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Zgodnie z paragrafern 82 RozporŻądŻenia N,4]nrstra Finansów z dna 19 utego 2009 roku W
sp.aw e informacj bieżących okresowych prŻekazylr'anych przez ern tentóW papierow
warlościowych oraŻ WarUnkóW )z|awania za róWnoważne informacji Wynraganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowsk m ( Dz U' z 2009 r' , Nr 33 poz 259) ZarŻąd
spółk]Akcyjne] odewne PoskeŻsiedzibąwstarachowicach przekazuje dodatkowe nformacie
do skróconego kwarta nego sprawozdan a finansowego]

lnformac.ia o przyjętych prŻy sporządzaniu rapońu Żasadach ustalania wańości aktywów i
pasywów oraŻ pomiaru wyniku finansowego j o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rachunkowości, a takźe o porównylvalności danych

W okresie trzech kwartałóW 2014 roku W społce nie Wystą]lły zmjany zasad Usta an a Wartości
aklylvóW i pasWVóW oraŻ pomiaru wyniku fnansowego

Raport sporŻądŻono na podstawie ksiąg rachunkowych Żgodn e ze stosowanym W sposób c ągły
zasadami rachunkowości' zgodnym zposkm zasadam rachunkowośc zawartym W Ustawie o
rachunkowości z29 Wześ|ia 1994 r' (tekstjedno Iy Dz'U' z2a13 r., poz' 330 , z póżn. fi)')
wydanych najej podstawie przepisóW Wykonawczych ańzzgod|ie z wymogamiWyn kającym z
RoŻporządzen]a IvJnistra F nansóW z dnia 19 lutego 2009 r. W sprawe informacji bieŻących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papieróW Waltościowych oraz warunkóW
uznawan a za róWnowaŻne informacj Wymaganych przepisami prawa pańsiwa niebędącego
państwem członkowskjm (tekstiednolty Dz'U. z 2014 l.' poz' 133)'
stosowane w spółce zasady (polilyka) rachunkowośc, sposób Wyceny składnikóW ma]atkowych
oraz pomiar Lłyniku finansowego, okreś one zosta]y W Zakładowym Planie Kont (zPK) i

przedstawione W połrocznym splawozdanI zalząd|J za 2a14 rck'
stosowane przez spółkę zasady sporządzania skróconego sprawozdan a fnansowego za
3 kwartały 2014 roku nie u egły znrianom Wstosunku do ch poprzedn ego brzmena oplsanego
w sprawozdani! Żarządu stanowiącym eement składowy do półocznego sprawozdan a
f nansowego za 2014 rok.

N nieisze skrócone sprawozdanie fnansowe obejmuje okres obrachunkowy od 01 0T'2014 r' do
30'09'2014r' jdane poróWnawcze zaokresobrachunkowyod01'01'2013r'do30092013r'

Dla pozyci bi a nsowych preze ntowa ne są d od atkowo dane na kon]ec poprŻedn ego roku, t]' na
31.12.2013 t

skrócone sprawozdan e finansowe za 3 kwartały 2014 r' zosta]o sporządŻone plzy załoŻen u
kontynuacji dzia]a ności gospodarczei przez spółkę' Zgodne Ż oceną ZarŻądu kontynuacia
dza]a nośc]gospodarczej W pelspekt!^]'r'ie ko|e]nych 12 m]esięcy n e iest zagroŻona

Dane finansowe zawarte w skróconym sprawoŻdan u kwarta nym za 3 kwartały 20]4 roku Ża
analogicŻny okres 2013 roku ne pod]egały prŻekształcenjL] idoprowadzen u do porównylva ności
z uwagi na siosowanie dentycznych zasad wyceny w obydwu okresach Zakres danych
sprawozdawczych i poróWnawczych Wykazanych W dane] poŻyci kwańa nego sprawozdan a
flnansowego iest iednakowy.

2' Wybrane dane finansowe Żawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego

3 kwańały 2014r' 3 kwańalv 2013 r'
tvs. EUR Vs. EUR

Przychody nello ze sprzedaży produl(lóW' lowaróW
99 255 23 744 84 054

7vŚk/Śtr21a 7.]72ł2nnś. Ón'Ar..Vine 5 213 12Ą7 4 69i 111?
5 242 1254 4 673 'r 107

V Zvsklstrata nelto Ą 552 I 089 3 939 933
V Akrwe lslan na kone. oklesu 81 058 19 413 78 24t'
V KaptałWłasnv klan na kon ec okesu) 33 6!2 I069 27 894 6616
V Kaoi.łŻakładowv hlan na kon]e. okesu 61 992 61 9!2 14703



Vli Zobowiązana irezeNy nazobowiązana (stan na
47 366 1134Ą 50 353 11942

lX PrŻeDłVWV o enieżne nello Ż dŻiała noś.jooera.V ne 5 375 1 286 6 308 1494
X PrŻedywy peniężne netlo z dziala nośc]

6879 I 646 -3 804 -901

X PrŻeDlVwV oenieżne nelio Ż dŻiałalnÓŚĆi linanŚowe 1 384 331 1 833 ' Ą34
X ' PrŻeołVW oien eŹne netlo 2 888 -691 671 159
x ll. srednaWażona lczba akc]]zwyklych n€ konec

20 6M 121 2A 6M 121 20 66Ą 121 2A 664121

X V. Lczba akci (w szt ) 20664121 2A 6M 121 20 664121 2A 664121
xv' zanualizowany zysk / strala najednąakcję w
ZIIEUR
l zvsk zanual'zowanv/ średnia ważona licŻba akciil

0,28 0,07 ł'24 0,06

Xvl' Wańość księgowa na jedną akcję w ŻłlEU R
{ ka Dital 

'ł]łasnv] 
tiĆzba akciil 1,63 0,39 0,32

Do przelicŻenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie spółki za 3
kwartały 2014 r' i danych porównawczych za 3 kwańały 2o13 r' przyjęto]

_ dla pozycji rachunku zyskóW i strat oraŻ lachunku pzepływÓw pieniężnych
średn] kurs dla waluty EUR obl]czony jako Średnia arytmetycŻna średnich kulsów
ogłoszonych pŻez NBP na ostatni dzleń każdego miesiąca od stycznia do WrŻeśnia
danego roku, tj.:
1 EUR = 4,{803 PLN dla 3 kw.2014 r.
I EUR = 4,2231 PLN da 3kw 2013r.

- dla pozyc]i b]lansowych przyjęto średni kulsNBP dla wauty EUR obowiązujący na
dzień bila!jsowy 

' 
tj':

1 EUR = 4,1755PLN dla 3kw.2014r. ( labela NBP nr '189/AJNB?12A14 z dnia
30 09.2014 r.)

1 EUR = 4,2163PLN dla 3kw. 2013r. ( tabela NBP nr 189/ ,/N BPt20j3 z dnia
30.09.2013 r.)

Najwyższy średni kurs ustalony prŻez NBP dla waluty EUR W okreŚie od stycznia do wŻeśnia
bleżącego i ubiegłego roku Wyniósł:
1 EuR = 4'2375 PLN ustalony na dzień 3 lutego 2014 r'
1EUR = 43432PLN ustalony nadzień 24 czeNca2013l'
Najniższy średni kurs Ustalony przeŻ NBP dla waluty EUR W okres]e od stycznia do Września
bieżącego i ubiegłego roku wyn ósł:
1 EUR = 4'0998 PLN ustalony na dzień 9 czerNca2a14f'
1 EUR = 4 067'1 PLN ustalony na dzień 2 stycznia 2013 r'

zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą w wysokoŚci 0,28 zł dla 3 kwańałów 2014 r'
Wyliczono dzieląc zanu izowany zysk netto w kwocie 5798534,54zł (tj' Żysk netto za okres
01.'10'2013 r'_ 30'09'2014 r) pżez średnią WaŻoną l]czbę akcji Występującą w tym okrese 

'która Wyniosła 20 664121 sztuk'
W okresle ostatnich 12 m'cy popfzedza)ących dzień bieżącego sprawozdania finansowego
iczba akcjl W kapita|e podstawowym spółki nie u egła zmian]e'

Wańość k6ięgową na jedną akcję w wysokości 1,63 zł na dzień 30'09 2014 r' wyliczono dzleląc
wartośó kapitału Własnego wynoszącego na dzień 30 09'2014 r' 33 692 684,93 zl plzez |iczbę
akcj] zwykłych Występu]ących na dzień 30'09'2014 r 

' 
tj' 20 664121 sŻtuk.

Z uwagi na brak elementów rozwadniających akc]e zwykłe' w ninlejsŻym raporcie ne
prezentu]emy rozwodnionego Żysku na jedną akcję zwykłą i roŻwodnionej WartoŚci księgowej na
jednąakcję.

3' opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie którego dotycŻy rapoń wraz Że
wskazaniem najważniejszych zdarŻeń dotyczących spółki

W okresie od 1 slycz^ia zaA r' do 30 września 2014 r. W spÓłce odlewnie Po]skie s'A.
Wystą]iły następujące zdarzenia mające WpłyW na jej sytuację majątkową iinansową
_ W dniu 08'01'2014 r' społka podpisała z Ralffeisen Bank Polska spółka Akcyjna Ż siedzibąw

Walszawle Aneks nr 4 do Umowy o Limit WieŻyte]ności N r cRD/L/3676o/.12 z dnia 01 Lutego
2012 roku' W ramach niniejszego Aneksu okres obowiązywanla umowy został przedłużony



do dnia 29 stycznia 2015 roku z zachowaniem doiychczasowych rodzaiów zabezp eczeń' z
t}łułu podpisania n]n eiszego Aneksu Bank pobrał jed norazową prowizię W Wysokości28 tys z]'

- Wdniu5 maja 2014 r' zwycza)ne w a ne Zqomadzenie spółki Żatw erdzlło sprawoŻdanie
finansowe i sprawozdan e zaŻąd| z dzia]a|ności społkj za rok obrotowy 2013, Udzieli]o
członkom Zarządu cŻłonkom Rady NadzorcŻe] spółki absolutolium z WĄ/konan a przez nich
obowiąŻków W 2013 r' , a takŻe pod]ęło uchwa]ę o przeznacŻen U zysk| za 2013l' na pokryc e
straty z lat ubieglych,

- W dniu 26'06.2014 r' Rada Nadzorcza spók pod]ęła uchwałę W sprawie Wyboru biegłego
rewidenta. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzen a badania sprawozdan a finansowego
spó]k Akcyjnej odlewn e Po sk e s'A' za2a14l'oaz prŻeglądu sprawozdan a finansowego
spó]k za lpóhocze2014r'jestspółka B]egl Rewidenci Kecesp'zo'o.zsedzbąwKecach
dzatająca pod adresem 25-324 Kece u' Sandomierska 1o5, Wplsana na listę podm otóW
!prawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadŻoną prŻez Krajową zbę B]egłych
RewidentóW pod nr 473' Spółka Begli Rewidenc Kielce sp' Ż o'o' z sedzbą W Kielcach
plzeprcwadzala badanie ] przeg ąd sprawozdań finansowych spółk] od]ewn e Po sk e s'A za
20'13 r' Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawoŻdania Rada Nadzorcza dokonała
zgodn]e z obowiąŻującym] przep sam i normam zawodowym
w dnu 11'a8'2014l' zarząd spółki po nformował Że spółka W okres e od dn a 1 styczn a 2014
poplzez zlealizawaa e w dn u 11'08'20] 4 rokLJ kolejnego zamów enia na doslawę odlewóW
Że|iwnych do KoRDEL Korde Antriebstechnik GmbH z siedzibąW DL]Lmen osiągnę]a wańośc
przychodówze sprzedaŻydo tejspo]k w łącznei wysokoŚc 12188tys'z]'

W okresie 3 kwańałóW 2014 roku spó]ka utrzymała dobrą pozyc]ę na rynku producentów
komponentóW odlewniczych odnotowała dobre Wyniki ekonom czno finansowe.
za 3 kwanały 2014 r. W poróWnaniL] do analogicznego okresu 2013 roku nastą] ł Wzrost Wartośc
plzychodóW Że splŻedażV produktów, towarów inraterałóW o18,09%.
sprzedaŻ od ewów w tonach za 3 kwańa]y 2014 roku wyn osła 11 452 ton wzrosła W stosunku
sprzedaży od ewów w ana og cznyrn okres e !b egłego roku o 15,48%'
Udzia] przychodóW ze sprŻedaży w wa utach obcych zróWnanych Ż nim przychodóW W PLN
usta]onych na baz e cen wa ulowych ( g]óWnie w EUR) w przychodach Że sprzedaŻy ogółem Za
9miesięcy2014r' wyniósł łączn]e 86,51% był na n eco WyŻszym pozionrie iak W okrese 9
mies ęcy 2013 r' Na zW ększen e przychodów uzyskiwanych W wa Lltach obcych m ało Wpł}^r'r'

zwiększenje zamóWień ze strefy euro , a także realizacja umów o dzjeło W ob ektach fabrycznych
klentóW niem eckch w ramach Wyodrębnionego zak]ad! w DUsse]dońie'
Koszly spŻedazy za 3 kwańa]y 2014r' W stosunku do analogicznego okresu 2013r. Wykazajy
dynamjkę 120,74%, zaś koszty ogólnego zarządu Wykazały dynanrikę 94,15%'

Za 3 kwańały 2014 r. spółka oslągnęła zysk z dzia]alnościoperacyjnejW kwoce 5213tys'zł (

za3kwańa]y2013r.: 4697tys.zł)' zysk brutto W kwoc e 5242tys,zł ( za 3 kwarta]y 201 3 r :

4673tys.zł) oraz zysk netto w kwocie 4552tys'zł(za3kwartały2013r:3939tys'zł).
Wartośc] Żysku w okresje sprawozdawczyn] na posŻczególnych poziomach działa noŚc były
wyŻsze n:lz w okresie poróWnawczym roku ubiegłego co spowodowane było wzrostem
prŻychodów glóWne z proou^o _owo-r-LL a1ianej'

Pozostałe prŻychody operacy]ne Ża 3 kwarlaty 2014 r 3 kwartały 2013 l' Wyn osły
odpowiednlo 2 006 tys' Ż] 2 537 tys zł, W tym:

, Pożostale prŻychody opencyine
3 kw 2014 r

DOfnansowanieŻe środkóW polilocowych z at Ubegłych do pro]ektÓW

inweslycy]|ych badawczych roŻ czane proporc]on: ne do amorlyzacj
dol.wanv.h środków lfu ałV.h W2ńoś. niemaleria nv.h ] omwnv.lr

1132 I 386

Dof nansowanie refundaclaWViaarodzeń pracownczvch zPFRoN 158 179
RoŻWjazan e od! SóW akiua Zu]acvch n]' na eŻnośc 1114 480
Zvsk Że sorzedaŹV środkÓW trw3łVclr 7
R.Żł " "n. .do.ó^ "h-" " ' h n" m"el". o^"^ 17
P7e.]aWn one Żobow aŻ.nja 13 50
o1lŻvfi]:ne odsŻkodowan a karv oIŻVWnV 59
R.7W]27an _" .e7efuV na k.s71v d oI2 dŻlvj2 133

5 36

2 006 2 537



PÓŻostałe koszty operacy]ne Ża 3 kwańa]y 2014 r' i 3 kwańały 2013 r. Wyn osły odpowednio
900 tvs' Żł 1 302 tys' Żł W tym

3 kw 2014r. 3l(w.2013 r.

L]lworzene odp sóW akiuaLŻu acvch naeżnośc 542 310
Re7_"fua n..2ew dvw2ne |osŻlv b eŹace '|4 2l
odois aktLra zulacv zapasv materałóW lowaróW

odDisaneWczase kosłv oosteoow.n a ukł3doueoo 107 lilt
KosŻVŻłomowan a orodukc] V,r toku WVl ootowvch 28 i82

86

18

LltridŹ. J łodLO!! tfua 'ch 219
WVnik na sD'edażV śnd|ów lMałvclr 3

:
900 I 302

Pozostałe prŻychody finansowe za 3kwańały2014r'i3kwartały2013r' Wynios]y odpow]edn o
256 lvs' Żł 209 tys' z], W tym:

3 kw.2013 r.

tys' zł tys' Źł

odŚelk na .7one.l n2eźnoś. '16

odŚetk .d środkÓW na raĆhunkaclr bankowvch 2
RoŻWiaŻan e reŻerwna koszlv b eŻace
łvik na różn.a.h kusowvclr ŻreŹ Żo\|anvch nieŻrea zowanvch 254 191

256 209

Pozostałe koszty fnansowe Ża 3kwalta|y 2a14l 3kwańa]y2013r' Wyn os]y odpowiednio
227 lys. zł i 233 tys. zł W tym:

3 kw.2014r 3kw' 2013 r.

odseik od olrŻVmanvch kledvlÓW b2nkowvch 96
'15 1i

Prow zia od o1rzvmanvclr krcdvlóW bankowv!h 111
Wyn k na różn cach kulsowvch zrea zowanvch ]n eŻfealZowanvch
t]lwouen_"..]osóWaktua Żliacv.hna naeŹnośr!z łułuodselek ,|6

WV..n. nŚlrLmenl ]1n.nŚ.tr.or lVnL i.fuard 22

227

EB|TDA za 3 kwańały 2014 .' wyniósł 9 790 tys. zł i był wyższy od EB|TDA za 3 kwańały
2013 r. o 0,91Yo.
Nadwyżka finansowa za 3 kwańały 2014 r. wyniosła 9 129 tys' zł i również była wyższa o
2,06% od osiągniętej Ża 3 kwańały ubiegt€go roku.

Kurs PLN/EUR oblicŻony za 3 kwartały 2014 r' dla rachunk! zyskóW strat jako średn a
arytmetycŻna średnrch kursów ogloszonych przez NBP na ostatni dzień kazdego miesiąca od
stycŻnia do WrzeŚn a danego roku wynjósł 1EUR=4,1803PLN byłnzsŻy o1.01 pkt'
procenlowy od kL.]rsu WylicŻonego tą samąmetodą Ża3kW' 2013r. (l EUR=4,2231 PLN)

Róznica stanU podatku odrocŻonego na pocŻątek i koniec 3 kwarlałU 2014 r. uięta W rachunkLr
zyskóW ]strat Wykazała reŻerwę z tego tlułu W kwocie 690tys' z]'

W biezącym okresie sprawozdawcŻyn] , Ż Uwagi na stlaly podatkowe z 2009 roku , nie Wystąp]
bieżący podatek dochodowy od osób prawnych'



Za 3 kwartały 2014 r' i analogczny okres 2013 r' spółka uzyska]a następujące WskaŹnik]
rentownoŚc]:

3 kw2013 r
Dynamika

3 kw20i4 r.l
3 kw.2o13 r.

Marża brulto Że spŻedaży
|z|st fi|i. ze $zeaaz| | prrchoc| ze s9żed2ż|1

13 60% 15 349; 88 661;

Ren1oWnośĆ dŻ alalnośc operacyjne] (EBlT)
iz|s| Ż l]zk]alfuści apa@ylre] | pŻ|rtall| ze lp@|laz|i

5 25'" 5 591i 9392%

iz|sr b|,na | ftl:rac| z9 spr.llaŻ|i
5 56% 9496%

!Ż|:N 1.ta I prfhady ze spftall?Ży]
4,59d; 4 6901 97889"

Rentowność ma]ą1ku {RoA) 5,62olo 5 03% 111 73%

Rentowność kapjla]L] 1R0E)
t|lr 

'a!4o 
/ jr9diił1t3l {'asn!]i

r 51"; 15 r9% 88!49;

EBTDA
lillrn z dŻalalr.3rr r$ńr|]rel r alnat|atia]

I ?90 tys zl 9702lys zł 100,-01%

0 i29 tJs zl 8945lys zł 102.06%

W bieżącym okresie sprawoŻdawczym spółka term nowo regulowała swoie zobowąŻanla, a
zadłużenie spółk u]egało dalszemu' systematycznernU obniŻaniu Pozom zadłuŻen a na koniec
Wześn a 2a14 r ' w poróWnanju ze stanem na 30'09.2013 r uległ obniżeniu o 5 92 pkt procentowe,
a dynamika WykaŻała poŻiom 90,80%' WskaŹniki p|ynnoŚc biezące] i sŻybkiej Wykazały Wzg ędną
stabi ność i utrzymały poŻ om uznawany za prawidłowy'

Wybrane WskaŹn k zadłuŻen a plynnoŚc za 3 kwańały 2014 r' i 2a13 (' przyję]y wartośc] jak
n że]:

3 łw 2013l'
Dynanika
3 kw.2014r.l
3 kw.2013r.

58.43 44.35 9080'1

lnaraldt ahralaw | Żaba ązarĘ łilt Ern a||9l
168 r 86 9032%

i2a 11Ą 1|5 26y!

38 50 7600%

keda Ś|ar rabŻr!ślr ha jlawth'9l dri I 40 40 1009"

cyk ,obow a?ań hand owych W dniach 3l,lr dondtr '90dr .Ż "ful ĘlirŻg J4 s118:ł

4' opis cŻynników i zdalzeń, w szczególności o nietypowym charakterŻe, mających
Żnaczący wń/w na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie 3 m esięcy 2014 r' ne Wystąp ły zdarzen]a nietypowe maiące Wpł}lV na wyn]k
fnansowy spółki'

5' objaśnienia dotyczące seŻonowości lub cykliczności działalności

W okresie objętym b]eŻącym sprawozdaniem nie Wystąpiły W dŻiałalnoścl gospodarczei zjaW ska
cyk lcznoścl i seŻonowości'



6. lnformacje
uŻyskania i

W społce , W
zapasóW:

o odpisach aktualizujących wańość zapasów do wańości netto możliwej do
odw.óceniu odpisów z tego tytułu

okres e 3 kwańału 2014 r' utworzono następuiące odp sy aktla ]zuiące WartośÓ

0dp s aklua iŻU]ący Żapasy fi]atellalÓW

0dps aktua zLrjący Żapasy WyrobÓw

7' lnformacje o odpisach aktualiŻujących z tytułu utraty wańości aktywów finansowych ,

rzeczowych akt}^vów trwałych, wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
oraz odwróceniu takich odpisów

W spó]ce w okresie 3 kwańałów 2014 r' utwoŻono olaz rczwiąza|o i Wykorzystano następujące
odpisy aktua zujące WańoŚc pozostałych aktywów :

lnformacje o utworzeniu , zwiększeniu ' wykorŻystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz
istotnych Żmianach wielkości sŹacunkowych'

W spo]ce , w okresie 3 kwartałóW 20']4 r' utworzono oraz Wykorzystano następujące
tezetwy:

31.12.2013 t 30.09.2014r

1'Rezerwy długol€rminowe,
114 380

rezeMa na śW adcuenia
266 11Ą 380

2' Rez€r$y krótkoierminowe,
3 205 2 069 J 014 817 14.4,3

emerylalne podobne( u opy s05 140 393 652

reŻ€rwa na WynagrodŻen a
1 464 450 632

reŻem'ana.€monly kosŻly
pono]Ów zWąŻ3nych Ż remontam i 780 1 302 185

56 4l+14=55 l7 l4

9 lnformacje o rezerwach i aktylvach z tytułu odrocŻonego podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweoo

W okres e od 01'01'2014 r' do 30'09'2014 r' aktyła z tfu]u odroczonego podatku dochodowego
zmniejszyły slę o kwotę 774 tys. zł.

Wyszcz€gólnienie
31.12.2413 t. 30.09.2014r.wykorŻyśtanie j rozwiaŻanie

odp s aklua ŻU]ący UdŻały W
122

odp s aklua ŻU]ący ne|eżnośc 2t2a 542 1792 fi3



zobowiązania z tvtułu odrocŻoneoo podatku dochodoweoo

W okresie od 0101 2a014 r' do 30'09'2014 r' zobowązania z t},,tułU odroczonego podatku
dochodowego zmniejszyły s]ę o 84 tys. zł'

10' lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i sprŻedaży fŻecżowych aktywów trwałych

W 3 kwańałach 2014 r' społka poniosła łącŻnie nakłady na cele inwestycyjne oraz na prace
badawczo- rozwojowe w Wysokości 7865 tys. zł (ztego Wydatk] na prace B+R zwązane Ż
nimi inwestycie Wynjosły 2345 tys. zł' co sianowiło 2,36% przychodóW netto ze sprzedaŻy
produktów, towarów i materiałóW)'

W WyŻej Wym enionym okresle główne iransakcje nabycia rŻeczowych aktywów tMałych
dotyczyły:

zakupu obrab arki cNc - 1 472lys' Ż
- zakupu budynkóW (ha ) - 1 245lys' zt
- za iczki |a oczyszczalkę owz _ 1089tvs'zł
- zakup 5 szt sarnochodóW osobowych - 531 iys' zł
- zakup instaLac]i ma owania natryskowego zanuTzen owego - 508 tys' zł
- zakup poz omego centrum tokarskiego - 362 tys' zł
- zakup 2 sŻt' wóŻkóW Widłowych - 217 lys' zt
- zakup licencjina oprogramowan e NX cAD/cAM - 212lys' zł
- Żakup licencjijsprzętu kompuierowego do oprogramowana lmpuls EVo _ 136tys'zł
- zakup fitra pl]lsacyjnego Workowego - 89 tys. zł
- zakup defektoskopu UltradŹWiękowego - 84 tys zł
- zakup suwnicy 2_ belkową - 76 tys zł

W biezącynr okresie sprawozdawczym społka nie zaw erała istotnych transakci sprzedaży
rzeczowych akt}^'óW trwałych '

11' lnfofmacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania Żakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Nadzień 30'09'2014 r' nie Wystąpiły istotne zobawiąza|1a z l\Ąulu zakupu rzeczowych aktwów
tMałych.

12' lnformacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 30'09'2014 r' nie Wystqpły roz czenia zt},,tułu sprawsądowych'

13. Postępowania toczące się przed sądem dotyczące zobowiązań albo wieżytelności ,
których wańość stanoM co najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dzień 30'09'2014 r' nje toczyły się żadne postępowan]a przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem adm]n stlacji pub iczne]'

14 Wskazania ko.ekt błędów poprzedni6h okresów

W sprawozdaniu finansowym za 3 kwańały 2014 roku nie Wystąp ły korekty blędóW poprŻednich
oklesóW'

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

Na osiągane prŻez spółkę W perspekt}Wie kole]nych miesięcy Wyniki ekonorniczno-finansowe oraz
Wartośó godziwą akt!ĄłóW Żobowiązań finansowych będą miały Wpł!V:
' tempo, skaa itMa]oŚć wzrostu gospodarcŻego w krajach Unii Europejskiej ,Wpowlązaniuz

sJ,łuacią rynkową i ekonomicŻno_ finansową głóWnych kontrahentów spo]ki' W tym W

szczegó noścj s}łuacja gospodarcza Nlemiec'

l0



Wahania kursów Walut obcych' w tym w sŻczególności EUR/PLN'
kształtowan e s ę cen surowcóW i materiałóW uż\,Vanych do produkcji od ewn czej' głóWn e
surówki odlewniczej ] złomu
sluacja ekonomiczno_ finansowa głóWnych odb orcóW spółki'

16. lnformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okres e od stycznia do Wrześnla 2014 roku spółka t€rminowo regu owa]a zobowiązanla z tytułu
zaciągn ętych kredlów bankowych i nie narusŻyła postanowień umów kred}łowych'

17' opis organizacji grupy kapitałowej

Jednostką dom]nującą W stosunklr do spółki odlewnie Po skie s'A', w rozumien u ań'3 ust'1 pkt
37 d UstawY o rachunkowości, jesi społka z oglaniczoną odpowiedzia nośc ą oP |nvest Ż
sedzbąW starachowicach, która nadzień 30'09'2014r' posiada|a 5'425'246 sztuk akcji spó]k
od ewn e Polskie s'A' , co stanowi 26'25 o^ agółU akąi 26'25% l czby głosóW na Wa nym
Żgromadzen U akcjonariuszy spółki odlewnie Polskie s'A.
Posiadana przez jednostkę dominującą iczba akcji i udział W kap tale społki od ewnie Polskie
s'A' n]e u egły Żmian e W stosunku do ub egłego roku'

18' lstotne i zawańe na innych warunkach nź rynkowe transakcje z podmiotami
powiąŻanymi.

spółka w okresie 3 kwartałóW 2014 l' nie zawieała z podn]iotarni powiązanym istotnych
tlansakcj na nnych Warunkach n Ż rynkowe.

19. lnstrumenty finansowe

Dz ała|nośc spółki w okres e 3 kwartałów 20'14 r' finansowana by]a kap tałem Własnym, kredytanri
bankowyrni a także zobowiązaniami układowymi i handowym' Bankam flnansującym
działalność społki były: Bank Mil enn]um s'A' i Raiffeisen Bank Polska s'A'
W b eżącym okresie sprawoŻdawcŻym społka n e zawerała terminowych transakc]iWa utowych'

20' lnformacje o umianie sposobu (metody) Ustalenia wańości instrumentów finansowych
wycenianych w wańości godŻiwej

W 3 kW' 2014 r' ne Wystąpiła Żmiana metody Ustaana Wańośc instrumentóW fnansowych
Wycen]anych W Wartoścj godziwe]'

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

W 3 kW' 2014 r' n e m]ała miejsca zmiana w kwal fikacji aktylvów f nansowych W wyniku zm jany
celU lUb wykorzystania tych akt}wów'

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

W 3 kW' 2014 r' ne nriały m ejsca ems]a akcji Wyklp ispłata nieudzałowych ikapitałowych
papieróW Wańościowych'

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dwidendy

W 3 kW. 2014 r. społka nie zadek]arowała , an też nie wypłaciła dJ,V dendy'

11



24' zdaeenia po dniu na który sporządzono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe 
'nieujęte w tym sprawoŻdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe

wynikifinansowe

Po dnu' na który sporządzono bieżące , skrócone sprawoŻdanie fnansowe ne Wystąpi]y
zdarzenia rnające Wp]},W na jej sfuac]ę majątkową i finansową'

25. lnformacje dotycŻące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąp!ły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Na koniec 3 kwartału 2014 roku w stosunku do stanu na dzień 31'12'2a13 l zabowiązan a
Warunkowe ne U eg]y zmianie Wyniosły 8847lys'zl
Zobowiązania Warunkowe wynika]ą z zawańych umóW o dotację, które to Żabezpleczone są
Weksami Własnym in b]anco Wystawionym przez spółkę Aktua]ny stan zabezpjeczeń
Weks owych prezenluje pon żsŻa iabela:

, . 'i ,,,,,,,rŁtultlti t,,, irili,,
3039'2014l. ltvś' żłl

1

ŻabeŻp 4relie M eŻylego wykonana ŻobowiąŻań Wyn ka]ących
Ż Umowy nt PoPW 0] 03 00_26 039/0900 Żdńa 3108.20]0r o

shło@n e w społe odlew|ie Po]Sk e sA ośrodka BadawcŻo.
Ro oi.Ńeo. KomoonenlóW odlcwn.ł.h oBRko

6 200

ZabeŻp eczeń e ńalełleoo_wykonan a zobowiaań Wyn kaiąclch
Ż lmowy tr UDA P0G'01'04'0026{07/09.00UDA.
P0G040]'00 26ł0//09 00zdna25 102010. o

doinansowan e prqeklu opramwane Wdrcżenie iińowacyjne]
lechnooq WYlapiana obróbk!poŻaperwe
wvŚÓkoiakÓścoweÓ żelwa sfefo da ńeoÓ

925
Wtazzodsetkam W Wysokośc
okeŚlone] ]ak d a aległośc
podalkowych iczonymi od dnia
pr€kaana śmdkÓW na końto

soólk do dńa efut! dolac

x

ZabezpiecŻen € nale4lelo Wykonan a zobow qŻań Wyn kających
z umowy ńr UDA-Polo 0] 04 00 2641]/']000 zdnń
]0.0820]] r Ódoinansowanepro]ellu Badanja opmrwane
techn]k W}\łaEana nnowacy]neqoW}Sokojakoścowegożeliwa

wraz z odsetkami W Wysokośc
okreśione]]ak da a ą]oŚc
pod alłowych liczo n yfr] od dnja
pżekaŻań a srodkÓw na konto

sńłki dodn a łrolu dolac

8 847

spółka n e posiada innych zobow ąŻań Warunkowych poza wymienionymi powyŻej'

W zakrese aktylvóW warunkowych ' na które składająsię należnośc Warunkowe wyn]kające z
podpisanychWLatach2010_2011UnróWodotację,Wystąpi]ozrnn]ejszeneokwotę972tys.z]W
stosunku do stanu na dzień 31'12'2013l'
Na dzleń 30'09'2014 r' ' 

plzy zalożeniu realizacj projektów zgodnie z harmonogramerr] rzeczowo-
finansowym stanowącym zalączn]k do danej umowy o dofinansowanie społka ma możiwość
uzyskania dotac]] W kwocie jak niżej]

Tvtul @l'ŻoMneqo projekfu irestycyjneqo t celoB€lo
. n unowy o lof mnsowarie

Badana opraÓwanje techiik Wylważan a nnowacy]nelo

Ęsoko]akościowąoŹe]Wa auslelylycŻneqo
UmoĘ tr UDA PolG 01 04 00 26 01]/1040 Ż dna ]0 08 201] r

142

26. skutki Żmian w strukturŻe jednostki gospodarczej, w łym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, prŻejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałow€j' inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności'

W okresie od stycŻnia do Września 2a14 f' |ie Wystąp ły zmany W struktlrze spó]k W wynjku
połączenia jednostek gospodarczych' przejęca ub sprzedaży jednostek, inwestycir
ol-qole'T no\Ą'c' pod/lał ' i re.r 'ht-ryzJc '
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27. stanowisko zarŹądu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok.

spółka ne podała do publicŻnej Wiadorności prognozy WynikóW na rck 2014 z UWag na
niestab]|ną sluację makroekonom czną W gospodarce światowej i europeiskej skutk!]ącą
trudnym do plzew dzenia poziomem ŻarnóWień W perspektywe koejnych mies ęcy b eżącego
roku.

28. AkcjonariusŻe posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% licŹby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz zmiany w stluktuŻe
własności znacŻących pakietów akcji w okresie od pŻekazania poprŻedniego rapońu
kwańalnego

Nadzeń 30'09'2014r' kapitał zakładowy społkiWynosił 61 992363zł dzie]jł się na20 664'|21
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nom]na nej 3'00 zł kaŹda'
Akcionariuszami pos adającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosóW na wa nym zgromadzeniu
spółki Akcyjnei od ewnie PoLske Według stanu na 30'09'2014 r' by :

Lei il. llllii.]łlsi""n"." ..,
, L"lM if:/il{fiq"łq W.zi],

5 425 246
3 495 248 16.91%

3 BN P Paribas Bank Po ska s'A W WarsŻaw e I 952 896 9.45%
Bank Goslodark Zvwnościowe sA 1 303 586 6 lro;

5 PKO OFE 2 065 743 r0 00\

W okresie od pżekazania poprzedniego rapońu kwartalnego n e wystąpiły zm any w strukturze
w,asnosci /_a.7_ych pa.ielówa<c spojhi'

29' zestawienie stanu posiadania akcji spółki przez osoby zażądŻające i nadzorujące na
dzień prŻekazania rapońu kwańalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od
przekazania poprżedniego rapońu kwańalnego

W okres]e od styczn a do dnia pŻekazania raportu za 3 kW' 2014 roku spó]ka nie otrŻynrała
informacj o Żrn anie W stanie posiadania akcj plzez asaby zalŻądząące i nadzoruiące.
Tabela poniŹei przedstawia stan posiadania akc]i spółk przez osoby zarządzające i nadzorujące:

.t l, r ,', t'

ticzba akcii l !łjsów nawz
, Iwsń|l

1 LesŻek Wa czyk_ Wceprezes Zażądu spo{kl 498 578 2 41%

KaŻimelŻ KWecień WicepEewodn czący
Radv NadzorcŻe soołki

100 0 0005 %

498 678 2,4105%

30' lJdzielone poręczenia i gwarancje' których łączna wańość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych spółki

Na dzeń sporządzen a raportu spółka ne udŻjeiiła poręcŻenia kred],,tu lub poŻyczk ani też
gwarancj żadnemU podm otowi'

31' lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej ' majątkowej, finansowej, wyniku
linansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiążań prŻez spółkę

W społce od marca 2a14 r' trwa kontroa UrzędL] Kontroli skarbowej W Kielcach W sprawie
rzetelnośc dek arowanych podstaw opodatkowan]a oraz praw dłowości obliczan]a podatku
dochodowego od osób prawnych Ża |ala 2008-2012' a także rrstalenia' czy dany podmiot ]est
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]nstytucją obowiązaną w świetle L]stawy Ż dnia 16'11'2000 r' o przecwdziałaniu pran u blL]dnych
pieniędzy oraz finansowan u terloryŻn']u' a W przypadku uzyskan a statusu instyłUcj] obowiązanej

W sprawie Wwviązania s ę z obow]ązków Wynikających z w ustawy'
Kontro ujący zwrócili szczególną uwagę na u]ęce W księgach podatkowych spółk transakcji na
pochodne ]nsaumenty finansowe zawierane w 2o0B roku' Plzyjęc e plzez organ kontro ujący
innej interpretacii prawa podatkowego l oceny charakteru zawieranych transakcij od plzyjęt€i w
przeszłości przez społkę, może rnieć ewentualne skutki podatkowe, które mogą mieć wpływ na
tempo perspektylvy rozwoiu spółk ' a takze na je] s!łuację finansową'
PoŻa tym W okresie sprawozdawczyl| za 3 kwanaty 2014 l' nie wystąplły inne istotne zdarŻel\ia,
które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę l zmlanę sfuac]i majątkowe] , fnansowej Wyn kL]

finansowego spółki , a iakze istotne da oceny sytuacji kadrowej oraz możliwości realizacji
zoóowiązań'

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

Na osiągane przez spółkę W perspektyrłie kolejnego kwańałlr wynikiekonorniczno-finansowe
będą rn iały wpłlvr':

Wzrost gospodarczy W krajach Un]i Europejskiej , W powiązaniu z sytuacją rynkową i

ekonomiczno finansową głównych konlrahentóW spó]k' W szcŻególnośc odb orców z
Niemiec,
ksŻałtowanie s ę kursóW walut obcych' a W szczegó nośc] wa uty EUR Wobec PLN ' zuwagi na Wysoki |dz|al splzedaŻy rea zowane] w Wa Utach obcych W przychodach Że
spt1edazy o9ó]e_1

- ksŻa{towanie się cen sLJrowcóW i materjałów Wykorzysti,Vanych W produkcj
odlewniczej, głównie surówk odlewnicŻe] oraz cen nośnlkóW energetycznych' Ż uwagi
na ich stotny udział w kosztach rodzajowych produkc]i,
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