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Zgodnie z paragrafem 82 Rozporządzenia Ministra F nansóW z dnia 19 utego 2009 rokLJ W
splaw e informacji bieŻących i okresowych przekazywanych przez enritentóW papierów
Wartościowych olaz warunkóW uznawa^ a za róWnoważne nformacji !łĄlmaganych prŻeplsam
prawa państwa njebędącego pańsh/r'em członkowskim (Dz' U' z2014 l' ' 

poz. 133)' ZarŻąd spółk
Akcyjnej odlewnie Polskie Ż siedzibą W starachowicach prŻekazuje dodatkowe ]nformacje do
skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego:

lnformacja o pŻyjętych plzy spolządzaniu rapońu zasadach ustalania wańości aktylvów i
pasy]/vów oraz pomiaru wyniku finansowego , o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rachunkowości, a także o porówn)/walności danych

W p efusŻynr połloczu 2014 roku W spółce ne Wystąpiły zmiany zasad ustalania Wańośc
aktylvóW i pasylvóW o.az porniaru wyniku f|nansowego'

Rapoń sporŻądŻono na podstaw e ksiąg rachunkowych zgodn e ze stosowanyrni W sposób ciągły
zasadami rachunkowośc' ŻgodnymiŻ polskimi zasadamj rachunkowoŚc zawartyrniW Ustawe o
rachunkowośc z 29 Wześna 1994 r' ( tekst jednolity Dz'U' z2013 r., poz' 330 , z póżn' zm') i

Wydanych naiei podstaw]e przep sów wykonawczych olaz zgod|ie z wymogam Wynil.a]ącymi z
Rozporządzen a Minstra FinansóW z dna 19 lutego 2009 r. W sprawe nformacii b ezących i

okresowych przekazi,Vanych przez err]itentóW papieróW Wańościowych oraz Warunków
|znawa|ia za róWnoważne informaci] wymaganych prŻepisamj prawa państwa n ebędącego
państwern członkowskim (tekst]edno ]ty Dz'U' z2014l'' poz' 133).
stosowane W społce zasady (polityka) rachunkowoŚc, sposób Wyceny sk]adn ków rnajątkowych
oraŻ porn ar wyn ku finansowego okreś one zostały W Zak]adowym P|anie Kont (ZPK)
przedstawone W połrocznyrn sprawozdan u zalządu z dz|ała|naści spółk za okres od
01 01 2014 r. do 30.06.2014 r.

stosowane przez spó]kę zasady sporządzania skróconego sprawozdania finansowego za
lpołrocze 2014 roku nie uleg]y zmianom Wstosunkudo ch poprzedn]ego brzmiena op sanego
W sprawozdaniu Zarządu stanowiącym element składowy do rocznego sprawozdania
finansowego za 2013 rok.

skrócone sprawozdanie finansowe za ] połrocze obejmuje okres obrachunkoWV od a1'a1'2014 l.
do 30'06 2014 r' i dane poróWnawcze za okres obrachunkowy od 01 01 2o13 r. do 30'06'2013 r.
Dla poŻycji biansowych preŻentowane sądodatkowo dane na koniec poprzedn ego roku, ti' na
31.12.2413 t

skrócone sprawozdanie finansowe za I pdlocze 2014 r' zostało sporządzone plzy załaże |
kontynuacj dŻiała ności gospodarcŻe] p.zez spó]kę' Zgodnie z oceną Zarządu kontynL]acia
dz]a]a]nościgospodarczei W perspekt}"w e koeinych 12 rn esięcy nie jesl ŻagloŻo|a'

Dane finansowe Żawańe w skróconym sprawozdan U za l półlocze 2014 roku i za analoqicŻny
okres 2013lokL] nle podlegały przekszta]cen u idoplowadzeniu do porówn}Ąła noŚci zUwagl na
stosowan e ldentycznych zasad wyceny w obydwu okresach. Zakres danych sprawozdawczych i

porównawczych wykazanych W dane] pozycji kwańanego sprawozdan a finansowego jest
lednakowy.

2' Wybrane dane f]nansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego

Ipóhocze 2014l' lpóhocŹe 2013f'
tts. EUR tys' zł tv6. EUR

Pżyclrody neltoŻe spźedaży ploduktóW tOWalóW 652S8 '15 628 12 8r4

' Zvsk/slrata z dŻ]ałatnośc oDeracvnei 3 383 8r0 2799 664
3 442 814 705

V Zv5L/s1lŹl. netlo 3 020 723 5/8
V AktywŹ (slan na kon ecokesu) 82628 19 858 75 374 1T 411
V KaÓ1ŹłWłasnv lslan na konecokresu] 32 r60 7 729 26 393 6096
V l Ka! lałzakładowv {slan na konecokegu) 61 992 14 899 61 992

V] zobowąŻan a €Zenły na ŻobowiaŻan a (Stan na
50466 12128 48 981 ll 314



X' Pżeo]VWv oieneżneieflo z dŻiałainÓŚĆi oDemcvin_A 737 653
X PrŻep]ywy pien ężne netlo z działalności -5491 3 012 -J15

X ' Przeołvałv 0en]eżne nelto Ż dzała rrośc f nansowe] 204 -3 436 8'15

X l. PrZep]yWV oien eżne |et|o -2249 529 3 695 -877
X i srednaważona czba akc]izwykłyclr na koniec 2t 664 121 2a66Ą 121 20664121 2A 664 121

XV c7h.2k.i 1WŚŻl ] 2A 664 121 2066Ą 121 20 664121 2A 664 121
xv' zanualizowany zysk / 3lńta na ied ną akcję w
złEUR
l zvskzanualizowanv/ średnia rłażona liczba akciil

0,28 0,07 0,22 0,05

Xvl' Wańość księgowa na jednąakcję w złlEUR
i kaoilał słasnV/ licŹba akcii) 1,56 0,37 1,28 0,30

Do przeliczena wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcle społki za l

pdrccze 2a14l' i danych porównawcŻych Ża I pdlocze 2013l' pfzyięto

- da pozyc) rachunku zyskóW i strat oraz rachunku przepł\^łóW pien ęŻnych
średni kurs dla Wa uty EUR ob iczonyjako średnia arytmetycŻna średn]ch kursow
ogłoszonych plzez NBP na ostatni dŻ eń każdego miesiąca od stycznja do czerwca
daneqo roku, ti.:
1 EUR = 4,1784 PLN dla l połfocza 20'14 r'
1 EUR = 4,2]40 PLN dla lpółrocza2013r'

- dla pozycji biansowych przyjęto średnikurs NBP dla Wauty EUR obowiązujący na
dz eń bilansowy 

' 
t]':

1 EUR = 4,1609 PLN dla lpółrocza2014r' ( tabela NBP nr 124lłNBPl2014 z dnia
30.06.2014 r.)

1EUR= 4'3292 PLN dla lpółrocza 2013r' ( tabela NBP nr 124lNNBPl2o13 z dnia
28.06.2013 r.)

Najwyższy średni kurs Ustalony przez NBP d a Waluty EUR w okres]e od styczn a do czerwca
b eŻącego i ubiegłego roku Wyniósł:
1 EUR = 4'2375 PLN Ustaony na dzień 3lutego 2014 r'
1 EUR = 4'3432 PLN ogłosŻony na dzień 24 czerwca 2a13l'
Najniższy średni kurs ustalony przez NBP dla Waluty EUR W oklesie od stycznia do czerwca
b eżącego i ubiegłego roku Wyn ósłi
1 EUR = 4,0s98 PLN usta]ony na dzień 09 czeMca 2014 r'
] EUR = 4,0671 PLN usta]ony na dzień 2 slyc^ia 2013l'

zanualizowany Żysk na jedną akcję zwykłą w wysokoŚci 0'28 zł d|al połrocze 2014 l'
Wyliczono dzeląc zanuLizowany zysk netto w kwocie 576a241'74zł (tj' zysk netto za okres
01'07'2013 r'- 30'06'2014 r') przez średnią ważoną licŻbę akcji Występu]ącą w tym okresie ,

która Wyn osła 20664121 sŻtuk'
W okresie ostatnch 12 m-cy powzedząących dzień bieżącego sprawozdan a fnansowego
liczba akcji w kapitale podstawowym społk nie u egła zm anie'

Wańość księgową najedną akcję W Wysokości 1,56 złnadzień30'06'2014r'Wylczonodzleląc
Wańośó kapitału Własnego wynoszącego na dzień 30'06'2014 l' 32160 47o,2o zł plzez :pzbę
akc]j zwykłych Występu]ących na dzień 30'06'2014 r' , tj' 20 664 121 sŻtuk.
z uwagi na brak elementóW rozwadniających akcje zwykłe' W niniejszym raporce ne
prezentujenr y rozwod n o n ego Żys ku na jed ną a kcję zwykłą iroŻwodnionejwańośc księgowejna
jednąakcję'

opis istotnych dokonań Iub niepowodzeń w okresie k1órego dotyczy rapoń wlaz ze
wskazaniem najwaźniejszych Żdarzeń dotyczących spółki

W okresie od 1 sŁycznia 2a14 r' do 30 czeMca 2014 r' w spółce odlewnie Poske s'A'
Wystąpily następujące zdarzenia mające wpłylv na jej s}tuację ma]ątkową finansową:
- W dn u 08'01'2014 r. społka podpisała z Ralffejsen Bank Po ska społka Akcyjna z siedzibąW

Warszawie Aneks nr 4 do Umowy o L]m it Wierzlelnoścj Nr cRD/L/36760/12 z dnia 01 utego
2012 roku' W ramach n n ejszego Aneksu okres obowiązylvan]a umowy został przedłuzony
do dn a 29 stycznia 2015 roku z zachowaniem dotychczasowych rodzajów zabezpieczeń. z
Mułu podpisania n niejszego Aneksu Bank pobrał jednoraŻową prowizję W wysokośc 28 tys' zł'



W dniu 5 rnaja 2014 r' Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółkl zatwierdziło sprawozdanie
finansowe i sprawozdane zalządu z dzała naśc] społki za lok obrotowy 2013, udzieliło
cżonkom zalządu i Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium Ż Wykonania przez nich
obowiązków W 2013 r' , a takŻe podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysk| Ża 2a13 f. na pokryc e
straty z lat ubiegłych'

- W dniu 26'06'2014 r' Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie Wyboru biegłego
rewidenta. Podm oiern uprawnionym do przeprowadzenia badan a sprawozdania finansowego
spólk Akcy]nej odlewnie Polske s'A' za 2014 l' olaz przeglądu sprawoŻdania finansowego
spółk za l półrocze 2014 r' jest społka Bieg]j Rewidenci Kielce sp' z o'o' Ż siedzibąW Kielcach'
dŻjałaiąca pod adresem 25-324 Kece ul. sandomierska 105, wpisana na stę podm otóW
Uprawnionych do badania sprawozdań finansowych plowadzoną pŻez KraioWą lzbę Biegłych
RewidentóW pod nr 473' spółka Biegli Rew]denci Kielce sp' z o'o' z sedzibą w Kiecach
przeprowadzała badane i prŻegląd sprawozdań fnansowych społki odlewnie Polskie s'A' Ża
2013 r' Wyboru podmiotu Uprawn onego do badania sprawozdania Rada Nadzolcza dokonała
Żgodnie Ż obowiąŻującym] przepisami i normami zawodowymi'

W lpołroczu 2014 roku spółka Utrzymała doblą pozyc]ę na rynku prodlcentóW komponentóW
od ewniczych i odnotowała dobre Wyn ki ekonomicŻno_ finansowe'

W l połroczu 2014 r' w poróWnaniu do analogicznego okresu 2013 roku nastąpił wzrost Wałości
przychodów ze splzedaŻy produktów 

' towarów i materiałóW o 20,930/"' KosŻty sprzedanych
produktóW, towarów i mater ałóW za 1 połacze 2014 roku Wzrosły w stosunku do analogicŻnego
okresu ub egłego roku w identycznym tempie ]ak przychody Że sprzedaŹy, tj' o 20,93%.
sprzedaŹ od]ewóW W tanach za I pdlocze 2014 roku Wyniosła 7 579 ton i wzrosła W stosunku
do sprzedaży od|ewóW W analogicznym okrese ubiegłego roku Wynoszącej 6533|ono16'01%.

L]dział przychodóW ze sprŻedaŻy W wa|utach obcych lzróWnanych z nn]i przychodóW W PLN
ustalonych na bazie cen Walutowych ( głóWnie W EUR) W przychodach Że sprzedaży ogółen] za
6 miesęcy2014 r' wyniósł łącznie 82'08%ibyłna n]eco niŻszym poziom e jak W okresie 6
rniesjęcy 2013 r' Wynoszącym 83'66%'

Kas^y sprzedaży za I połrocze 2014 r' wstosunkudoanaogicznegookresu2013r' wykazały
dynamikę 119'38%' zaś koszty ogólnego zarządu \łykazały dynamikę 95,01%'

za I pollocze 2014 r' spółka osiągnęła zysk z dzałalnoŚci operacy]nei w kwocie 3 383 tys' zł
(za półlocze 2013l':2799Iys'zł)' zysk brutto w kwoce 3402tys.zł |za l p'llocŻe 2013
r': 2 973 tys' zł) oraz Żysk netto W kwocie 3 020 tys. zł ( za l półrccze 201 3 l' 2 437 lys. zł)'
Wańości Żysku W ok.esie sp.awozdawczym na poszcŻególnych poziomach działalnoŚci były
wYższe n]ż w okresie poróWnawczyrn roku ubiegłego, co spowodowane było głównie
polepszeniem koniunktury gospodarczej na Wj,twarzane przez spółkę prodL]kty skutkującej
zw]ększenien] przychodów ze sprz€daŹy'

W czerwcu bieżącego roku spółka zakończ\Ąa w planowanym terminie rea izac]ę pro]ektu pn'

'stworzenie w spółce od ewn]e Polskie s'A' ośrodka Badawczo_ Rozwojowego Komponentów
od ewn czych oBRKo''' którego celem ]est Wzlost innowacyjności poplŻez stworzenie
infraslruktury zap ecza badawczo-rozwojowego w spółce Wraz z zatrudnieniem
wysokokwalif kowanej kadry- umowa nr POPW.o1 .03.00-26-039/09-00 z dnia 31.08.2010r.
całkow]ta sŻacunkowa WańoŚć pro]ektu !łynosiła 17 994 tys' zł, a ca]kowita sŻacunkowa kwota
Wydatków kwa]ifkowanych wynosi]a 12369 tys' zł' RŻeczWV ste całkowite Wydatki na projeki
Wyniosły 19 481 tys. zł, natomiast wydatk kwalfikowalne wyn osly 12 322 tys' zł' spółka W
ramach Programu operacyjnego Rozwój Polsk Wschodniej 2007_2013, oś PrioĄ,łetowa l

Nowoczesna Gospodarka' Działanie 1'3 Wsp]eranie ]nnowacji, otrŻymała w 2012 r'
dofinansowane do opsanego powyżej projektu w kwocie łącznej 5 565 tys' Ż] izgodnie Ż
zawańą umową oraz końcowym Wnioskem o platność rna możliwośc otrzymana w lll kwariale
br' końcowej kwoty dotacji W wysokości 597 tys' zł'

spółka w l pdńczu 2a14 r' kontynuowała realizację umóW o dŻieło W obiektach fabrycznych
k ientów niem ecklch W ramach wyodrębn onego zakładu W Dusse]dońie uzysku]ąc z tego t),,tułu
przychody W wa uc]e EUR , któlych wadośÓ po prze lczeniu na złotóWk uięta W rachunku zysków
i strat Wyniosła 3 272 tys' z]'

Pozostałe przychody operacyjne za I pollacze 2014 r' ] pollocze 2013 r. Wyn osły
odpowiednio 1 112lys. zł i 1969tys'zł, Wtym:



Pozostałe p rŻyc h ody operacyjn€
loóhocŻe2013 r.

ty€' zl
Dofnansowan eze środków pomocowych z alubegłych do pro]ektóW

nweglycy]nych i badawcŻycl'] roz icŻane proporc]onan edoamońy.ac]
dol.wanv.h śr..]kóW ifu.łV.h WadÓś. n em.ier. nv.h D..WnV.h

/94 I 002

Dofnansowan e refund€caWynaorudzeń precown czvch z PFRoN 98 122
RoŻW aŻanie odDsóW aklua Z] acvch na na eżnoŚc 151 305
ZVsk Że so7edażV środków lMałV.h
RoZWaŻanje odpsÓwaklua jŻL] acvch |a malerałV, lowary wyr qot

PrŻed.Wn.ne zÓh.Wa72n. 11

o1ę Vrnane odszkodow.n a kary ar.ywny 55 234
RoŻłaŻan e rezefuV n2 koszty doradzlwa 133

3

1112 I 969

Pozosta]e kosŻty operacyjne za l pdlacze 2014 r' l po]rocze 2013 r Wyniosły odpowiedn o
T 031 tYs' z] i 791 1ys. zł , W tynr:

Pozoslałe ko5zty opelacyjne
lpóhocŹe20l4 r' lpóhocze 2013l

Lllw.17.n eodDŚóW .klLr. 7 r a.V.h n2eżn.ś.] 493 267
ReŻefua na DŻeWdwane kosŻtv beżace 105 ti
odo s aklua iŻU 3cV Żaoasv malelałÓW lowarÓW 1aa 181

71 t1
Żło.nowan a lrodukc Wloku WVr aolowvch 29 162

57
17 18

|W da.. śr..]kńu lfuałV.h 1t
łvn k na s!Ż edaŹV łodkóW trw:łvch l

1 22

1 031 791

Pozostałe przychody finansowe za półrocze 2014r'ilpołrocze2013r' Wyniosły odpow ednio
180 tvs zł i396tvs zł

lpókocze20l4r lpóhocŻe 2013 r

tys' Żł

odŚelk Ód środkóW na l..hLnk2.h bank.Wv.h 2

RozWaŻaneodosÓyr akiualzu acvch na naeżnośc]Z lvl odselek t6
RoŻl,! aŻan€ lez€M na [osŻl! bieżł.e
]'ĄVn k na ńżn.a.h kLrBoWV.h Żreż Żowanv.h n eŻrca 7.Wanv.lr 179 378

180 396

Pozostałe koszty fnansowe za l pdlocze 2014l' i I pół|ocze 2a13 l wyn osły odpowedn o
161 tvs. zt i 222lys zto

l półrocŻe 2014 r' lpóhocŻe 2013 r.

Żł
odselk od olrŻvmanych kedytóW bankowvch 62

l0 1',]

PloWŻia od olrŻVmanvch kredvlÓW bankowvch 89 7l
WVn k na różn cach kursowych zrea zowanvch n eŻrea Żowanvch

t!V.en. nsir!meni ] 1n.nŚ.Weoo lVDt 1orw6.d 63

161 222

EB|TDA Ża lpókocze 2014 r' Wynjósł 6355tys' zl hyt wyższy od EBTDAŻa lpółocze
2413 t a 3,67%.



Nadwyżka finansowa za półrocze 2014 r Wyn osła 5 991 tyŚ' zł była wyzsŻa o 3,87% od
os ągn ętej za l półocze Lrbiegłego rokL]'

Kurs PLN/EUR ob czo|y za pdlaczezal4l d a rachunku ŻyskóW strat jako Średn a
arytmetyczna średnich kursóW ogłoszonych prŻeŻ NBP na ostatn dz eń kaŹdego m es ąca
wyn ósł 1EUR= 4'1784 PLN był nŻszy o 0,84% od kursu Wyliczonego tą samąmetodą za
półocze 2013 r. który Wyniós] 1EUR=42140PLN'
Różnica stanU podatkrr odroczonego na początek i koniec l półocza 2014 r' rrięla w rachunku
ŻyskóW i strat Wykaza]a reŻerwę z tego tJ,,tułu W kwocie 382 tys' zł'
W bleżącym okres e sprawoŻdawczyr. , z Uwagi na straty podatkowe z 2009 rokLr n € Wystąr ]

b eŻący podatek dochodowy od osób prawnych'

za pdlocze 2014 l' i ana|agiczny okres 2013 r' spó]ka Uzyska]a następuiące Wskaźnikr
rentowności:

WŚkaźniki rentoMości
2014t.

łpókocze
2013 t

Dynamika
l pók.2014 l'1

loół.2013 r'

Marż3 brulto Że sprcdaży
|z|s| Łr!L ze s1Ęecaz| l prŻFhai| z9 s1rzad?Ż|]

14,/6% 100 00%

RenlownoŚĆ dŻ ala noŚc opelacyine](EB T)
,|z|sl z llziala!]air apłaqr.] i pr|rhDll| ze :predaL|)

5 t8% 518% 100 00%

[t,5k tuna I Ft.ho! z. spz.iary] 5 51% 94,56%

iłsł rrr'o / p?rrlroi| z9 sptreca4']
4,62t1, 4,51% 1a2 ć4%

Ren1olłnośĆ na]ą1ku (RoA)
lzvsk nena / aldlwa aa.jenl 3 659i I13 00""

Rentownośćkap1ału iR0E)
tz!Śk nenc) l śrccn i ka Dtal wlasnvl

9,391! I23% 101 73.,!

EB TDA
6 355tys Żł 6]l0łzl 103 679i

5 99] tvs Żł 5 /68lys zł 103 8/,1

za l pókocze 2a14 loku naża brutto ze sprzedaŹy i rentownośc dzia]alności operacyjnej
os ągnęły identycŻny pozom jak W analogicznym okres e ub eg]ego rokU.
W poróWnanju do anaogcznego okresu ub eg]ego roku spółka osiągnęła WŻrost dynamlk
rentowności netto (l02,44%). rentowności majątku (113,00%) rentownoŚc kaptałU (101,73%)
Jedynie dynam ka rentowności brLrtto u eg]a obnlzen u os ągnęła poŻionr 94 56%'
W biezącynr okres e sprawozdawczym spó]ka term nowo regulowa]a swoie zabaw ąza| a a
ŻadłUżen e społki Ulegało dalszemU, systematycznemu obniŻaniu Pozom zadłuŻen a na koniec
czerwca 2a14 r W porównaniu ze stanem na koniec czeMca 201 3 r' uległ obn Źen u o 3'9 pkt
procentowe. WskaŹn k płynnośc b eŻącej ueg] newiek]emu pogorszen u a wskaŹn k p]ynności
szybk ei u eg] popraw e. WskaŹnik płynnoŚci utrzymują nadal poŻjo.. lznawany za praw dłowy'

Wybrane Wskaźnki zadłużen a p]ynności za l półlocze 2014r. 2a13l' przy]ęły wartościiak

Wskaźniki zadłużenia i pvnności

.lk laełoI m|dou.l ł di aolr

cyk zobow azań handolłychWdn ach

lpóhocze l lpółrccze
2014t. L 2013 r.

Dynanika
lpółI'2014r'

|0 48%



opis czynników i Żdarzeń, w szcŻególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wp\rw na osiągnięte wyniki finansowe

W okres]e l pókocza 2014 r' ne wystąpiły zdarzenja nietypowe mające Wp]W na wynjk
finansowy spółk '

objaśnienia dotyczące seŻonowości lub cykliczności działaIności

W okres e obięlym bieŻącym sprawozdaniem nie Wystąpiły W dz a]a ności gospodarczej ziaw ska
cyklicznoścl i sezonowoŚc '

ln{ormacje o odpisach aktualizujących wańość zapasów do wańości netto możIiwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W społce, W okrese l poł(ocza2014l' ulworzono następujące odp sy aktua]]Żu]ace wartość
Zapasów:

31.12.2013 t
żmni€jszenia

30.06.2014r.

0dp s.ktu. jzu]a]:y zapasy materałóW
254 l

0dps aktua zuja.y zapasy wyrobów
14

7' lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wańości aktywów {inansowych ,

rzeczowych aktywów trwałych' wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
oraz odwróceniu takich odpisów

W społce w okresie półacza 2014 r' Utworzono oraz rozwiązano i Wykorzystano następuiące
odpisy aktualzujące Wańość pozostałych aktWóW :

Informacje o utworzeniu ,

istotnych zmianach wielkości

W Społce , W okres je lpółocza

zwiększeniu , wykolzystaniu i roŻwiązaniu rezerw oraz
szacunkowych,

2014 r' Utworzono oraz Wykorzystano następujące rezeMy

WyszcŻególnienie
31.12.2013 r 30.06.2014r.

0dp5 aktu. zu]a.y udzaływ
122 122

0dps !ktu: zu acy naeŹnośc 493 1/gl 1s0

Wyrzczegolnienie
3'l.12.2013 t 30.06.2014 r.

1'R€zelwy długotetminowt,
266 144 371

iezelr're na śWi.dczen.
266 I il4 371

2. Rezerwy któtkoterm inowe,
3 205 2 067 2 416 463 2 393

reŻerwa na śWadczei a
emeryt: ne podobne ( uropy 905 139 152 8-02

rezerwa na WynagrodŻenia
1 464 1282 Ą42

rezeMa na remonly kosŻly poslo]óW

ŻWaŻanvcl']Żlernonlanr nWestycanri
78(l 959

56 54 2123 66



lnformacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo oodatku dochodoweoo

W okresie od 01'01'2014 r' do 30'06'2014 r' aktlva Ż t}łułu odroczonego podatku dochodowego
zrnniejszyly s ę o kwotę 445 tys' zł.

zobowiazania z twułu odroczoneoo podatku dochodoweoo

W okrese od a1'01'2oa14 r' do 30'06'2014 r' Żobowiązania z t}tułu odroczonego podatku
doc|odoweqo zrn'ąsŻyjy się o 63 tys.zl.

10' lnformacje o istotnych transakcjach nabyoia isp.zedaży rzeczowych aktywów trwałych

W lpołroczu 2014 r' społka poniosła łączne nakłady na cele lnwestycyjne oraz na pTace
badawczo- rozwojowe w Wysokości 5 766 tys. zł ( z tego wydatki na prace B+R i związane z
nimi inwestycje Wyn]osły 1 936 tys' zł, co stanowi]o 2,96% przychodów nelto ze sprzedaży
ploduktóW, towaróW i materiałóW)'

W w}zej Wyrn enionym okresie głóWne transakc]e nabyca żeczowych akt},lłów tMa]ych
dotyczyły:
- zakupu obrab arki CNC - 1 4721ys. zt
_ zakupu budynkóW(hal) wraz z prawem uŻ\,,tkowania Wieczystego _ 1 087 tys' zł
_ zakup 5 szt' sanrochodóW osobowych _ 531 tys' Żł
_ Żakup insta acji malowania natryskowego zanurzen owego - 508 tys' zł
_ Żakup poŻiomego centrum tokarskiego _ 362 tys' zł
- Żdiczki |a oczyszczalkę owz - 298tys'zł
_ zakup 2 szt. WóŻkóW Widłowych - 217lys'zł
_ zakup Lcencji i sprzętu komputerowego do oprogramowania lmpu s EVo 10B tys' zł
_ zakup filtra pulsacyjnego workowego - 89 tys' zł
_ zakup suwnicy 2-belkowei _ 76 tys' zł

W b eżącym oklesie sprawozdawczym społka nie zawera]a istotnych transakcji sprzedaży
żecŻowych akt}ł/VóW trwałych.

1'1' lnformacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rŻeczowych aktywów
trwałych

Na dzień 30'06.2014 r' n e wystąplły lstotne zobow]ązania z tylułu zakupu rzecŻowych aktylvów
tMałych'

12' lnformacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 30.06.2014 r' n e Wystąpiły rozliczenia z tytu]u spraw sądowych

13' Postępowania toczące się przed sądem dotyczące zobowiąŻań albo wierzytelności 
'których wańość stanowi 60 najmniej 10% kapitałów własnych społki

Na dzień 30.06'2014 l' nie toczyły się Żadne postępowania przed sądem, organern właściwym
dla postępowan]a arb traŻowego ub organem administracj publicznej'

14' Wskazania korekt błędów poprzednich okresów

W sprawozdanlu fnansowym za pdrocze 2014 roku nie Wystąpiły korekty błędóW poprzednich

l0



15' lnformacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych spółki' niezależnie od tego, czy aktywa izobowiązania są ujęte w wańości
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)

Na osjągane przez spółkę w perspektyw e kolejnych m esięcy Wyniki ekonorniczno-finansowe oraz
WańoŚc godzlwą akty\,VóW i zobowiązań finansowych będąmiały wp]W:
- ternpo, skaLa tawałość wzlostu gospodarczego W krajach UniEuropejskiej 'Wpow]ązan]uzs}łuacją rynkową i ekonom]czno- finansową głównych kontrahentóW spółki' W tyrn W

szczegó nośc s},,tuacja gospodarcza Niem ec,
wahania kursóW walut obcych, W tym W szczególności EUR/PLN'
kształtowanie się cen surowcóW i materiałów użi,lvanych do produkc]j odlewnicŻej, g]ównie
suróWki odlewnicŻej i złomL]'
s},,tuacja ekonomiczno finansowa głównych odb olcóW społki'

16' lnformacje o niespłaceniu kredytu lt'Ib pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
naprawcŻych do końca okresu sprawozdawczego

W okres]e od stycŻnia do czeMca 2014 roku spóka term jnowo regu owała zobowiązan a z t\,łUłU
Żac ą9niętych kredytów bankowych i nie naruszyła postanowień umóW kred},towych'

'17' opis organizacji grupy kapitałowej

Jednostką donrinującąw stosUnkU do społki odlewnie Polskie s'A', W lozumieniu art'3 ust.'1 pkt
37 d Ustawy o rachunkowości, ]est spóka z ograniczoną odpowiedzialnością oP lnvesi Ż
siedzibąW starachowicach, która na dzeń 30'06'2014 r' posiadala 5'425.246 sztl]k akcji spółki
odlewnie Po]skie s.A' ' co stanowl 26 25 rk ogól|J akcji i 26'25% iczby głosóW na walnym
Żgromadzeniu akcjonar uszy spółki od ewn e Po sk]e s.A'
Posiadana pżez jednostkę dorninującą liczba akcji ilrdŻlałw kapitae spójk odlewnie Polskie
s'A' nie uległy Żm]anie w stosunku do ubiegłego roku'

'18' lstotne i Żawańe na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami
powiąŻanymi.

spó]ka W okresie 6 mies]ęcy 2014 r' nie zawierała z podmiotami powiązanym] istotnych
transakcji i na innych Warunkach niŻ rynkowe'

19. lnstrumenty finansowe

DzałalnoŚc spółki w lpołroczu 2014 r' finansowana była kapitałem własnym, kredlami
bankowymi' a takŹe zobowiązaniami układowymi handlowynri' Bankami finansującymi
działalność społki były: Bank Millenn um s'A' i Ra ffe sen Bank Po ska s'A.
W b eŹącym oklesie sprawozdawczym społka nie zawierała terminowych hansakcj walL]towych

20' lnformacje o Żmianie sposobu (metody) ustalenia wańości instrumenlów finansowych
wycenianych w wańości godziwej

W l połroczu 2014 r' nie Wystąpiła zmiana metody ustalania wartości instrumentów finansowych
Wycenianych W Wartości godzlwej'

21' ln'ormacje dotyczące zmiany w klasyfikacji akt}/wów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykolzystania tych akq/wów

W l połroczu 2014 f' ne mała m e]sca zmiana w kwalfikacji akt},rłów finansowych W Wyn ku
zr'ary ce u ub wykorzyslan a tych dkt}VóW

1l



22' lnfołmacje dotyczące emisji ' wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wańościowych.

W lpo]roczLl 20]4r'nienrałymiejscaenrisiaakcii,WĄ/kup spłata n eL]działowych kapitałowych
papieróW wańościowych'

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

w l pdloczu 2014 f. spółka nie zadek arowała , an teŹ nie wypłac ła dyv",idendy'

24. zdatzenia po dniu na który sporŻądŻono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe ,

nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wynikifinańsowe

Po dniu, na który sporządzono bieżące ' skrócone sprawozdane finansowe nie Wystąp ły
zdarzen a maiące wp\lv na jei sluację majątkową i f nansową

25. tnformacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakońcŻenia ostatniego roku obrotowego

Na koniec l póllocza 2a14 roku w stosunku do stanu na dzień 31j2'2013 r' zobowiązania
warunkowe nje u egly zmianie wyniosly B847tys.zl.
Zobowiązania warunkowe Wynika]ą z zawarlych umów o dotac]ę, kióre lo zabezpieczone są
Wekslami Własnyr. in b]anco WystawionyBri przez spó]kę' Aktuany slan zabezpieczeń
wekslowych prezentuje pon ższa tabela:

spółka nje posiada innych Żobow ązań Warunkowych poza Wym enionym] powyżej

W zakresie akty\,VóW Warunkowych , na które składają się naleŻnoŚc warunkowe Wyn kające z
podpisanych W latach 2010-201 1 umóW o dotację ' Wystąpiło zm niejszen]e o kwotę 235 tys ' Ż] W
stosunku do stanu na dzień 31 '12'2013 l '
Na dzień 30'06'2014 r' ' 

plzy zdoŻeniu realizacj projektów zgodnie z harmonogramem rŻecŻowo_
finansowym stanowiącym Żałącznik do danej umowy o dofinansowanie, społka ma możiwośÓ

l

zabezp eż€i e m €4,tąo wlońania Żobow ąań wyn ka]ąrych
.ums1n. POPW01.03.00.26039/09002dnia31.08.2010r o

. sMożenieW ŚpÓ,he od ewn e Po5ke s'A' ośrcdka Badałczo
Robvo oweoo KomoonentÓw odlewnjcłch oBFko

6 200

ŻabeŻpecŻenie na eżńąowykonania zobowiąu ń Wyn ka]ącyń
Ż ur.owy nl ]J0A P000] 04 00.26-007/09_00 LJDA

PolG 040100 26{07/09 00 Żdna 25 ]0 20]0 r o
doinaNow ie prc]ek 

"oplacowanie iwdrcżene mfuacy]nej
techno ogii wytap an a i oblÓbk poapiewei
w}soko]akościweao ż€ Wa sfe.oida neoo'

925
Wlazzodselkam W wysokośc
okeś me]jakd]a Ża ellośc
podalkÓWych czonym od dn a
pŹekaŻania ślodkóW na konlo
Spolk do dnia erclu dotacii

3

ŻabeŻp eczen e naeżytąowykonanń zob ąu ń syn]ka]ącyń
Ź umowy ni |JDA P0 6 01 04 00 26011/10-00 Źdńa
']0 08 20]'] l o dol naNowan € pm]ektu'Badań a i opra@Wan e
teńn ki wńuaEan a mowary]nego wFokoiakoŚc oweqo że Wa

1722
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26' skutki zmian w strukturŻe jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, prŻejęcia lub sprŹedźy jednostek grupy kapitałowej' inwestycji
długoterminowych' podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności'

W okresie od stycznia doczeNca2014f' nje Wystąpiły zm anywstrukturze społk WWynku
połączen a iednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedażyjednostek nwesiyc]i
dłUgoterT'nowych' podz ałU i resr'(L'ryzacj '

27' stanowisko zarŻądu odnośńie możliwości zrealizowania pUblikowanych prognoz
wyników na dany rok'

społka n e podała do publicznej w adomości prognozy Wyn|kóW na rok 2014 z uwagi na
niestabilną sytuac]ę makroekonorn iczną W gospodarce św atowe] i europejskiej skutkującą
trudnyrn do przewidzen a poziornem zamówień W perspekt}ł/Vie koleinych miesięcy bieżącego
roku.

28' Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio prŹez podmioty zależne co
najmniej 5% licŻby głosów na walnym zgrcmadzeniu spółki oraz zmiany w struktuŻe
własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekaŻania poprzedniego rapońu
kwańalnego

Na dzień 30.06.2014 r' kapitał zakładowy społki Wynos ł 61 992 363 zł i dz]elił się na 20 664 121
akc]i zwykłych na okaziciela o Wańoścj norn nalnej 3,00 zł kazda.
Akcjonariuszami pos adającymico naimnrei 5 % ogó nej liczby głosóW na Walnym zgromadzeniu
spółkj Akcyjnej odlewnie Polskie Według stanu na 30'06'2014 r' byli:

W okresie od przekazan a poprzedniego rapońu kwarialnego nie Wystąpiły zmiany W strukturŻe
Własności znacznych pakietóW akcji spółk '

29' zestawienie stanu posiadania akcji spółki prŹez osoby zażądzające i nadzorujące na
dzień pzekazania rapońu kwańalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od
przekazania poprzedniego rapońu kwańalnego

W okresie od stycŻnia do dnia przekazania rapof'UŻaI pdlocze 2014roku społka nie oirzymała
nfolmacii o zmianie w stan e posiadania akc]i plzez osoby zalządząące i nadzoruiące'
Tabela poniże] p.zedstawja stan posiadania akcjispółk przez osoby Żarządzaiące i nadŻorującei

Leszek Walczyk_ Wiceprezes Zarządu Społk 499576 2Ą1D;

2
KaZ m e|z KW ec eń - W cepŻ ewodn czący

100 0,0005 %

498 678 2,4105 %

30' tJdŻielone poręczenia i gwarancje, Kórych łączna wańość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych spółki

Na dzeń sporŻądzenia rapońU spóka nie udzeiła poręczen a kredyt!] ]ub pozyczki ani też
gwarancji żadnemu podmiotowi'

5 425 246 26 25v,
Brnl H.nd ow\/ SA 3 495 248 t6sr%

3 BNP Parbas Bank Po ska SA w Warszawie 't 952 896 945%
4 BŹnk GrsoÓda i ZWnoś. owei sA 1 303 586 631%
5 PKO OFE 2 065 743 t0 00i;
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31' lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej ' maiątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian oraz infolmacje istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań pżez spółkę

W l półrocŻtl 2014 r' nje wystąpiły inne istotne Żdażenia' które mogłyby znacząco wpłynąó na
ocenę izmianę sytuacji majątkowej 

' 
finansowej iwyniku finansowego spółki 

' 
a takŻe istotne dla

oceny sytuacji kadrowej oraz możliwoŚci realiŻac]i Żobowlązań.
Jednakże W związkL] z prowadzoną pŻez UŻąd Kontroli skarbowej w Kielcach konkolą w
sprawie żetelności deklarowanych podstaw opodatkowanja olaŻ prawidłowości obliczania
podatku dochodowego od osób prawnych za |ab 2a08'2012, spółka informuje, że Kontrolujący
zwlÓcill szczególną uwagę na ujęcje W księgach podatkowych spółki transakcji na pochodne
instlumenty finansowe zawierane w 2008 loku. Przyjęcie przez olgan kontrolujący innej
interpretacji prawa podatkowego i oceny charakteru zawieranych transakcji od plzy]ętej w
przesŻłoŚci pzez spółkę może mieć ewentualne skutki podatkowe' które mogą mieć Wpłw na
tempo i perspekttĄVy rozwoju spólkl'

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

Na osiągane przez spółkę w perspekt!Ął]e koląnego kwartału wyniki ekonomicznołinansowe
będąmiały Wpł}.'v:

_ wzlost gospodarczy w kąach tJnii Eulopejskiej , w powiązaniu z sytuacją rynkową i

ekonomiczno- finansową głównych kontrahentÓW spÓłki, W szcŻególności odbiÓlcóW z
Niemiec,
kształtowanie się kursów Walut obcych' a W szczególności waluty EUR Wobec PLN ' z
uwagi na wysoki udział sprzedaŹy realizowanej w walutach obcych w plzychodach ze
spŻedaży ogółem'

- kształtowanie slę cen surowców i materiałów wykorzyst}Ą'vanych w produkcji
odlewniczej' głównie surówki odlewniczej olaz cen nośników energetycznych' z uwagi
na lch istotny udzial w kosztach rodzajowych produkcji,
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