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Zgadn e z paravafem 82 Rozpofządze|ia N4]n stra Finansów z dn a '] 9 utego 2009 roku W
sprawie nformacij b eŹących okresowych przekazylvanych prŻez emitentóW pap erow
Wańośc owych olaz warunków uz|awania za róWnowaŻne infornrac] Wymaganych przep sam
plawa państwa niebędącego państwem członkowsk m ( DŻ U' z 20']4 r' , poz' 133), ZarŻa_d spó]k
Akcyinej od ewn]e Poske z sedzbąW Starachowcach przekaŻUje dodatkowe nforrnac]e do
skróconeqo kwańa neqo sprawozdan a finansowego

lnformacja o przyjętych przy sporządzaniu rapońu zasadach ustalania wańości aktywów i
pasylvów oraz pomiaru wyniku łinansowego ' o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rachunkowości , a także o porównywalności danych

W pierwszym półoczu 2015 roku W spó]ce nie Wystąp ły Żmany zasad usta ania Wartości
aktwóW i paslvów oraz pomiaru Wyniku f nansoweoo

Rapoń sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych Żgodnie Że stosowanymi W sposób c ągły
zasadam rachunkowoŚc zgodnym zposkm]zasadarn rachunkowoścl zawartyrniW L]stawe o
rachunkowośc z29 Wześna 1994r'(tekstjednoIyDz'U' z2013 r', poz 330 zpó^'zfi)]
Wydanych na ]ej podstaw e prŻep sóW Wykonawczych alaz zgod| e z Wymogam wyni[ającym z
Rozporządzenia N4j. slra Fjnansów Ż dna 19 |utego 2009 r' w sprawie nformaci bieżących i
okresowych plzekazwa|ych przez emitentóW pap]eróW Wańoścowych oraŻ WarunkóW
|)Zlawania za róWnowaŹne informac] Wyrnaganych przep sarn prawa państwa niebędącego
państwenr członkowskim (tekst]ednoLty Dz'U' z2a14 l'' paz 133)
stosowane W spółce zasady (polityka) rachunkowości' sposób Wyceny składnikóW maiątkowych
oraŻ porn ar Wynku finansowego okreś one Żostały w Zakładowym Pane Kont (ZPK) i

przedstawone W półrocznym sprawozdan u zalŻadu Ż dzala |aśc spółki za okres od
01.01 2015 r. do 30 06 2015 r

stosowane przeŻ spółkę Żasady sporŻadzania skróconego sprawoŻdanra fjnansowego za
]półocŻe 2015 rokLl nie Lrległy Żrn anom Wstosunkudo ch poprzedn ego brzrnena op sanego
W sprawoŻdan L] ZarŻądu sianowiącynr element składowy do rocznego sprawozdan a
finansowego za 2014 rok

skrócone sprawoŻdanie fnansowe za ] pókocze obejmu]e okres ob.achlnkowy od 01.01 2015 r
do 30'06'2015r' dane poróWnawcze zaokresobrachunkowyod01'01'2014r do30'062014r
Da pozycj b lansowych prezentowane sądodatkowo dane na koniec poprzedniego roku tj na
31 122014 r

skrócone sprawozdane fnansowe Ża l półocŻe 2015 r' zostało sporządŻone vzy zaloŻerl I
kontynuaci] dzałalnoŚc gospodarczei przez spó]kę Zgodnie z oceną ZarŻądu kontynuacja
dz ałaLnościgospodarczej W pelspekt},!Vie ko]einych 12 m esięcy nie jest zagrożona'

Dane f nansowe zawarte W skróconym sprawozdan u za I półlocze 2015 roku i za analogiczny
okres 2014 roku nie podlega]y przekształcen u idoprowadzeniu do porówn}va nośc zUn'agi na
stosowanie dentycznych zasad wyceny w obydwu okresach. Zakres danych sprawozdawczych i

poróWnawczych Wykazanych W danej pozycj kwarta nego sprawozdan a finansowego ]est
iednakowy.

2' Wybrane dane finansowe Żawierające podstawowe pozycje skaóconego sprawoŻdania
finansowego

łpokocŻe 2015 t' lpokocze 2014r.
tvs. EUR tus. EUR

Przychody netto zesprŻedaży produklóW lowarÓW
;0040 r 6 lt42 65 2!8 15 628

l ŻVsk/slrala Żdzałanośc operacvine 5393 1 3!5 810
1 r87 3 402 814

l/ Z]s[ łrJlJ nEllo r 695 3 020 t23
V Akty,ła{slln n3 konecokresu 82598 r9 692 82 626
V Kaolalwł:snv lslan na kon ecokresu) 35364 32160 1129
Vl KaDtalZakładoły lstan na koniec okesul 6l 992 61 992 14 899yl zobow a.zan a reŻeMy na Zobow ąŻan a isian na

Ą7 234 11261 50 466



!X Zobo$liazan. IrÓ1l'oterm no\łe 22820 5 4Ą1 26 402
X Przeolwv ! enieŻne n€llo z dzała nośc oDeracvne 659 3 078 t3t
X PrŻeplywy pien ężne netto zdziałalnośc -2276 551 5 491 1314

\ Puep|VWv pen eŻn€ nelto z dŻ.lalnośc fnanso\ae 799 193 2aĄ 49
X l PrŻeolvwvoieneżn€netio 352 B5 2 209
X V sredna WŹżona czba akcj ŻWykłych na konec

2A 664121 2n66Ą 121 20664 t2l 2A 664121

XV L.Żba ahL i (W szi 2A 664121 2a 66Ą 121 20 664 t2l 20 664 121

XVl'zanualizowanyzysk/stratana jednąakcję w
złEUR
( łśk ŻanUaliŻow?nv/ średnia ważona li€zba akciil

0,32 0,08 n,28 0,07

Xvll. Wadość księgowa na jednąakcję wzł/EUR
{ kaoitał VłasnV/ IiEzba akcii)

1,71 0,41 1,56 0,37

Do prŻeliczena Wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporc e spółki za l

pdrccze 2a15f. i danych poróWnawcŻych Ża I pókocze 2014l' pfzy)ęIo:

_ dla pozycji rachunku ŻyskóW strat oraz rachunku przepłylvów pieniężnych
średni kurs dla Waluty EUR oblczonyjako średn a ar}łmetyczna średn ch kursóW
ogłoszonych przez NBP na ostatn dzień kaŹdego m esiąca od styczn a do czeMca
danego roku tl.
1 EUR = 4,1341 PLN dla l półrocza 2015 r.
1 EUR = 4'1784 PLN d|a I póllocza2014f.

_ d]a pozycii bilansowych p.zy]ęto średnj kursNBP d a WalLJty EUR obowiązujący na
dzień bilansowy, tj.:
1 EUR = 4'1944PLN dla lpołrocza2015 r. (tabeaNBPnr124/łNBPl2o14Żdr,a

30.06.2015 r.)
1 EUR = 4,']609 PLN d a l półrocŻa 2014 r' ( tabela NBP nr 124]AlNBPl2014 zdnla

30.06.2014 r.)
Najwyższy średni kurs ustalony przez NBP dla wallty EUR W okresie od styczn a do czerwca
bieŻącego i ub egłego roku Wyniósł:
1EUR = 4'3335PLN ogłosŻony nadŻień 20 slyczna2015l'
1 EUR = 4'2375PLN ogłoszony nadzeń3]utego2014r'
NajniżsŻy średni kufs usla ony przez NBP dlawauty EUR W okrese od styczna do czerwca
bieżącego i ub egłego loku Wyniósł:
1 EUR = 3'9822 PLN ogłoszony na dzień 21 kW etnia 2015 r'
1 EUR = 4,0998 PLN ogłoszony na dzień 9 czerwca2a14l'

zanualizowany zysk na jedną akcję Żwykłą W !łysokości 0,32 zł dla pókocze 2015 r'
wy czono dzieąc zanulizowany zysk netto wkwoce 6 523142'22 Żł (tj' zysk netto za okres
a1'07'2014 l' 30'06'2015 r') przez Średnią waŻoną liczbę akcji Występuiącą W tym okresie 

'która Wyniosła 20 664 121 sztuk'
W okrese ostatnich 12 m-cy poprzedzaiących dzeń bieżącego sprawozdania finansowego
licŻba akcj w kap tale podstawowym spółk nie u eg]a zrn anie'

Wańość księgową na jedną akcję w wysokości 1,71 złnadzień30'06'2015r'Wyliczonodzieląc
WańoŚÓ kapita]u Własnego wynoszącego na dzień 30.06'2015 r' 35 364 253'45 zł wzez |iczbę
akcji zwyk]ych Wyslępujących na dŻ eń 30'06'2015 r' 

' tj' 20 664 121 sztuk'
Z uwagl na brak eementóW rozwadn ających akcje zwyk]e' W nin]ejszym raporcie nle
prezentu]emy rozwodnionego zysku na jednąakcję zwykłą irozr/Vodnionejwartości ksęgowe] na
jedną akcję'

opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie którego dotyczy rapoń wraz ze
wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotycŻących spółki

Wokreseod 1stycznia 2015r'do 30 czerwca 20T 5 r' W spólce odlewnie Po sk e s 'A. Wystą]iły
następujące zdarzenia maiące Wpłlv na iej s}łuacię mająikową i finansową:

w dniu 10 utego 2015 roku spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska spólka Akcyjna z
siedzibą W WarsŻaw]e Aneks nr 6 do Umowy o Limit W erzytelności Nr CRD/L/36760/12 z
dn|a 01'02'2a12 r' W rar.ach niniejszego aneksu na okres do 31 maia 2016 roku została
zwiększona górna kwota limitu urnowy do Wysokości 14 000 tys. zł' ZwięksŻen e górne]

3.



glancy imitu umowy z kwoty 9 00o tys z] do kwoty 14 000 iys' Żł zwązane było ze
ŻWięksŻeniem kwoly na akredyt}Ąły z kwoty 1 000 tys. zł do kwoty 6 000 tys' z] Lnrit na
kredl W rachunku bieżącym Utrzymany został na tym samym poziom e , to iest do kwoty
8 000 tys' zł' Utrzymany został równieŻ m t do kwoty 1 000 tys' zł na Wajutowe transakc]e
terminowe Łączna kwota zad]uŻenia Wyn kająca z WykolŻyslania limitu umowy nie nroże
przekroczyc 14 000 tys' z] w zw ązk|-) z powyŻsŻyrn zwiększeniu u egło zabeŻpieczenle
h poteczne z kwoty 13 500 lys' zł do kwoty 21 000 tys z], L]stanowone na prawe
Wieczystego Użlkowania gruntu, położonego W starachowicach przy A ' Wyzwolen]a 70 dla
którego sąd Rejonowy w s1arachowcach V Wydzia] Ksąg W]eczys|ych prowadzj księgę
Wieczystą KW ff K|1Hla0a23237l0 Waz z ces)ą plaw na lŻecz Banku z polsy
ubezpieczen owej W'w' n eruchomości z zastzeŻe|iem Że suma ubeŻpieczenia od ognLa i

innych zdarzeń losowych nie moŻe być niŻsza nŻ 10 000 tys' zł' PoŻostałe Warunk umowy
n e uleg]y zmianie i n e odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umóW Z
dniem 1 .06'2016 r. na dalszy okres obow ąz),lvania umowy t] do 27 slycznia 2017 l gona
kwota imtu umowy iak i ustanowionych zabezp eczeń h potecŻnych Ulegne obnŻeniu do
pozomu wynikającego z Aneksu nr 5 z dna 9 grudnia 2014 roku do Umowy o Limit
W erzylelnośc NroRD/L/36760/12zdnia1utego2012roku',tojestodpowednodokwoty
9 000 tys' zł do kwoty 13 500 iys' zł' Z tytL]]L] podpisania niniejsŻego Aneksu Bank n e pobrał
prowizji;
w dn u 16'02 2015 r' spó]ka otrzymała z kance]ari] podaikowej, ustanowione] pe]nonrocnik em
W sprawe, decyzję Dyrektora Urzędu Koniro skarbowei W Kielcach Wydaną w dniu
5.o2.2015 l. W przedmioc]e określenia zobowiązan a podatkowego w podatku dochodowym
od osób prawnych za 2008 rok w kwoc e 2 122 tys zł'WrazŻnaeżnyrniodtegozobowązana
odsetkan]i' Decyzja została Wydana w związku z prowadzonym w spółce postępowan em
konlrolnym od dna 20 marca 2a14 l ' w zakresie rzeielnośc dek arowanych podstaw
opodatkowania oraz praw]d]owości oblczanla podatku dochodowego od osób prawnych za
bb 20a8-2012' Urząd Kontro]j skarbowej uznał' ze spółka Żawyżyła W 2008 r' koszty
uzyskan a przychodóW paprzez zaliczen e do nch strat poniesonych na transakcjach
Wa Utowych' W UŻasadnieniu decyzj UKs wskazał ze "Na bazie przedstawianych faktów
organ nie kwestianuje Wboru przez spótkę transakcji opcyjnych jako formy zabezpieczenia
źródła przychadóW przed niekarzystnym kształtawaniem się W przyszłoŚci kursem walut''.
Zdan ern spółk]' take stanowisko organu, W związku ze zna.ymi Wyrokarnj sądóW oraz
uzasadnien em decyz]l podatkowych W innych Sprawach związanych z tlansakcjam
opcyjnym, powlnno plowadzió do urr]orzen;a postępowan a w sprawe UrŻąd Kontro|r
skarbowej !znałiednak, że dzia]ania spółki' podejmowane zgodnie Ż dostępnynriw 2008 r'
]nformacjami ana zami dotyczącym umocn enia się złoiego Wobec innych Walut, były
nieracjonalne Spółka z oczylvistych powodóW n e Żgadza się z tak m stanowiskiem i traktuje
je jako próbę przelzucenia na spó]kę konsekwencji g obalnego kryzysu gospodarczego z
2008 r'' k1órego uczestnicy rynku iak iorgany nstJ,,tucje państwowe' nie były W stane
przewidzlec.
Przedmlotowa decyzla wydana przez Dyrektora []KS w Kielcach ne jest ostateczna. Od
powyzszei decyzji spółka odwołała s ę w dn u 23'02'2015 r' do Dyrektora lzby skarbowe] w
Kielcach, jako organu WyŹsze] instancji w postępowanju administracyjnym' Ewentualne
negaiJ,Vne skutki otrzymane] decyzj Urzędu Kontro skarbowei, ujęte zosta]y W księgach
rachunkowych spółkiw 2014l. poplzezuIwalzen e stosownych rezeM W kwocie 3 366 tys' z]
iw ks ęgach 2015 r W kwoc e 193 tys' z]
w dniu 17'03'2015 r, pornirno Wniesionego odwołan a do Dyrektora lzby skarbowe] o
uchy|enie W ca]oŚcj decyzji UKs z dn]a 5'02'2015l' |fnalzen e postępowania W sprawie,
spółka dokonała zapłaty za egłego zobowiązania podatkowego od osób prawnych Ża 2008 r

Wykazanego W decyzji, które łączn e z |a eżnyfii do dnia zapłaty odsetkami Wyniosło
3 559 tys' zł'
w dniu 07'04'2015 r. spólka poprzez zreal zowan e w okresie od dnia 12'08'2014 .' kolejnego
zanróWienia na dostawę odlewóW że] Wnych do KoRDEL Antriebstechnik GmbH z s edz bą W
Di]men, os ągnę]a wartość przychodóW ze sprzedaży do tej spółki W łącŻnej wysokoŚci
13 311 tys' zł' Realizacja zamóWień odby]a s ę na Warunkach rynkowych n e odb egających
od postanowień ogólne przyjętych W urnowie dostawy' bez ŻapsóW dotyczących kar
umownych lWarunkóW,
w dnru 05'05'2015 r. Bank BGz BNP Paribas s.A' z siedzibąw Warszawie poinformował, że
na skutek połączenja Bankrr Gospodarki Zywnościowej s'A oraz BNP Par bas Bank Polska
s'A' poprzeŻ prŻeniesien e całego majątku BNP Paribas Bank Po ska s'A' na Bank
Gospodarki Ż),\łnoŚc owei s A 

' 
W dn u 30.04.2015 r' Bank nabył W drodze sukcesij



uniwersalnej 1 952 896 sŻtuk akcj zwykłych na okazcie a spółkiAkcyjnej odlewnie Polskie
W wyniku nabyc a akcji Bank przekroczył próg 15% ogó nej czby głosów na wa nyrn

zgromadzen u społki'
Bezpośrednio przed dn em nabycia Bank posiadał 1 303 586 akc]i stanowiących 6,31%
kapitału zakładowego spółk uprawn ających doWykonylvania 6'31% ogólnej liczby głosóW
^a wal_yr. zgron adle r- Spohr. Po do.ora' _abycra Ba-h BO7 B\P Pa-ba. S.A
posiada 3 256 4B2 akcji spółki reprezentuiących 3 256 482 głosów na Wa nym zgromadzen u

spółki' stanow ących 15'76% kap tałU zakładowego społki i uprawn a]ących do wykonywan a
15'76% ogólnej czby głosóW na wa nym zgromadzeniu spółk].
Bank BGŻ BNP Par|bas s'A. ponadto oświadczył' Że:

> nie ma zan]iar! dalszego zw ększa|ia |dz|ału W ogólnej licŻbie głosóW na wa nym
zgromadzen u społk W okresie 1 2 mies ęcy od złoŹen a n niejsŻego zawiadomien a,

> nie istnieją podm oty zaleŹne od Banku posiadaiące akcje społki,
> nie ]est stroną]ak chkolwiek umóW, których przedm otem jest przekazanie

uprawn en|a do wykony\]Vania prawa głosu z pos]adanych akcj '

W dniu '19'06'2015 r ' zwycuaine Wa ne zgromadzenie akcjonal uszy spółki odlewn e Polskie
s'A' zatwierdziło sprawozdan e f nansowe i sp.awozdar,ie zaŻądu Żdziałalności spół[ za
rok obrotowy 201 4, u d z e iło człon korn zarządu i człon kom Rady N adŻorcŻej s półki

absolutoriurn z wykonan a przeŻ n ch obowiązków w 2014 l', a takŻe pod]ęło uchwałę c
pfzeznacze|il) zysku za 2014 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych,
w dniu 22'06'2015 r' Rada NadŻorcza spółki podjęła uchwałę W sprawe Wyboru biegłego
rewidenta. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badanla sprawozdania finansowego
spółki odlewnle Poske s.A' za rok obrotowy 2015 oaz plzegąd! spTawozdania
fnansowego spółk za 1póllocze2015 rok! jest spółka Biegli Rewidenci Kiece sp. z o'o z
siedzibąW Kielcach, dzia]a]ąca pod adresenr 25-324 Kielce ul' sandomierska 105, Wplsana
na istę podmiotów Uprawnionych do badana sprawoŻdań finansowych p(owadzoną pŻez
Krajową lzbę B egłych RewidentóW pod nr 473'
społka Biegli Rewldenci Kjelce sp' z o'o' Ż s]edŻ]bą W Kie cach dotychczas przeprowadzała
badan a oraz przeglądy sprawozdań finansowych spółki odlewnie Polskie s'A' za ala 2013
2014' Wyboru podmiotu uprawn onego do badana sprawozdan a Rada NadŻorcza dokona]a
Żgodnie z obowązu]ącymi przepisam normarn zawodowyrn '

W lpołroczu 2015 roku spółka utrzymała dobrą pozycję na rynku producentów komponentóW
odlewn czych odnotowała dobre Wynik ekonoraiczno_ finansowe.

W l połroczu 2015 r' w poróWnan u do ana|ogicŻnego okresu 2014 roku nasią)ił Wzrost Wartości
p.ŻychodóW ze swzedaŻy produktóW ' towarów imateriałóW a 7'26oh. Kaszty sprzedanych
produktóW, towarów imaterjałów za lpołrocŻe 2015 roku WŻrosły W stosunku do analogicŻnego
okresU ubiegłego roku o 5,44%.

sprzedaż odlewóW w ionach za lpókocze 2015 roku wyniosła 8 279 ton i wzrosła W stosunku
do sprzedaży odlewów W analog cznym okrese ubieg]ego rokrrWynoszącej 7 579lono9,24o/o'

Udzał przychodóW ze splzedaŻy W Walutach obcych ]zróWnanych z nmi przychodóW W PLN
ustaLonych na baz e cen wa utowych ( głóWnie W Et]R) W p.zychodach ze sprŻedaży ogó]em za
6 miesięcy 2015 r' Wyn ósł łącznie 83'02% i b\]ł na nieco WyżsŻym pozomie jakW oklesie 6
m esięcy 2014 r' Wynoszącyn] B2,0B%'

Koszty sprzedaŹy za l półrocze 2015 r' W stosunku do analogicznego okresu 2014 r' Wzrosły
Wykazały dynamikę 153'68%, głównie na skutek wzrostu kosztóW wynagrodzeń z narŻutarni'
kosztóW reklamy targów transportu oraz kosztóW akwlzyąi Zw ązaną z prcwadza|ą plzez
spółkę dz]ała nością gospodarczą na teren e N emiec'
Kosziy ogólnego za.ządu uleg]y obn Źeniu i wykazały dynam kę 84'59%'

Za I póllocze 2015 r' spółka osiągnęła zysk Ż dzałalności operacyjnej W kwocie 5 393 tys. Żł
(za ] półrocze 2014 r: 3 383 tys' z ł ), Żysk brutto W kwocie 4 907 tys' zł (za| połlocze 2a14
r']3402tys zl) ońz zysk netto w kwocie 3695tys.Żł(zalpófuocze2a14l.:3020tys'zł)'



Wartości zysku W okrese sprawoŻdawcŻym na posŻczegó nych pozornach dza]anośc były
zdecydowanie vlyzsze nŻ w okrese porównawcŻym roku Ubieg]ego, co spowodowane było
główn e po epszen em koniLJnktury gospodarcŻe] na WytwarŻane przez spółkę produkty
skulkljącej zw ększeniem przychodów ze sprŻedaży

spółka W l półroczu 2015 r kontynuowa]a realzacię umóW o dzieło W obiektach fabrycŻnych
klientóW n em eckich Wramach WYodrębn onego zakładu W DLJssedońe uzyskuiąc ztego tytu]U
prŻychody w Wa ucje EUR , któlych Wartośc po pże cze|'l|) na złotówk uięta w rachunku ŻyskóW
i strat Wyn osła 4 873 tys' zł'

Pozosta]e prŻychody operacyjne za l pó]rocze 2015 r i l półocze 2014 r' Wyniosły
odpowlednio 1 165 tys' Żł 1112tys zł Wtym:

Pozoslałe pr2ycbody operacyjne
IoóhocŻe 2015l. Ipóhocze2014r

DoInanso'aneŻeśrodkÓW ponocowych Ż .l ubeglyclr do pro]ekiÓł

|weslycy]nyclr badawcŻyc]r roŻ czane lroool.]ona nedo anońyŻaci
dotowanVchśrodkÓ\ł1nła]ych W.l(ośc nlenralelanVclr orawnych

667 /s4

D.Inans.wane_eIund..ałVnaorodŻeńoracolłn.ŻVchŻPFRoi',] 1t2 1łl
ne odosoq allUJ 2U nL\Lh n, naeŻ losl t5l

10
PrŻedewn one Żoboł 3zan a tl
01rŻVfi]ane odsŻ[odoWan a karV 45

1165 1112

Pozostałe koszty operacyjne Ża lpółrocŻe2015 r' pdlacze 2a14 r' Wyniosły odpowledn o
734 tys zł i 1 031 tys. zł , W tym:

lpółlocze2015r'
PozGlałe kosŻty opelacyjn€

]ł|ps ak 3 firaterałÓW lowarÓWolaz

Koszlv Żlomowan a orodukc Wloku WV| ootowvclr

PoŻostałe przychody flnansowe za l pó]rccze 2015l I pókocze2a14l Wyniosły odpow edn o
45 tys. zl 180 tys. zl w tym

lpókocze2015l lpóhocz€ 2014r'

odsel|iodłodkównaŹ.huikacl'] bŹnkowvch

Na czoneodsel[ od naeżnośc 2lvlulu dostaw

2

43

Wyn k na różncach kursowych Żrea zołanyclr in eŻrealŻow.nyclr

45 180

lpókocze2014I.



Pozostałe koszty finansowe Ża lpóhocze2015 f. l pó]rccze 2014 r wyn os]y odpow]edn o
53] tys' zł ] 16'] tys' Żł , w tynr:

lpóhocze2015 r' Ipółrocże2014l'

odselk od otrŻ|nanycl'] kedylÓw bankowych 55 62

6 0

Pr.uJ 7 2 .d .lr7vm.nv.h kre.]ViÓW h2nk.wv.l 29 89

n k na.Óżncach kursowych zreaEov/anyclr in ezreaiŻo .nych
.en2 nslfum_-nlu f nansÓW_óoo lvlu fofurard 2a

Rezenła na odselk budżetowe oodaiekdoc'nod od os pr Ża 2008l

531 161

EB|TDA za I pdlocze 2015 r Wyniósł 8 824 tys' zł i był Wyzszy od EB|TDA za półocze
2014 t. a 38,85Y,.
Nadwyżka finansowa za lpókocze 2015r Wyn os]a 7'l25tys'zł była wyŹsza o18,93% od
os ągnięte] Ża pókocŻe ub eg]ego roku.

Kurs PLN/E[]R ah iczany za I półlocze 201 5 r' dla rachunku ŻyskóW strat ]ako średnia
arytmetyczna średn ch kursóW og]oszonych przez NBP na ostatni dzień kaŻdego nriesiąca
Wyniós] '] EUR= 4'1341 PLN by] nizszy o 1 06% od kursu wy cŻonego tą samą meiodą Ża l
połrocze 2014 r' , który wyn ósł 1 EUR =4,1784 PLN

Różn ca stanLl podatku odroczonego na pocŻątek kon ec pókocza 2015 r ujęta W rachunk!
zysków i strat wykazała aktylva Ż tego tytułU w kwoc e 128 tys' Żł

W bieŻącym okres e sprawozdawcŻym spółka Wykazała bieŻący podatek dochodowy od osób
prawnych w kwocie 1 340 tys' zł, który został uregulowany terminowo. W analogicŻnyr. okres e
ubiegłego rok! społka nie płacła podalku dochodowego od osób prawnych gdyż kalzyslala z
odliczen a straty z lat rrbległych'

za I póllocze 2015 r' anaogczny okres 2014 r spółka Uzyskała następuiące WskaŹniki

2015 t. 2n14 t

Dynamika
l pók '2015 l']
loól.2014l'

MarŹa b.Utio ze sprzedaŻy
lzd bnha Żi ;rD.lĘż| | ,ą|.lad| zę ł-91ali

'r6 21% 10! 8r%

Rentownośa dZ ała nośc operacy]|ej(EBT)
iz|J Ż dŻtłalndśd ar.G.l|ą | pęfhrl| Że 9lrelaż|l 5.18% r48 64%

izljłr]llna , 

'ż|cr,l| 
t s|redaŻ| ]

7.01% I34 559;

l1|;l fttla / pę|tril :9]zel}ł]] t4 28"

Reitowność ma]ąlku (R0A)

[zysk refta I akt|wa agÓlen]
t24-"

Rentown0ść kapla]Lr (RoE)
lŻrŚk n.lt. / średni kaÓilalWiaŚn

10,45",'" rlt29""

EBTDA
fullt z i]rabha-| rpq.c|re| ' erÓtP!.]aj

8 824lys Ż] r1885";

7 ]25lys Żł 5oa [. zl f8 93%

za I pdrocze 2a15 r'wporóWnaniudo anaogicznego okresu ubiegłego rokLJ spółka osiągnęła
wzrost dynamiki WszYstkich wskaŹn kóW rentownośc



W b eŻącym okrese sprawozdawczym spółka ternr nowo regulowała swoie zobow ązan a, a
zadłuzen e spó|ki ulegało dalszerńU. systematycŻnerr]u obnizaniu' PoŻiom zadłuŻenia na kon ec
cŻeMca 2015l' w porównan u ze stanem na konec czerwca 2014 r uegł obniŻeniu o 3'9 pkt'
procentowe' Wskaźnk p]ynności bieŻącej p]ynności sŻybkiej u egły poprawe' skrócen u uegł
cyk zapasów, a cykl na eżności hand owych , zahaw azań hand|owych Uległ newielkemu
WydłUżen u'
WskaŹniki płynnoścl nadal Utruymują poz om Uznawany za praw dłowy'

Wybrane Wskaźn ki zadłużenia p]ynności za pókocze 20151 2014 r' przyję]y Wartośc jak

Wskażniki zadłużenia i ptynności lpóhocze
2015 r.

Ipóhocze
2014t.

Dynamika
lpók.2015l'
/lDółr.2014r

I ]atnł , rar a l ą na zrDavraŻł|b aąitn / ł!l;i .!de]i ]
5- rqo" 6r08% 9\ 63",

t,9l 166 , t! 88""

139 r t6 119 83%

lś€dl Jlai Ż]. i' ' ]30 dn ] .ą.lo l,9rÓ i adlr|] 35 40 87 5!%

.t|,:e .s rnro(r.r ii3.,
4.1 |0 26""

cyklzobowjąŻai hand owycl']W dn lch
.A ol"" '':o .i 3

34 3l r0! 689'o

ZgodnLez postanowieniam i zawartego W dn u 4 05.2010 r Układu z W erŻycielam , spó]ka W l

póhocŻU2015r'spłacładwiekoe]ne'kwańaneratyukładoweWkwoce]ącznei 1746tys z]

Wobec BankóW Do spłaty W koLe]nych okresach kwarta nych pozostaje kwota 10 477 tys' z] z
czego ostatnia rata przypada do spłaty W dniU 30'06 2018 r'

4' opis czynników i zdarzeń' w szczególności o nietypowym charakterze, mających
Żnaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie połrocza 2015 r' ne Wystąp ły zdarzenja n etypowe mające znacza.cy Wp]\,4r'"/ na
Wynik finansowy spółki'

5. objaśnienia dotyczące seŻonowości lub cykliczności działalności

W okres e ob]ętym b]eŻącym sprawoŻdan em nie Wystap]ły W dz ała nośc gospodarcŻe] Żjawiska
cyk icznośc i sezonowości'

6' lnformacje o odpisach aktualiŻujących wańość zapasów do wańości netto możliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W spółce , W okresie I pdlocza 2015 r utworzono następujące odp sy aktua ]zuiące Wartość

30 06 2015r

4;80dp s aktua Zuja.c! Ż3pasy maierałó,ł

odp! alrUa ŻU]ąq Ż.p.sy W/roboi] !4

t68

121

lnformacie o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wańości aktywów finansowych ,

rzecŹowych akb^'ów trwałych' wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
oraz odw.óceniu takich odpisów

W spółce . W okres e I polrocza 2a15 T. utwoTzono olaz Tozwiązano WykorzyŚtano następuiące
odp sy aktualizujące wartośó pozostałych aktylvów :

10



Odps aklu2 zuiący Udz ały W ńnych

odps aktua Zujący naeŻnośc 686

8 lnformacje o utworzeniu , Żwiększ€niu , wykorzystaniu i rozwiązaniu rezelw olaz
istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

W spó]ce 
' 

W okresie lpółocza 2015r'UtworŻono oraz Wykorzystano następujące lezerwy:

9' lnformacje o rezerwach i akt}^Vach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktvwa Ż tvtułu odroczoneoo podatku dochodoweoo

Wokresieod0l 01.2015r do30.06.2015r aktyr,va z tytulLr odroczonego podatku dochodowego
Żwiększyły sę o kwotę 90tys'zł'

zobowiazania z tvtułu odrocŻoneoo podatku dochodoweoo

W okresie od 01.01.20015 r' do 30'06'2015 l zabÓw ązan a z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zmn ejsŻyły się o 38 tys' zł.

10' lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i splzedaży źeczowych aktylvów trwałych

W I pó]roczu 2015 r spó]ka ponios]a łączn e nakłady na cee nwestycy]ne oraz na prace
badawczo- roŻWojowe W WysokoŚc '1 470 tys. zł ( Ż tego Wydatk na prace B+R 102 tys' zł, co
stanowło0,15%przYchodóWnettoŻesprzedażyproduktów'towarówimaterałóW)'

Do q]óWnych zakupów zalcza s ę

_ zalicŻki na modern Żac]ę automatycznei ]in] folmierskiej HWs
- zakup prawa uŻ}łkowan a w ecŻystego grLJntóW
- raodernizacia suwnicy

W beżącym okresie sprawozdawczym spółka ne zawierała stotnych
rŻecŻowvch aktWVóW trwałych'

748 tys. zl
570 tys zl

92 tys Żł

transakc] sprzedaŻy

31 :12-2014 i. zvłększenia'i
nie

1. RezeNa n. świadczenia emerylalne
1 375 326 128 1 573

długoterm nowe (odprawy efi]eryla ne) 540

królkolerm lowa ( uropy nagrody
953 248 128 r 033

2'Pozostałe rezeMy krótkoiemrinowe
5 263 2 371 1 406 452 5 776

rEŻenła naWyn.qrodŻFn a r !00 300 548 600

rezeMa na remonly kosŻly

remonla.n nweslyca.n
506 1 8C0 768

reŻer,ła n2 zaL€g]ość W podatku

dochodowym cT'8 za 2008 l VJlaz Ż

odsel|em na ooasl DecyŻ L-lKs
3 366 193 :559

78 90 i9

ll



11' lnformacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania Żakupu rzeczowych aktywóW
trwałych

Nadzeń 30.06.2015 r. n e Wystąp]ły ]stotne zabaw]ązania z l\Ąulu zakupu rzeczowych aktywów
trwałych '

12 lnformacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 30.06.2015 r' n e Wystąpiły roŻliczenia Ż tytuł] spraw sądowych'

13' Postępowania toczące się przed sądem dotyczące zobowiązań albo wieŻńelności ,
których wańość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dzień 30'06'2015 r' tocŻyły się następu]ące postępowania, których łącŻna wartość
oszacowana przez spółkę Wyn osła 3 770 tys' Żł i plzekloczyh 1aakkapitałóW Własnych spółki:

przed sądem okręgowym Wydz]ał V]l Gospodarczy W K e cach z powództwa społki
odlewnie Poskle s'A przeciwko spóce Złotecki sp' z o'o' Ż siedzjbą w ŻeIchowie, w
sprawie Żap]aty odsŻkodowania W wysokości 160 tys. zł. z tJ,,iułu poniesionej przez odlewnie
Poske sA' sŻkody ŻW ąŻane] Ż nienależ}łynr Wykonaniern obróbki od ewów' Pozew
skerowano do sądu W dn u 30'07'2014 r' Nadzeń sporŻądzen a sprawozdania sprawa jest W
Io\U n c 7apadlo zad'c roz5lrz}g'ę( iA'
przed sądem Re]onowym sądem Gospodarczym W Kielcach Ż powódŻtwa Złotecki sp' z o'o'
przec wko odIewn om Polskirn s'A' o zapłatę kwoty 44 tys' zł z tJ,,tułu zrealizowanych LJsług,

przed sądern Reionowym sądem Gospodarczyrń W Kielcach z powódŻtwa Macieja Ptucha
przecWko od]ewn om Polskim s'A' o zapłatę kwoty 7 tys. zł z tytułrr zrea zowanej usłUgi,
przed Urzędem Kontro skarbowei W Kielcach W sprawie rzete]ności dek arowanych podstaw
opodatkowan]a oraz prawidłowośc ob iczania podatku dochodowego od osób prawnych za
ata 2008-2012' a także ustalenia, cŻy dany podmiot jest inst}łuc]ą obowązaną W ŚWjetle
ustawy z dn a 16'11'2000 r' o przeciwdzałan u prani! brudnych pien ędzy oraz finansowanju
terroTyzmu' a w przypadku uŻyskana statusu jnst}łucji obowązanei - W sprawe W}vr'ąŻanla
s ę z obowązkóW Wyn kających z W ustawy' Postępowan a WszcŻęto 2a ńalca 2014 rckU
organ kontro ujący w dnu 05022015 r' Wydał decyz]ę okreś aiącą zaległość podatkową W

podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r' W Wysokości 2 122 Iys' Ż ,'\fiaz z
na eŻnynri od tej kwoty odsetkarni' Decyzja ta Wyn ka z innei oceny charakteru Zawieranych
transakci na pochodne instrumenty finansowe od plzyętą plŻez spółkę' W dniu 23 utego
2015 r społka złożyła odwołan e od decyzji do Dyrektora Żby skarbowe] W Kielcach,
Wnosząc o jei Uchyenie w całości i umorzenie postępowania W sprawje' W przypadku
negat},Vnego rczpatze|ia odwołan]a przeŻ zbę skarbową W Klelcach społka dochodzić
będzie swoich praw prŻed sądeBr Wdnu 17 marca2a15l'' pom]mo Wniesionego odwołania,
spółka dokonała zap]aiy zaleg]ego zobowiązan a podatkowego od osób prawnych za 200B r.

Wykazanego W decyzj ' które łącŻnie z należnymi do dn]a zap]aty odsetkami Wyn]osło 3 559
tys. zł' W dn]u 23 |ipca 2015 r' społka otrŻymała decyŻję Dyrektora lzby skarbowe] W

Kielcach wydaną w dni] 11 pca 2015 r., na mocy której uchy ona Żosta]a w caloŚc decyz]a
|Jrzędu Kontroli skarbowej W Kielcach z dnia 05'02'2015 r'' a przedm otowa sprawa została
przekazana do ponowne9o rozpallze|ia pfzez organ p erwsŻej instancji'

spÓłce n c nie ]est Wiadomo o czynnościach podejrnowanych prŻez Ulząd Kontro i skarbowej W
śWiete postępowań wsŻczętych 20 marca 2014 r', a dotycŻących lat 2009 2012'

14 Wskazania korekt błędów poprzednich okresów

W sprawozdan u fnansowym Ża lpółrocze 2015 roku n e Wystąp]ły korekty błędóW poprŻedn ch
okresów'
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15' lnformacje na temat Żmian sytuacji gospodarczej iwarunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wańość godziwą aktwów finansowych i zobowiąŻań
finansowych spółki' niezależnie od tego' czy aktywa iżobowiązania są ujęte w wańości
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)

Na os ągane przez spółkę W perspekt],vr' e kolejnych m esięcy Wyniki ekonomicŻno-iinansowe oraz
Wartośc godzWą aktylvóW i zobowązań finansowych będąmiały Wp]i,V:

tempo, skala trwałość Wzlostu gospodalczego W kraiach |]n i Europejskiej wpowązan]Uz
sluacją rynkową j ekonom czno f]nansową głównych kontrahentów spo]ki, W tym w
szczególnośc syluacja gospodarcza Niemiec
Wahania kursóW Walut obcych' w tym W sŻcŻegó nośc] EUR/PLN,
kształtowan e s ę cen suTowców mateliałów uŹylvanych do produkcj od ewniczej' głóWnje
sUrówki odlewniczej z]omu,
sytuacja ekonom]czno- f]nansowa głównych odbiorcóW spółk

16. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postańowień
umowy k.edytu lub pożyczki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie od styczn a do czerwca 201 5 roku spó]ka terminowo regu owa]a zobowiązan a Ż t}łułU
zaciągniętych kredj,,tóW bankowych ne naruszyła postanoweń umów kredlowych'

17' opis organizacji grupy kapiłałowej

']ednostką dom inującą w stosunku do społki odlewniePoskes'A'' w roŻum eniu ań 3 ust'1 pkt
37 d ustawy o rachunkowości' ]est społka z oglaniczoną odpowiedzialnością oP lnvest z
siedzibąw starachowicach' która nadzeń 30.06'2015r' posiadała 5'425'246 sztuk akcj Spółkj
odlewnie Polskie s'A' ' co stanow 26'25 % ogółu akcji 26,25% liczby głosóW na Wa]nyrn
Żoromadzeniu akc]onar uszy spółki od ewn e Po skie s'A
Posiadana przez ]'.dnostkę dominu]ącą liczba akcji iudział W kaptale spółki odlewn e Polskie
s'A' n e uległy zm anie w stosunku do ubiegłego roku'

18' lstotne i zawańe na innych warunkach niź rynkowe transakcje z podmiotami
powiązanymi'

spółka W okrese 6 miesięcy 2015 r' ne ŻaweTała z podmiotami powiązanym] sto1nych
iransakcji i na innych warUnkach niż rynkowe'

19 lnstrumentyfinansowe

Działalnośó spółki W l póhoczu 2015 r. fnansowana była kapitałem własnym' kredylam
bankowymi, a lakże ŻobÓw ązaniami układowymi handlowymi' Bankamj finansljącym
dz ałaLnośc społk były: Bank Mil ennium s'A' i Ra]ffe]sen Bank Po ska s.A

W.amach Umowy o kred\,,t W rachunku b eŻącym zawańej z Bankiem l\,4ilenn um spó]ka
kolzyslala z limiiu w wysokości 8 000 tys. zł oraz W ramach tjmowy o |inię na akredfi\,vy
doklmentowe z limitu W wysokości 1 500 tys' zł'

W ran]ach Umowy o ]rnit WierŻ),,teLności zawartej z Raiffeisen Bank Po ska s'A' na kwotę 14 000
tys' zł s po]ka mogła korzystać Ż kred \,,tu w rachu n ku b eżącym w Wysokości 8 000 tys' Żł, jmtlr

na akredfylvy w wysokości 6 000 tys' zł oraz lmitu na obsługę Wa utowych Transakcji
Terminowych W wysokośc 1 000 tys' zl' plzy czyn łączna kwota zadłużenia z Mułu
Wykorzystan a lim]tu nje mogła przekroczyc 14 000 tys' zł'

W l półoczu 2015 r' średn]e Wykorzystanie kred},tóW w rachunkach bieżących lczone z dni
Wykorzystan a kredlóW Wyn osło 1 973 tys' Żł'

W oparciu o zawalle z Raiffeisen Bank Po ska s'A umowy, to jes1: UmoWę ramową o Współpracy
w zakres e transakcj telm nowych' umowę dodatkową transakc]i wa utowych oraz umowę o limjt
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Wierzytelności' społka W ceLU częściowego zabezpieczenja swojej ekspozycji wa Utowe]
n ezabezpieczonej w sposób natL]ra ny, zawaTła W czerwcu 201 5 l' jedną transakcję wa utową
tvpu foMard na poniższvch warunkach:

Data zawarcia transakc i 25.05.2015 r.

2 Numer kontraktu FX1514500876
3 Typ nstrumentu forward
4 Wa uta bazowa/waluta

n ebazowa
EUR/PLN

5 Wa uta i kwota kup ona
DrŻez soołke

'I 031 tys. PLN

6 Wa uta i kwota sprzedana
przez spółke

250 tys. EUR

7 Dzień zakończenia 3'1.08.2015 r.

8 41230

Wycena transakcji na dzień blansowy 30'06'2015 r'' zawartej W dniu 25'052015 r Według
Wańości godzjwei ( na podstawie Wyceny bankowej) skltkowała ŻWięksŻeniem kosztóW
finansowych o kwotę 20 tys' zł.

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

W L połroczu 201 5 r' nie Wystąpiła zm ana metody ustalania Wartości nstrumentóW f nansowych
Wycenianych W wańości godziwe]'

21' lnformacje dotyczące Żmiany w klaslikacji aktywów finansowych w wynikU Żmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów

W l póhoczu 2015 r' nie miała miejsca zmana W kwalif kacj aktyr/VóW finansowych w wynk!
7r a_y.e u Ub w\kor.,yslan a Lych akLylvów'

22' lntormaąe dotycŹące emiŚji , wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartoścIowych,

W lpołroczu 2015 r. nie miały miejsca em]sja akcji, Wykup ispłata nieudzałowych ikaptałowych
pap erów WańoŚc owych'

23. lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W l połroczu 2015 r. spó]ka n]e zadeklarowala ani też n e wypłaciła d\,vr' dendv'

24' zdarŻenia po dniu na który spożądzono półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ,
nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wynikifinansowe

W dn]u 23'07. 201 5 r' spółka otrzymała decyzję Dyrektora lzby skarbowej W Kie]cach Wydaną W
dnu 17'07.2a15l.' w przedm]oce]ej odwołania od decyzii Dyrektora UrŻędu Kontroli skarbowej
w Kecach Nr 12I2015lD z dna 05'02.2015 r' W sprawe okreśena spółce zobowiązan a
podatkowego W podaiku dochodowyrn od osób prawnych za 2008 rok W kwacie 2 122 tys' zl Waz
z naeżnymi odsetkami, które spółka Wplacila na [onto Swętokrzyskiego l']rŻędU skarbowego w
dn]u 17.03'2015 r' W kwocie łącŻnej 3 559 tys' z]'
Przedm otową decyzję Dyr'Aktora Urzędu Kontroli skarbowej W K e cach Dyrektor Izby skarbowej
w Ke cach uchy i] W calości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzen a przeŻ organ p erwsŻel
instancji' W przypadku odstąpenia przez UKs W Kielcach od naliczan a spółce przypisu
podatkowego za 2008 r' społka wystąpi z wnioskiern o sfur'erdzene zrlvrot nadpłaty w podatku
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dochodowym od osób prawnych za 2008 l'' co r.oże meó pozyt},Ą'ny wpł\,lr'r' na jei sytuacię
majątkową if nansową'

25' lnformacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu Żakończenia ostatniego roku obrotowego

Na koniec l półlÓcza 2015 roku W stosunku do stanu na dzeń 31'122014 r' zobowiązania
Warunkowe nie uległy zm anie iWyniosły 9 019 tys' zł.
zobow ązania Wa.unkowe wyn kają Ż zawaltych lmóW o dotację' które to zabezpieczone są
Weksamj Własnym l, b/anco Wystawionym] prŻez spółkę. Aktualny stan Żabezpieczeń
Weks owych prezentuje poniŹsza tabe a]

spółka n e posiada innych zobowiązań Warunkowych poza wym enionym powyŻej

W zakresje akti,lvóW Warunkowych, których wariość na koniec 2014 r' wynos ła ,,zero''' wvstąplło
zwiększenie o kwotę 829 tys' zł z tytułu podpisanej W 2015 r' umowy o dolację do pro]ektu
badawcŻego.
Plzy załoŻenu realzac]] projektu zgod|ie z harmonogTarnem rŻeczowo_ fnansowym prŻeŻ
konsorcjurn naukowe' w którego skład WchodŻą: Akademia Góln czo_ HL]tn cza W Krakow e ( der
konsorcjunr i wykonawca p.oiekiu) , od ewnle Polskie s.A' (Wspóhvykonawca) i oP Handel sp z
o'o'( WspółWykonawca)' spółka odlewnie Poske ma moŹ woŚc uzyskania doiacji W kwoce ]ak
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26' skutki zmian w strukturze jednostki gospodarcŻej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, pflejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podŻiału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie od styczn a do czelwca2a15f' n e Wystą)]ły zm anyW strukturŻe spółkiW Wyn ku
połączen a ]ednostek gospodarczych prze]ęcia lL]b sp rzed aży jed nostek 

' 
inwestycl

dł-go'F"n nowv('' oodŻ ał ' l reŚr' (I. ryŻaci '
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' stanowisko zarŻądu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok.

spółka niepodała do pub iczne] W adomośc prognoŻyWynkóWnarok2015 zUWag na
nestabiną sJ,łUację makroekonomicznąwgospodarce śWiatowej j eUropeisk ei skutku]ąca_
trudnym do przewidzen a poz omem zamóW eń W perspekt\,V e ko ejnych mies ęcy b ezącego

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio prŻez podmioty zależne co
najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraŻ zmiany w strukturŻe
własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego rapońu
kwańalnego

Nadzeń30'062015r kap]tał Żakładowy spółk Wynosił 61 992363zł dŻiel]sęna20664'121
akci Żwykłych na okaz c e a o Wartości nomina ne] 3,00 zł kaŻda'

Akcjonal Uszam pos adaiącym] co najmniej 5 % ogó nei l cŻby głosóW na wa nym zgromadŻen U

spó]k Akcy]nej od ewne PoŚk]eWed]rrg stanu na 30 06.2015 r' by :

27

28

stan na 311220]4l ŻńiaÓywokesle dodnh slań
] pEekazania ninjEjszeqo Bpońu ]

. i"/ba rj , oJo/iai -iczla rc,i miricztt
g osowra M {dpildle glosownaUJZ w ,dpildle qlosor'

JwyL aklaooByr [* vl'I ŻdllaooĘr [h
5 425 ŻL6 26 259,1 5 42

3 6 6 or'"

Ban[ Ban[ BGŻ BNP Falbas

G.so.dark Żvwnoś.otr.r sA

I3035S6 6 3loi *'952894

2 065i43 '100!:i

3

t

14

425246

256482

W okrese od plzekazan a poplzedn ego rapońU kwartalnego' tj' od'].{ maja2015 r' do dna
plzekazan a niniejsŻego rapońu ne wystąp]ły Żmany W strukturze Własności znacznych
pak etóW akcj spółk Wykazane W tabe powyŻei zm any Wyn kające z połącze|ia Banku BGZ
s'A iBNPParbasBankPoskanrałyrne]sceprzeddatąprzekazanaraportL]kwartanegoza
1 kwartał 2015l'

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

W okres e od styczn a b eżącego roku do dn]a plzekazan a raportu Ża l pó]rocze 2015 rokrr
spółka n e otrŻymała nforr.acii o Żm anie W stan e posladania akci pżez osoby zaŻądza)ące i
nadzoruiące
Tabe a pon Żej przedstaw a stan posiadania akc] spó]ki przez osoby ŻarŻa_dza]ące nadzoru]ące

Stan na 30.06.2015 r
Lp. osoba za[ądŻająca lub nadzorująca spółkę liczba akcjii głosów na Wz

Leszek Wa:oŻyk 1,łcepreŻesZa:ŻądU spćłk

KaZin erz K,,, ec eń - ]'ł ceprzewod" cŻący

B!!l l!4Ę'qę] spÓ]i 
'

!ą!!9!o!y/ń

Ż625',i

r69|!
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30' Udzielone poręczenia i gwarancje, których łączna wańość stanowi
kapitałów własnych spółki

Na dzień sporządŻen a raportu spółka ne udzeliła poręczenla kredlu ]ub
gwaranc]l ŹadnenrU podm]otowi'

co najmniej 10%

poŻyczki ani teŻ

31' lnne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej' wyniku
finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiąŻań prŹez spółkę

od malca 2014 r' W spółce prowadzone są kontroe plzez Ulząd Kantroli skarbowei w Ke cach W
sprawie rŻetelności dekarowanych podslaw opodatkowan]a oraŻ prawjd]owości obliczan a
podatku dochodowego od osób prawnych za lala 20aB-2012' a także usta enla, czy dany podmiot
jest ]nstlLJcją obowązaną W Śwjetle ustawy z dna 16'11'2a0a r' o przecwdziałaniu pranu
brudnych p]eniędzy oraz fnansowaniL] iel.oryzmu' a w przypadku lzyskania statusu instJ,'tucji
obowiązanej w sprawie Wy]V ąŻania s ę z obow ązkóW Wynika]ących z w Ustawy.
Kontrolujący zwrócil szczególną uwagę na Ujęc]e W ks ęgach podatkowych spók transakcji na
pochodne instrumenty f nansowe zaw]erane w 2008 roku' W Wydanej decyzji przez Urząd Kontro
skarbowej W KieLcach zdnia 05'02'2015 r' organ przyjł nnąocenę zawieranych transakcj na
pochodne nstlumenty finansowe od przy)ęle) plzez spółkę i określ zobowiązanie podatkowe W
podatku od osób prawnych za 2008 r' w Wysokośc 2122tys' zt 

' 
klóle spółka pomimo odwołania

się od decyzj do Dyrektora lzby skarbowe] W Kielcach' Żapłacjła wraz z na eżnym odsetkami
bez Wyłączania okresów bezodsetkowych Wdnu 17'03'2015 r'' wkwoce 3559tys'zł. Dyrektor
lzby skarbowej W Kielcach Wdni! 17072015r'Wydałdecyzję, na mocy której uchyona została
w całoŚc decyzja Ulzędu Kontroli skarbowej w Kielcach z dna 05'02'2015 r', a przedm olowa
sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwsŻe] instancj '
Pozostałe postępowania kontro ne Ża ata 2oa9-2012 wszczęle W marc! 2014 l', nie zakończyły
się Wydaniem decyz] przez UKs W K e cach'
W przypadku podtrzyman a ptzez argar kontroli skarbowel p erwszei nstancii dotychczasowej
argumentacj w zakresje oceny zawjeranych przez spókę transakcji na pochodne instrumenty
finansowe oraz nnej niŹ spółka interpretac]i skutkóW WypowjedŻen a w 2009 r' umóW zawartych W

tym zakresie z Bankami' istnieje ryzyko Wydawania kolejnych n ekorzystnych d a spółki decyz]i W

zakres e roz czenia podatku dochodowego od osób prawnych, któle mogą miec Wpł},Ąr", na tempo
i perspektJ,1]vy rozwoju społki'

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

Na os]ągane przez spó]kę W perspeklylv e ko ejnego kwańałU Wyn kiekonom czno-fnansowe
będą nr iały WpłyW

koniunktura W krajach Un] Europejsk]e] W powiąŻan u z sytuacją rynkową i

ekonom]cŻno- finansową głównych konlrahentóW spółki, w sŻczegóLnośc odborcóW z
Niemiec,
ksżałtowanie się kursóW Wa ut obcych, a W szcŻegó]ności wa]uty EUR Wobec PLN , z
uwagi na Wysok |Jdzial sprzedaży rea iŻowanej W Wa utach obcych, W przychodach Że
sprzedaŻy ogółem,
kształtowanie s ę cen surowcóW i materiałów Wykorzystylvanych w produkcii od ewn cze],
głóWnie surówk od]ewniczej oraz cen nośnikóW energetycznych' Ż uwagi na ich istotny
UdŻiał W kosŻtach rodzajowych produkcj
wydawanie kolejnych' n ekorzystnych dla spółk decyzji podatkowych za |ala 20a9- 2012'
W przypadku podtrzymania przez organ konirol skarbowej dotychcŻasowej algumentacii
W zakresie oceny zawieranych przez spółkę transakcii na pochodne nstrumenty
finansowe oraz ]nnei niż społka interpretacji skutkóW Wypow edzenia w p erwszym
kwarta e 2009 r. umóW zawańych w tym zakresie z Bankam '
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