursóW Walut'

Dobra koniunktura gospodarcza W Polsce iW krajach Un]] Europeiskiei Wp]ywa pozytywnie na WŻrost poziomu
inwestycji l konsurnpcji, zaś spowolnienie W gospodarce Wdywa na jego stagnację bądź spadek' Globalny kryzys
spowodował W Większośc krajóW spadek produktu krajowego brutto' spowolnienie ożywien]a W gospodarce
eu ropejskiej zW ązane głóWnle z kryzysem finansóW państw, może mieó istoiny negatywny Wplyw na perspektywy
rozwo]u, osiągane wynik] sytuacię iinansoWąspołki

- Rwyka związane z otoczeniem kankurencyjnyn

spółka prowadzi działalność na konkurency]nym rynku odLewniczym' lnwestycje zrealizowane W ostatnich atach
sprawjły' iż społka dysponuje nowoczesnyn] parkiem maszynowym oraz dużym potencjałem produkcyjnyr. i

badawczo_rozwojowym' Dzięki ternu jest W stanie rcalizowaó zan]óWie| a k ientóW na skomplikowane
konstrukcyjnie komponenty odlewnicze z tworzyw najnowszel generacji, w konkurencyjnych cenach i termlnach
oraz z uMrŻględnieniem innych istotnych dla klientóWWarunkóW dostaw'
Na ryiku obseMuje się nasilen e konkurencii ze strony od ewni krajowych ] zaglan cznych spowodowane trudnymi
Warunkam gospodalczym]' stotnym zagrożenieB] jest rÓwnież impoń tanich odlewóW z krajóW niebędących
cz]onkami Unii Europejskiej' szczególnie z chin i lndii, chocaż W stosunku do typowego asońymentu
produktowego spółk zagrożenie to ma rnniejsze znaczenie' Walka cenowa na europejskim iśWiatowym rynku
odiewn czym może spowodowaó pogolszenie Wyników finansowych osiąganych pĘez spółkę lub utmtę części
klientóW. Utrudnione może byó róWnież pozyskiwanie nowych kontrahentóW

- R'Żyka znian przepisów prawnych jich interpretacji

Zag rożeniem d a dŻiała nośc społki mogą byó zRr ieniające s ę przepisy prawa j jego nterpretac]i Ewentualne
zmiany pzepisóW prawa, a W szczególności przep sóW podatkowych, pŻepisóW pmwa pracy iubezpieczeń
społecznych' mogą zmieŻać W kerunku powodującyrn Wystąpien e negatywnych skutkóW dla dzałalnośc i
pozycji rynkowej społki' PŻepisy prawa polskiego pod]egają beżącemu dostosoĘManiu do prawa Unii
Europejskiej, a zmiany te mogąmjeó Wplyw na otoczen]e plawne związane z działalnośc ą gospodarczą spółki
Zmieniaiące s ę przepisy prawa' W tym W zakresie ochrony środowiska, mogąspowodować na]ożenie na społkę
dodatkowych obowiązkóW iWzrost kosztóW' co może m]eó WpłyW naje] rentowność iosiągane Wynik '
szczególnie częste sązmiany inteĘretacyjne pŻepisóW podatkowych Brak jest jednolitośc W praktyce olganóW
skarbowych jorzecznictwje sądowym W sferze stosowania ustaw podatkowych
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Plzyjęcie przez organy podatkowe lub oŹecŻn ctwo sądowe interpretacji prawa podatkowego nnej n ż prŻyjęta
pŻez spółkę W przeszłości, moŹe r.]eó negatywny WpłyW na oslągane wyn]ki i peEpektyv\ry rozwoju'

- Ryzyko irlniku kantroli prawadzanych W sp(łce

Aktr']a1nie W spółce tMająnastępujące kontro ei

' od ipca 2014 r kontrola pzez Polską Agencję Rozwoju Pę edsjębiotczości W Warszawie projektu pn

,stworzenie W spó|ce odlewne Po]skie s'A' oślodka Badawczo'Rozwojowego KomponentóW od]ewniczych

''0BRKo', reallzowanego W lamach Programu operacyjnego RoZWói Polski Wschodniej 2007_2013, oś
prior!,tetowa Nowoczesna Gospodarka, Dzałanie 1'3 Wspieran e lnnowaci WzWązku z zakończeniem rea]izacji
projektu l złożeniern Wniosku końcowego o płatnośó' Negatywny wyiik kontro|i mógłby skutkować ewentua|ną
korektą otzymanej dotychczas prŻez spółkę dotacji do projektu' bądŹ korektą końcowej kwoty dotacji

_ od marca 2014 t kontrola przez l']lząd Kontro i skarbowej W Kielcach W sprawie Żete ności deklarowanych
podstaw opodatkowanja oraz praw dlowośc] obliczana podaiku dochodowego od osób prawnych Za lata 2008_
2012, a także usialenia' cŻy dany podmiot jest insttłuc]ą obow|ąZaną W śWietle ustawy Ż d|ia 16'11'2000 r' o
pŻeciwdz ałani]'] praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a W przypadku uzyskan]a statusu
insttłucji obowiązanej - W sprcWie Wywiązania się z obowiązkóW Wynikających z W ustawy'
Kontro]ujący zwrócili szczególną uwagę na u]ęce W księgach podatkorych spo]ki transakcii na pochodne
instrur.enty fnansowe zawierane W2008 roku Plzyjęcie prŻez organ kontroLujący innej interpretacj prawa
podatkowego oceny charakieru zaweranych transakcii od prŻyjętej W przeszłości p]uez społkę' może mieć
ewentua|ne skutki podatkowe którc mogą mieć Wpływ na tempo j perspektyw rozwoju spółki

4. opis organizacji grupy kapitałowej spółki ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji

Jed nostką dominującą W stosunku do spo]kioDLEWNlE PoLsKlE s'A' W rczumieniu art' 3 ust' 1 pkt.37d ustawy o
rachunkowości' jest społka z ograniczoną odpowiedzialnoścją oP lnvest z sedzibą W starachowicach, która na
dzień 30 06'2014 r' posiadała 5 425 246 szt' akcj] społk oDLEWNlE PoLsKlE s'A., co stanowj 26'25% ogołu akcji
]26,25 % liczby głosóW na Wanym zgromadzeniu spolk '

Posiadana p.zez iednostkę dom nującą liczba akcji udziałW kaptale społki' nie uległy zmianje W stosunku do
!biegłego roku.

5. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczel, w tym w wyniku
połączenia iednostek gospodarczycht przejęcia lub sprzedaży
jednostek grupy kapitałowei spółki' inwestycji długoterminowych'
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okresie pieMszego polrccza 2014 roku ne Wystąpły zmiany W slrukturze społki W Wyniku poĘczenia

iednostek gospodarczych, prŻejęcia lub spŻedaży ]ednostek, inwestyc] długoterminowych' podziału'
restrukturyzacjiizan echania dz ała nośc]'

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

spółka nie publikowała prognoz viryn ków na 2014 rok
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7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spólki na dzień przekazania rapońu półrocznego oraz
zmiany w strukturze własności znacznych pakietóW akcii spółki W
okresie od przekazania ostatniego rapońu kwańalnego

Kap tał zakładowy spółk Wynosi 61 992 363 zł idzeli się na 2a 664121 szt' akcii zwykłych na okaziclela o
Wańości nominalnej 3'00 zł każda'
Z Wszystk ch Wyemitowanych akcii przysługuje akcionańuszom 20 664 121 głosóW na Walnym zgromadzen u

spółk '

ebela 16 Z erlusŻe

Lp. Wyszczególnienie
Liczba akcji

Isź.l Udział [%]
Liczba głosóW

lsł.l Udział [%]

1 OP lnvest So. z o o. 5 425 246 26,250/o 5 425 246 26,250/o

2.
Bank Handlowy w Warszaw e
sA. 3 495 248 16,91% 3 495 248 16,91%

3.
PKo BP Bankowy otwańy
Fundusz EmeMalnv

2 065 743 10,00% 2065743 10,00%

4. BNP Paribas Bank Poska S.A 1 952 896 9,45% 1 952 896 9,45v"

5.
Bank Gospodarki Zywnoścjowei
S.A. w Walszawie

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

W okresie od pŻekazana rapońu kwańalnego sA_01/2014 W dniu 14052014 r nie Wystąpiły zr. any W

struktuŻe Własności znacznych pakietóW akcji spółk '

8. Akcie spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby
zarządzaiące i nadzorujące na dzień przekazania rapońu
półrocznego oraz zmiany w stanie posiadania w okresie od
plzekazania ostatniego rapońu kwańalnego

Na dzień pŻygotowanla n niejszego spGwozdania z grcna osób zarządzających i nadzorujących, akcje spółk
posiadal :

Pan Leszek Waczyk Wiceprezes Zaządu społk Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE W ości498 578 akc] zwykłych
na okazicjela' co stanowi 2,41% akcjlw kaptae zakładowym spółki Z akcj tych przysługuje n]u 49B 578 głosóW
na Wa nym zgromadzen u społki' co stanowi2 41% ogólnej iczby głosóW na walnym Zg lomadzeniu '

stan posiadania akcji spółk pŻez Pa|a Leszka Walczyka, Wiceplezesa ZaĘądu nie zrnieniłsię W stosunku do
stanu pŻekazanego rapońem sA-Q1/2014 Wdniu 14'05'2014 r'

Pan Kaz]m]eE Kwiecleń, WicepŻ ewodn]czący Rady Nadzorczej społkj Akcyj]']ej oDLEWNlE PoLsKlE W ilości
100 akcji z!Ą}kłych na okazciela' co stanowi 0,0005% akc] W kapitale zakładowym spółk]' Z akcji tych
przysługuje mu 100 głosóW na Walnym zgromadzeniu' co stanowi 0,0005% ogólnej czby g]osóW ].]a Walnym
zgromadzeniu.
stan posiadania akcji spółk] p]zez Pana Kazim erza Kw]etnia' W cepŻ ewod niczącego Rady Nadzorczej spółki
nie Żmien się W stosunku do stanu pzekazanego rapodem sA_Q1/2014 W dniu A'a5.2014l

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

Na dzień 30'06'2014 r' n]e toczyły sę żadne pos1ępowania pŻed sądem, organem Właściwym dla postępowania
a'bilrażowego'Jb organen adrrinstracji public7rej



'l0. lnformacje o zawarciu przez spółkę lub iednostkę od niei zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, |eżeli
pojedynczo lub łącznie są one istotne izostały zawańe na innych
warunkach niż rynkowe,

spółka W okresie pieMszego półrocza 2014 roku nie zawielała z podmiotami powiązanymi istotnych transakcjl
bądż transakcji nietypowych i n erutynowych na warunkach innych Iiż rynkowe'

11' lnformacje o udzieleniu przez spółkę lub przez jednostkę od niej
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji -
łącznie jednemu podmiotowi lub iednostce zależnej od tego
podmiotu' jeżeli łączna wańość istniejących poręczeń lub gwarancji
stanowi róWnowańość co najmniej 10% kapitałów Własnych spółki,

Na dzień przygotowan a niniejszego sprawozdania społka ne udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki ani
gWalancii żadnern u podmiotow

12. lnne informacie istotne dla oceny sytuacii kadrowei, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacie, które
są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę

W pieMszym połrcczu2a1+ l. nie Wystąpiły inne istotne zdarzenia' które n]ogłyby znacząco Wpłynąć na ocenę i

zm anę sytuacji majątkowej , finansowej i Wyniku linansowego spółki, a także istotne dla oceny sytuacj kadrowej
oraz możliwości realizac] zobowiązań. Jednakże W związku z prowadzoną przez Urząd Kontrolj skarbowej W

Kielcach kontrolą W sprawe rzetelnośc] deklarowanych podstaw opodatkowania oraz praw dłowoścj oblczan a
podatku dochodowego od osób plawnych za |ala 2a0B-2012' społka ]nfonnuje, Źe Kontroluiący zwrócli
szczegó ną uwagę na ujęcie W księgach podatkowych spółki transakcjl na pochodne instrumenty finansowe
zawieTane W 2008 r. PŻyjęcie przez organ kontrolujący innej interpretacj prawa podatkowego i oceny
charakteru zawieranych transakcji od plzyjętą W pŻeszłości pŻez spo]kę, może mieć ewentualne skutki
podatkowe' które mogąmieć WpłyW na tempo i perspektywy rozwo]u spółki'

13. czynniki, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte
przez nią wyniki w perspektywie co naimniej kolejnego kwańału

Na osiągane pEez społkę W perspeklywie kolejnego kwańału Wynikiekonom cznołinansowe będąmia]ywpływ|
sytuacja gospodarcŻa W krajach Unii Europejskiej, w powlązaniu z sytuacją rynkową i ekonomlczno
fnansowągłóWnych kontrahentóW spółki' W szczególności od b]orcóW z Niemiec.

Kszta]towanie się kursóW Walut obcych, a w szczegóLności wa|uty Et]R Wobec PLN, z uwagl na Wysoki
udz ałsprzedaży real]zowanej W Walutach obcych W pzychodach ze sprzedaży ooołer.'

- Kształtowanje sę cen surowcóW i matera|óW Wykorzyst}a/anych W produkcj od ewniczej' głóWnie
suróWki odlewn czej oraz ce]'] nośnikóW energetycznych, z uwagi na ch istotny udz]ał W kosztach
rodzajowych produkcj.
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