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1. Działalność spółki

1'1.lnformacje ogólne

0 DLEWN ] E PoLsKlE s A' są społką notowaną od 1 2 '03 1 998 r' na G ełdzie PapieróW Wartościowych s'A W

Warczawie.

siedzibą społkijest miasto starachowice Adresi27_200 starachowice, Aleja Wyzwolenia 70

spółka zarejestlowana W sądzie Rejonowym W K]elcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego
pod numerern KRS 0000024126

Kapitał zakładowy spólkiwynosi 61 992'363 zł dzeli się na 20'664''12'l akcji zwykłych na okaziciela o Wańośc
nom na]nej3,00 złkażda

1'2' skład zanądu iRady Nadzorczej

zgodn e ze statutem społki Akcyjnej oDLEWN E PoLsKlE, spółką zaŻądza tŻyosobowy ZaŻąd' Kad_"nc]a
ZaŻądujest Wspó]na jtrwa lrzy ata

0d 01'01'20]5 r' zarŻąd spółkj dz ała W składz e powo]anym pĘez Radę Nadzorcząw dn]u 12'04 2013l ''l)''

Pan Zbigniew Ronduda, Prezes ZaŻądu
Pan Ryszard Pisarski, Wiceplezes zalządu
Pan Leszek Waczyk' Wiceprezes ZaŻądu

Kadencja ZaŻądu rozpoczęła się 17.05'2013 r'

Nadzór |ad działa]noścą spółki sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza' Kadenc]a Rady Nadzorczej iest
Wspólna i trwa tŻy lata'

od 01'01'2015 r' Rada Nadzorcza dzlała W składzie powołanym pŻez Zv\ryczajne Wahe Zgromadzen e spółkiW
dniu 16.05 2013 r., tj :

Pani JoannaLączyńska'suchodoska, PŻewodnicząca Rady
Pan KazjmieŻ Kwiecleń, WjcepŻ ewodnjczący Rady sekretaz Rady
Pan Tadeusz Piela' członek Rady
Pan Adam stawowy' Członek Rady
Pan Roman Wrona, członek Rady

1'3'zdarzenia istotnie Wpływające na działalność społki' które wystąpiły w l połr. 20'15 r' i po
jego zakończeniu

- Ottzymanle w dniu 15.01.2015 r CeMkatu ,Pracodawca PEyjazny Pracownkom'w rarnach Vl edycjl
konkursu organizowanego p]Żez Komisję Krajową NSZZ ,'solidamość' którego celem jest plomowanie
pracodawcóW WyróŹniających się W stosowaniu dobrych praktyk W zakresie pŻestrzeganja pŻ ep sóW prawa
pracy, W szczegó ności poprzez stabinośó zatrudnjenia' przestzegania zasad bezpleczeństwa ihigieny
pracy oraŻ prawa do z.Żeszania s]ę W związk zawodowe' Konku$ odbywałsię pod patrcnatem honorowym
Prezydenta RP ceńyfikat przyznawany jest na okres tŻech lat' spółka tym Wyróżnieniem zostala
uhonorowana po raz drugl.

otrzyrnanie decyzji Dyrektora UŻędu Kontroli skarbowej W Kielcach WTdanej W dniu 05.02'2015 r' W

Pałocł.e sp|awaian'e / fu'alaiosą spa]l' oDl FWN]E P'Lsl lE s Ą '-2015|'



przedmiocie okreś|enia zobowiązania podatkowego W podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r W

<Nocie2"2? \ys 7' ł.a7 7']alpż_yn odsel\a1i'
Decyzja została Wydana W zwiąŻku Ż prowadzonyn] postępowanien] kontronym od dnia 20'03'2014 r W

zakresie Żete nośc dekarowanych podstaw opodatkowana oraz prawdłowości oblczania podatku

dochodowego od osób prawnych Za ata 2008 2012 PrŻedm otowa decyz]a Wydana pŻ ez Dyrektora UKs W

Kielcach n e jest ostateczna
0d powyżsŻei decyzji spó]ka W d| u 23'02.2015 r odwołała się do Dyrektola zby Skarbowej W Kie cach'
jako organu \łyższej instancji\ł postępowaniu adm nistracyjnyn]

Wańość zobowiązan a podatkowego wynikaiąca z decyz]i UKS w Kielcach i powększona o na eż|e odsetk 
'

Wynos 3 559 tys' Ż]'

Dokonane W dn|u 17'03'2015 r płatnośc zobowązania podatkowego z tytu]u podatku dochodowego od

osób prawnych za 2aa8 f' w kwa.ie 2122 lys zl Waz z naeżnymi odsetkam W kwocie 1437 tys Żł

Należność powyżsŻa została określona decyzią Dyrektora UrŻędu Konttol skarbowei W Kjelcach WydanąW
dnlu 05 02 2015 r

Podjęcie W dn u 19.06.2015 t pźez ZwycŻa]ne Walne Zgromadzenie społki uchwał W sprawach'
o Żatweldzen a sprawozdan a fnansowego spółk Żaokresod 1 01'2a14f'do31.122014l

Żatw erdŻe nia sprawozdan a ZaŻ ąd U Ż dŻlała ności społk Ża okres od ] a1 2a14 l ' da 31 12'2a14 l
podz ału zysku za rok obrotowy 2014,

udzelenia Wszystkm cz]onkom ZaŻądu absolutoriL]m z Wykonan a pŻez nich obowązkóW w roku

obrotowyrn 2014,

c udzelenia Wszystkim członkom Rady NadŻorczej absoutorlum z Wykonan a przez Ich obowiązkóW W

roku obrotowym 2014.

otżyman e W dniu 23 07'2015 r DecyzjiDyrektora lŻby SkarbowejW Kiecach wydaneiWdniu 17 07 2015 r.

W pŻedmoce odwołania sę spółki od decyŻji Dyrektom l']Eędu Kontlo skarbowe] W Kiecach z dna
a502'2a15 l W sprawie określenia spółce zobowązana podatkowego W podatku dochodowym od osÓb
pra\łnych za 2008 r w kwocie 2 122 tys zl Waz z M|eż|yn odsetkarni Przedm otową decyzję Dyrektora
Ulzędu Konho skarbowe] W Kecach Dyrektor zby skarbowej W Kelcach uchyił W całośc pŹekazał
sprawę do ponownego lozpatrzen a prŻez organ peMszej]nstancii

1,4' Podstawowe Wielkości ekonomicznołinańsoWe

PreŻentowane dane dotycząokresu od 01 01'2015r'do30062015r isąporóWnywa ne do danych za okres od
01 01'2014r do300620]4r Dane poda\łane są\łtys zł

Tabela 1 Rachunekzysków istrat

Lp.

B

c

Rachuneł zysków i stral

piżycńóailó spzeaał produktóW towaróW

i mater]ałóW

Koszty sprŻedanych plod!któW. towaróW

rnaterałóW

Zysk brutto Ż€ spE€daży

Koszty sprzedaży

Koszty ogó rrego ŻarŻadu

Zysk ze spŹedaży

Pozoslałe przychody operacyjne

Pozostałe koszIy operacy]ne

Zysk zdzała nośc operacy]nej

PŹych ody fn aisowe

lpołr.2015 lpółr.20'l4
wtys. żł wtys, zł

70 040 65 298

58 689 55 661

11 35,t I 637

2290 1 490

4 099 4 845

4 962 3 302

1 165 1 112

734 1031

5 393 3 383

45 180

Dynamika
2015t2014

101,26%

145,44%

117,!s%

153,690/o

84,60%

150,27%

1a411oń

71 199;

159 41%

25 00%

-oĘo zl.'pla\^azaa.elaŻ"'o:asc \pa. 0D -l4v.DOls, -'4 ''.0'5'



K Koszlv finansowe 531 161 329'81Ó/o

L zysk z dŻałalnośc] gospodarczej 4907 3 402 144,24a/d

I'4 Wynik zdalzeń nadzwyczajnych

N Zysk btutto 4 907 3 402 144,244/o

O Podatek dochodowv 1212 382 311,284/d

R Zysk nelto 3 695 3 020 12235a/o

spółka za lpołI' 2015 I' osiągnęła zysk netto W Wysokoścl 3 695tys' zł' Wynik społkiza 1pók' 20'15 l'na
poszczegóinych dzialalnościach Wyniósł:

Tabela 2 Wyniki

Zysk Że sprzedaży 4 962 3 302 150,27%

Zysk bluto ze spżedaży 11351 g 637 117,79r/o

Zysk z pozostałej działalności operacyjnej 81 532,10V04:t1

Zysk z działalności ijnansowej .486 19 -2557,89v"

Straty nadzwyczajne 0 : -

zysk nadzwyczajne o --l
Zysk brLrtto 4907 3 402 144.24%

Podatek dochodowy 1 212 382 317 .28o/o

- podatok dachodow bbżący I 340

- podatek dachodow adrocmny -128 382 -33.51%

Zysk netto 3 695 3 020 122.35Vd

Uzyskane Wyniki ekonomiczne za l półrocze 201 5 r' potwiedzają dobrą kondycję finansową spółki.

Wańość sprzedanych towaróW i

mŹteriałóW It6 1,410/0 1 065 1,75o/o 86,01%

Tabela 3 Koszty rodzajowe

2. Amońyzac]a 3 430 5,29% 2 972 4 '89o/o |5'Ąf^
3. Żułde mate alóW ienelg j 30 036 46,320/0 28 695 47,zAvo 104,670/d

3.1. w tyn: energia 4 994 7,70% 4 703 7,74% 106,19%

4. usługiobce 12110 18,68% 11326 18,63% 106,92o/o

podalk iopłaty 938

16 296

1,450/0 903 1,494/d 103,88%

25,13r/o 14 694 24J74/o 110,90%
Wynagrodzen a i świadczenia
ŻecŻ pracownikóW

pozoslałe koszty 1 117 1,720/, 1 140 1,87vr 97,98v,

Póhocme swwazdanje z dzjałalnaści spółkj oDLEWN|E PoLsKE s. A' - -2015 f'

60 795 100,00% 106,66%
ogołem kosziy 64 843 100,00%



struktura kosztóW rodzajowych W pół 2015 r' W poróWnaniu do pÓł 2014 r' nie u eg]a zasad|iczym zmlanom
W lpóh 2015 r' W poróWnan]u do analogicznego okresu rcku L]bieg]ego zmnie]sŻy] się udza] kosztóW
n]ate ałów l energii W kosztach ogółem, podatkóW oplat orau Wańość sprzedanych towaróW materiałóW
Zwiększyłs ę natomlasl W kosztach ogołem udŻ]ał amońyzacji' usług obcych, Wynagrodzeń i śWiadcŻeń na EecŻ
pracownikóW oraz pozostałych kosztóW

1,5, Bilans

Tabe a 4 Bilans

Lp. Bilanś 30.06.20f5 UdŻiałłg 31.12.2014 UdŻia'Ę
włs'zł stanu na wtys.'l Ślanuna'

. 30.06-2015 31.12.2014

Dynamika

13:tl

1

2

82 598 100,00%

37 251 45,10%

45347 54,90%

100 00% 107,59%

50 41% 96,26%

49,59% 119,11%

76770
38 698

38 472

B,

1

2

KapilalWłasny

Zobowiązan a rezerwy

82 598 100,00%

35 364 42,81%

76774 100,00% 107,59%

31 668 41,250/o 111,67%

47 234 57.190/^ 45 102 58,75?" 1A4 t 30k

sumabilansowanadzeń3006'2015r' Wynosiła 82598tys Żł i W stosunku do sumy b] ansowei na 3] 122014
r' roku zW ększyła sę o 5 828 tys' zł' tj o 7,59%

1'6' sytuacja majątkowa

W strukturze ma]ątku spółk aktywa tMałe Wed]ug stanu na 3006'2015 r stanowiły 45'10% ogólnej Wańości

Tabe a 5 Aktywa tMałe

Lp. Aktywa tMałe 30.06.2015 udział r'vg

30.06.2015

x1'12'201ą Udziałlvg

31.12.2014

Dynimika
t3r5l

1

1 Wanośc n emateriane prawne

2 RŻecŻowe ak$ĄVa trvałe

3' Należnośc dłlgoterrn rrowe

4' lnwes1yc]e długoierm nowe

5 DługolerminoweroŻicŻenia
mędzyokfesowe

801

35 135

2,150/a

94,32%-

930

36 463

2,41oń

94,22%

86,13%

96,36%

140,114/,1 315 1305 337y"

Surna 37 251 't00,00% 38 698 100,00% 96,26'6

Akrywa ob-opwe sLarowly 5190 oo ogo qe wanosc akrywow.

PÓhaczne sprawozdanie Ż dzialalnaści spółki oDLEWN|E PoLsKlE s'A' - -2015 r.



Tabela 6 Aktywa obrotowe

1.

2.

3.

4

Zapasy

Należności kótkolerm]nowe

lnwestycje kólkotelminowe

Krótkoterminowe roŻiczenia
międzyoklesowe

13 617

230M
7 698

988

30,03%

50,820/0

16,98%

2,180/0

13 679

15 821

I 050

522

35,93%

41,56%

21,14%

1374/a

99,550/0

145,65ya

95,630/0

189,270/o

Suma 45 347 100,00% 38 072 100.000/" 119,11yo

1.7. Sytuacja finansowa

Tabe]a 7 Kapit.ł własny

1' Kapifał zakładowy 61 992

2 Akcje wiasne

3' Kapiiał zapasowy 52 411

4' Kapitał rezerwowy z aklualizacji 21

-82755

175,30%

148,20'/o

0,06%

.234,0,1%

61 992

52 411

20

-88 603

5 848

195,76Vo

165,50%

0,06%

-279,7gyo

18.47%

100,000/o

100,000/o

105,00%

93,400/0

63,18%

5.

6 Zysk neto 3 695 10,45o/o

slrala z atlbiegłych

7. Surna 35 364 100,00% 31 668 100,00% 111.67vo

Tabela B zobowiąŻania irezeMy nazobowiąania

1 ' ReŻeMa na Żobowiązan]a

2' Zobowiązaniad]ugolermjnowe

3' Zobow]ązaniakólkoterminowe

4' Roz iczenia międzyokresowe

I211
7 042

22 82n

9 161

17,380/o

14,91%

48,31%

19,39%

7 538

8 903

19 332

I 329

16,71%

19,74va

42,86%

20,69va

108,93%

79,10vo

118,04%

98,200/o

Suma 47 234 't00,00% 45102 100,00% 144.73d/o

PóhocŻne sprawazdane z dzałalnosci spółkl oDLEWN|E PoLSK|E s A' - -2015 r'



1'8' Wybrane wskaźniki ekonomicznołinansowe

Tabe a 9 Wskaźniki ekonomiczno_finańsowe

Lp. ' llłsżcząóInieńie l prół' 2015 l. lpółr 20{4r Dynamika t3:4]

] tr/arźa brullo ze sprzedaży

'ł\ Ó''-a-ó paóał- D") ao)F p24a:]'!!)'

2 Rentowność dz ałalnośc operacyjne] 
7'700/.

3'!r1!!!9l!o!!9p9!?!,!!]ei/p!r9t9ą|z9'pEf,j9z!!|!L ].
.l oe rorro;c b L.to 

7,01oh
/, l r\!9 P!],, 9!.ls:pZeą.'L:9L

, *'1 * ::'9:1:',": s,28e"
lzysl nelal t'Lhady ze spżełazy Aela

, '']-?1 _' 8824tys'zł
|wy\n z dzalalnÓŚ( aperalyąe]+ dńÓn'żaL]a)

l Nadwyżla Inansowa
" $yn^ nerÓ + afrafużaqa)

16,210/" 14,164/, 109,82%

5,18% 148,65%

5,21% 134,45%

4,62% 114,29%

6 355 tys zł ]38,85ą"

7 125lys' zł 5 991 tys zł 118 93%

Lp.

1

wyszczególnjenie Ip'tr.2015.. 2014t. Dynamika 13:41

] Reilownosć majątku (RoA)

B'! |9@ a)9y9E !ęq)
4,47% 7 

'62aĄ
58,66%

56,58%2 Reniownośc kapilałU (RoE)

!![! !j!9/}!ą!!ap14!Ł'|1!)

3' Pozon] zadłużenia

10,45% 18,47%

57 ,'t9 % 58,75% 97,34%
E 9!9\ś4ą!E1J!r"!!]B !ąa!3!a !] ! o39ł ?q / 9 E'v a E 9 l e !] )

4 WskaŹnikbeżące] płynnośc fnansowei
1,99

l a k'! a ab al aw e|zo baw i ąz a n E k ólkal em 1 naw e )

" WskaŹnik płynności szybkje]

: t!9tt!3 @ą!!ż4pElt9@!t4!Ey!]ko|u-in9*ą
A cyll zapasóW W dn ach
" ''eo- s'd /dpa.Ó^' 9t)r '

' ClL'raeŹ o. ' ldld o,^'cl łd'dc'
"'aa$ '''8aa' p'\ ao,'Ó'a Ó Fdaa/|

o ( /. /ooołia/a^ ]-afolosJ '1 o1la.1o "o " ,ooon 
"-., 

,"o^, aoo p.,. oos "ror".o.'"r"-, 34

1,97 141 A2%

1,39 1,26 110 32yo

JJ 40 87 50%

122 86%

29 117 244/a

1.9. Podstawowe produkty

GłóWnyrń przedmiotem dzia]alności oDLEWN PoLsKcH s.A' jest plodukcja odlewóW ze stopóW żeaza, Ż
dominującym udziałem żeliwa sferodanego oraz dŻałaność usługowa i handlowa Ż tym związana, a także
handel mater]ałami l towarami odlewniczym'
Spólka oferuje komp eksowąobsługę klientÓW od projektu do dostawy produktóW W}łWaŻanych W cyklu produkci

od ewniczei, obeimującej:
- projektowan e techno og iwykonywania od ewów,
- WykonyWanle oprzyrządowań odlewiiczych (dlewnianych, żyWicznych, metalowych),
- produkc]ę odlewóW
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- maowanie od]ewóW (gruntowanie, maowanie nawieŻchniowe na gotowo natryskowe zanużeniowe,
maLowanie proszkowe, kataforeza),

- obróbkę mechanicznąodleWóW zgrubnąina gotowo, obróbkę cep ną ] cieplno_chemiczną
- montaż podzespo]óW od ewniczych'
- pakowanie iWysy]kę'

Produkowane W spółce odlewy obejmują półprodukty, połfabrykaty i podzespoły do maszyn UŻądŻeń oraz
pojazdóW' a także maszyn budowanych innych. odborcam spółk są podmioty działające W branżach
rnotoryzac]a, armat!ra pŻemysłowa, przekładnie mechaniczne, koleinlctwo, energetyka' maszyny roinicze,
budow ane oraz splzęt AGD'
Podstawowymi produktami WttvaŻanymi pŻez spó]kę sąod ewy Wykonywane głóWnie z że iwa sfero da nego, a
także z żeliwa szarego i sta iwa' spółka !Ą}konuje produkcię głównie W r.ałych ] średnich seriach

Tabe a 1 0 sprŹedaź od lewów w podziale na tworzywa

Lp.
struKula ilościowa produkcji odlevów t{edług Ipołr'2015 UdziałWl lpółl'2014 Udziałwl Dynamika

twożyw (tony) pół.2015 (tony) póh' 2014 2015 : 201ł

Odlewy z ze wa sferodafelo 7125 86,06% 6 384 84,23% 111,61%

Odlewy z że Wa szarego 1114 13,460/o 1111 15,45% 9s,13%

0d ewy ze staliwa 170,22%18 0,22% 105,88%

od ewy Ż że|iwa slopoweqo 22 0,27% 0 0B% 366,67%

Od ewy z AD 0.010/"

Produkcja odlewów razem I279 100,00% 7 579 100,00% 1a9 240/a

W oklesie połr 2015 r' spó]ka spŻeda]a 700 ton odlewóW Więce] niż W analogjcznym okresie loku ubiegłego'
Wzrost sprzedanych odlewóW Wyn ósł 9,24%

1.10. Przychody ze spŻ edaży

Tabela 11 Przychody społkiwg miejsca ich genercwania

Lp,
Prrychody sPałki Ę mi.jsc' ich tpół'2015 udżiałwgenerojłanla (ty6'zł) ]pó]r.2015

lpóli 2014 udziałw Dynamika
(lvs' 

') 
l Dółl' 2011 2015:2a14

1' PrŻychody ze sprzedaży Wtym 70 040 100,00% 65 29B l00 00q" 1a7 26łt

1.1 pEychody z dziala noścr spółki W

kralu
65 167 93,04% 62 026 94 99% 105,06%

przychody z działa nośc spółk W

Niemczech -)
6,96% 3 272 5,01% 148,930t

-) Przychody spółki W Niemczech
fabrycznych klientóW położonych
Działa ność ta plowadzona jest

n emi-ackiernu

związane są z rea zacią umóW o dzleło W branży od ewniczei W obiektach
na terene Niemiec W ran]ach oddelegowanja pracownikÓW Własnych
pżez Zaklad spÓłki W rozumieniu prawa podatkowego ] podega prawu
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T.bel. l2 stluktLlra pżychodow spółki

Lp. slrułtrn pr.ychodów spóltl lpa,lr' 2015 ud'iałw lpćrl'2014 ud'iałw Dynanika(tys.d) lpót'als ws.zł tpółt'2014 2u5|n11

PrŹychody ze sprŹedał, wtymI 70 040 100,00% 65 298 100,00% 107 
'26yÓ

1.1. prŻychodyŻe spżedaży produkcji, w tym: 63 082 90,07% 59 928 91,78a/Ó 105'26ya

1 '1 '1 . pftychady Że spftedaży prcdukcji wlasnej 61 858 88'32ań 58 620 89,77% 105,52%

1 .1 .2 przychady ze sprzedaży pradukcji abcej 1 224 1'75ań 1 308 2,40% 93,58%

1 , o.Żvctody ze sorzedaż! LslLg poŻostal}ch
'_' i usiuq świadczonych poza qran cam lraiu 5 532 7,900/0 4 003 6,13a/Ó 138'28%

1 426 2,040/o 1 367 2,a9a/a 10Ą32a/a

W okles e l połr' 2015 r' społka osiąlnęła przychody ze sprŻedaży W Wysokośd 70 040 tys' zł] były o|e Wyższe
o 7,26 % W stosunku do połr' 2014 r

Udział osiągnlętych przychodóW z działalności podstawowej, tj' spŻedaży produkcji, W plzychodach ze
spzedaży W l połr' 2015 t stanowił 90,07% (W l póh 20]4 r' udzał ten Wynosił 91'78 %)' Pj"ychody ze
sprzedaży produkcji W poh 2015r' W stosunku do anaogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o
5'26%' ZnacznyWzrostW lpók 2015r'Wstosunkudolpóh 2014 r' Wykazały pzychody ze spŻedaży usłL]g' na
klóre nrjała WpłyW realizacja umóW o dzieło na teren e Niemiec'

Tabela 13 Przychody ze sprŹedałwq branżodbiorców

1.3' pżychody z handlu

Lp.
P.rychody z. sp.r.dał produKów i u3fug (Ę

branż odbjotców)
l!rół.2015 Udziałw 

'pół. 
2014

{tyś' zł) lpóh.2015 {tyE' zł)
lJd'iałw rynamika

lpółr 2014 2015:20'4

PŻemysł rnaszynowy (m. n' pŻekładni
mechanicznych i maszyn budowlanych)

18 608 26,57% 18 097 27,710/0 102,82a/a

tr1otoryŻacja 16 n77 22,55"/" 14714 22530/0 109,26%

lnnefiraszyl]y urządzenia I273 13,24v" 9 616 14 730/0 96,43%

Armatula prŻemysłowa 7 462 10,65V. 6 521 9,99% 114,43%

Kolein clwo 6 353 I07% 8,81% 110,39%

L'JsłUg rea]izowane W branży odewncŻe] pÓza 4 873 6,96% 3 272 5,01% 14B 93%

Enerqetyka 4194 5,99% 4 146 6,35% 101,16%

tr,laszyny rolnicze 2 541 3,63% 3,69% 105,35%2 41)

Pozoslałe (W tym pozos1ale lsłUg) 659 0,94% 630 0,96% 104,60%

10 Urządzenia gospodarshva domowego 0,210

suma spżedał 70 040 100,00% 65 298 100,00% 1a],26yo

Rynki zbytu oferowanych produKów' towarów i materiałów

spŻedaż produkowanych M/yrobÓW i śWiadcŻonych usług pzez spółkę realzowana ]est d a odbiorcóW kajowych
i zagran cznych.

1.11.
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-abe|a 'a stru ktula spżedał spółki wg ryn ków Żbytu

Lp. struKun spr'edał spólki u! rynków zblu lpółl.20t5 Udzlalw lpćł.201ł
ol' zł) lp r' 2015 (tys. zł)

udŻiałw Dynanika
lpółr2014 2015:2014

spŻedaż kąowa 34 705 49,55% 32 300 49,474/, 147,450/0

Dostawy Wewnątrzwspólnotowe 34 s83 49,38% 30 485 46,69% 113,44%

spŻ edaż ekspońoWa 752 1,07'/o 2 513 3,85% 29920/0

spŻ edaż razem 70 040 100,00% 65 298 100,00% 107 26a/a

Udział sprzedaży realizowanej W dostawach klajowych W plzychodach zę swzedaŻy
W póh' 2015 r' wyniósł 49'55% (W l półr' 2014 r. udzlał ten Wyniósł 49,47%), natomast udział sprzedaży
rea izowanei poza oranice ktaju (dostawy Wewnątrzwspólnotowe iekspoń) Wyn ósł 5045% (W l polr' 20]4 r'
udzialten Wyniósł 50,54 %)'

W lpółr' 2015 r' wstosunku do pół' 2014 r' spPedaż realizowana poza granice kraju Wzrosla o 7'08%'

całkowity udział spŻedaży W Walutach obcych W złotych W oparciu o ceny indeksowane kursen] walut W

spŻedaży ogólem, jest dużo Większy niŹ przedstawiony Wyżej udział dostaw WeWnątlz Wspólnotowych ekspońu'
Wynika to z dzałalności n ektórych klentóW spółki z Polski, którŻy W całości spŻedają swoje Wyroby na rynk
zagraniczne l ceny za odlewy ustalane 5ąŻ nimi W PLN na bazie cen Wa]uto\Ą}ch W l połr' 2015 r' spŻedaż W
Walucie PLN na bazie cen walutowych Wyniosła 83,02% (W l pók' 2014 l udz ał ten Wyn iósł 82,08%)'

Tabela 1 5 Rynki dosiaw wewnątżwspólnotowych i sprŹedał ekspońowej

Rynki dośaw wewlłżwspólnototłych lpólr 2015 lJdziałw
Lp' isprŻedał ekspońowej {łs. d) lpół.2015

lpółl. 20f4 udzialw
(tys. Żł) lpo{r' 2014

Dynańika
2015:2ł14

Niemcy 18771 53J2a/a 17 914 54,29"/o 104.78%

Wielka Brvtan a 3 568 10,10% 3 747 11,36e0 95.22%

2314 1711 5,20% 134,770/"

10,440/"

6,55%

2277 6,44'/, 0,01% 56 925,0%

Hlszpan a 1 107 3,13% 1 217 3 69% 90 96%

Szwecja 756 2,14% 3,240/" 70 650/"1 070

słowa6]a 659 1'87o/o 1490/o 134,22to491

623 '|.76% 4.04% 46,74o/o1 334

10 Wocl^y 546 1,55% Ą72 1,43y" 115 68%

WęqrY 234 0'66%

128 0,36% 1 422 12,524/"3,10%

Dan a 25 0,07% 143 4,43% 17,48y,

15 sŻWajcaria 304 a'92a/Ó

Razem sprzedaż zagraniczna 35 335 100,00% 100,00% t07,08v0
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1,12. Zatrudnienie

Tabe a 16 Zatrudnienie

Lp. Zalrudnienie rahdni.niBwl UdŻialw a|'udnl.niewl Udziałw oynamiła
Ńł.2015 lpał'2015 pół'2014 lpan 2014 2015|2014
losoby) (osoM

]' Średn e zalfudnierr e ogolem, W tyrr: 386 100,00% 1A7 710/"416 100,000/"

11 slanowiska robotnicze w tym: 323 77,640/" 295 16'42Ó/" 109 49%

1 1'1 bezpośfednio produkcyjne 242 58,17% 214 55,44% 113,08%

1'1.2 pośredn o produkcy]|e 64 15'38ań 62 16,06% 1A323yt

1'1'3 pornoc]] cŻe 17 4'09ań 4,92% 89 47%

1.2. slanowiska n eroboln cze 93 22,36% 9l 23,58"0 'A/ 20"o

Tabela 17 zatrudnienie zewzględu na płeć

l'p. zatrudnieniezelvŹględunap*, "'lj:fi["''|ff"",;i "T#5s]T'ij'li,r'ł, ."']Tilli(osoM (osoby)

1. hobety 43 {0,34% 10,88% 1]238o/o42

tr'4ęŻcŻyźni 373 89,66% B9,12a/Ó 108,43%344

W Ipołr' 2015 r' średne zatrudnienie W knju Wyniosło 340 etatóW (W 2014 r' 336 etatóW)' naton] ast ślednie
zatrudnienie związane ze śWiadczenem prŻez spółkę usług w branży odewniczej W ramach zawieranych z
kontrahentami n emieckim umóW o dzieło W ich obiektach fabrycŻnych Wyniosło 76 etatóW (W półr 2014 r. 50
etatÓW)

spŻedaż najednegozatludnionegoWlpÓłl.2015 r Wyn]osła 168 tys z] była n]ższa o 0,59% W stosunku do
sprŻedaży na jednego zatrudnionego z ana og cznego okresu rcku ubiegłego, która Wyniosła 169 tys zł

1.f 3, Działalność inwestycyjna

W l półr. 201 5 r spółka pon os]a nakłady nwestycyjne na niefnansowe aktywa tMałe W ]ącznej Wysokości 1 368
tys' zł i były one n ższe o 3 935 tys' zł WstosunkudoponesionychWlpók'2014r'WWysokości5303tys zł

W I póh 2015 r' W tamach poniesionych nakładów rea izowane były inwestycje odtwoĘeniowe. W l pÓł. 2014 r'
rea izowane były ]nwestycje odtworzeniowe, na które poniesiono nakłady W wysokośc 3 831 tys' zł ] inwestycje
rozwojowe (W tym głóWn e zwjązane ze stworŻenien] W spółce ośrodka Badawczo_Rozwoiowego KomponentÓw
od ewniczych), na które po n es ono nakłady W Wysokośc 1 472 tys Żł

1.14. Działalność badawczo.rozwojowa

W spółce funkcjonuje ośrodek Badawczo_Rozwojowy Komponentów odlewnjczych uhvotzony W ŻWiązku z
rea zacją projektu 

'stwoŻenie w spólce odlewlrie Polsk]e s.A' ośrodka Badawczo_Rozwojowego
KomponentóW odlewniczych 'oBRKo' w ramach Plogramu operacyjnego RoŻWój Polski Wschodnej 2007_
201 3 0ś pr orytetowa ] Nowoczesna Gospod arka, Działan e 1 '3 Wspieran ie nnowacji

celem fL]nkcjonowan]a 0środka Badawczo'Rozwojowego KomponentóW 0d ewniczych iest Wdlażan e nnowacj
technoogicznych do procesu produkcyjnego komponentóW odlewncŻych dla poprawy ich konkurencyjnośc W
lyra ja\osci' te.11i^oWosc dosTaW koszIóW Wytwa7a']ia'
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ośrodek Badawczo'Rozwojowy KomponentóW odleWniczych reaIlzu]e projekty w obszarach:
nowych Uruchornień produkcji,

prac badawczo- nnowacyjnych,

prac innowacyjno-Wdrożeniowych'

prac Wdrożeniowo_lozwoioWych,

kształcenia i doskona enia zawodowego'

W okres e 1 półr' 2015 r' spółka poniosła nakłady na prace badawczo'Tozwojowo_Wdrożeniowe W kwocie
łącznej 102 tys' zł (W l połr' 2014 r' nak]ady na nwestycje prace badawczo_rozwojowo_Wdrożen owe wyn os]y W

łącznej kwocie 1 936 tys' zł' Wtym na prace B+R+W Wyn]osly 464 tys' zł)'

W połt 2015 r' udział |akładóW na prace badawczo-rozwojowo-WdroŻeniowe W przychodach netto ze
spŻedaży produktóW, towaróW imateriałóW Wynlósł0,15% (W lpóh.2014 r' udziałtei wynosił2 96%)

2. zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego

W poh 2015 r' nie były zmleniane zasady spolŻądzania sprawozdania finansowego W stosunku do 2014 r'

W społce odlewnie Polskie księg] rachunkowe prowadzone sązgodnie z pzepisam Ustawy o rachunkowośc z
29 WŻeśnia 1994 r' (tekstjedno|lty Dz'U.z2013r'poz'330 z póŹniejszymizr.ianarni)W sposób zapewn ający
$yodrębnien ie wszystk ch informacji istotnych dla oceny sytuacj majątkowej ifinansowej' Wyt]iku fnansowego
oraz możliwości sporządzenja obow]ązuiących sprawozdań finansowych' W tym rachunku ŻyskóW i strat W

układzie kalkulacyjnynr - d a potrŻeb spełnienia Wyn]ogóW Wynikających z Rozporządzenia [,l nistra F nansóW W

sprawe informacji bieżących ] okresov\rych pŻekazwa|ych przez en]itentóW papierów Wańościowych z dn]a 19

lutego 2009 l (Dz I z 2014 r' poz' 133 - tekst jednolity) oraz W układzie rodzajowym - dla potrzeb GUsi
rachunku pcepływóW środkóW pienięŹnych metodą pośtednią jak róWnjeż Właściwego dokonanla roz|iczeń
podatkowych i innych (US, ZUS, PFRON itp.).

G]óWne zasady to

1) Rok obrctowy pokryWa się z rokem kaenda]zowym,

2) Ewidencję księgowąoperacji gospodarczych prowadzi się W układzie syntetycznym i analitycznym zgodn]e z
Zakładowyn] Planem Kont dostosowanym do pof.Żeb spółk w sposób zapewniający gromadzenie nforn]acj
nezbędnych do oceny sytuacji finansowe] i ma]ątkowej, efektywnośc działania i podejmowanja decyz]
zalządczych 

'

3) Wyceny aktywóW i pasywóW olaz ustaenla Wy]iku iinansowego dokonuje sę na zakończenie każdego
miesiąca W następujący sposób:

a) środki tMałe oraz Wańości n ematerialne i prawne Wycenia się Wg cen nabycla ub kosztóW Wytwoęen a
W przypadku rcalizacjj nwestycji ub Wykonan a środków trwałych We Własnym zakresie,
pomniejszonych o odpisy z t},t' tMałej utraiy Wańości' cena nabycia ub koszty WytworŻenia stanową
ich Wańość początkową

Środki tMałe są sukcesywnie LlmaŻane /amońyzowane/ W sposób lniowy Żgodnie z planowym

tozłożeniem ]ch Wartośc począ1kowej na przyjęty okres arnońyzacji stawki amońyzacyjne pęyjęte W

odlewne Polskie s'A' genera|nie odpowiadają stawkom zawańym w załączniku Nr 1do Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych' Wyjątek staiowiąnastępujące środki tMałe:

- oczyszczalka nr inwentaŻo$y 1935/5 i powstałe W Wyniku zrealizowanja l etapu We|oletniego
p|anu lnwestycy]nego pn' 

'Kor.pleksowa 
modernizacja i automatrzacja procesÓw produkcyinych z

wykorzystan em nallepszych technik" dw e lifie technologlczne (SPN,4F - nr inwentarzo$1 1902/5 I

ALF' nr inwentaPo\Ąl 1903/5), dla których ZaEądzeniem Nr 27lDN/2006 z dn em 01 01 2007 r'

określono dłuższy przewdl]vany okres użytkowan]a niż Wynikający z załączn ka do Ustawy

ponoc/ne spąv'aŻdar'e 7 d7'alaho< spałĘ oDLEwNlE PaLsrlEs A - -)01c ! t3



c)

d)

e)

podatkowej,

- plec dwutyglowy nr inweniarzowy 2065/4 nably W Wyniku zakończenia ll etapu pla|u
inwestycyjnego, W ramach projektu 

'Wdrożenie 
zintegrowanego systemu lopienia i obrÓbki

pozapjecowei stopóW żelaza"' dla którego zaŻizenen Nr 3A/DN/2008 z dnern 01'02'2008 l
określono dłuższy pzewidywany okles uŻ!,tkowania nż W}n kający z zaĘcznika do l]stawy
podatkowej W Wyniku !'iydania W 2009 r' pieca W ramach un]owy przewłaszczenia, a następne
ponownego jego nabycia, został on zarejestrowany pod nowym numerem inwentaŻowym' tj

2146/4 i zgodnie z zalządzenem Nr 17 łDN/2009 z dnia 20 08 2009 r' ]est amońyzowany do
potŻeb b]ansowych ]nnąstawkąniż Wynikającąz załączn ka do ustawy podatkowej'

- automat do formowania bezskŻynkowego nl nwentarzowy 2407i5, dla którego Za]ządzeniem Nr
BlDNl2011 z dnia 16 '12'201 

'l r' ok reś]ono dłuższy przewidwany okres użtłkowania n iż wyn kaiący
z załączn ka do ustawy podatkowej

Środki tMałe l Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu n]ższej n]ż 3 50o Ż]'

obciążają kosŻty działalnośc popjzez jednorazowy (100%) odps amortyzacyjny W miesiącu ch
Wydaniado użytkowania.

środk tr,,łałe W budowie _ W Wysokości kosztów zW ązanych z ch nabycjen] lub W},lwoŻen em
pomn ejszonych o odpisy z Mułu tMałej utraty Wańości'

akty,l/a tMałe'Wg cen nabycia pomn ejszonych o odpisy z t},tułu trwalej utraty Wańośc ,

nwestyc]e krótkoterm nowe _ Według ceny nabycia nje WyżsŻej od ceny rynkowei,

zapasy rzeczowych składn]kóW aktywóW obrototĄych _ Według cen nabycia lub kosztóW WytwoEen a nie
Wyższych od cen sprzedaży netto; zużycle Lub sprzedaż od|osi się W koszty z uwzględnieniem zasady
FlFo (p erwsze pŻyszło _ pieMsze Wyszło),

zapasy produkcji W toku wycenia s]ę _ Według Żeczywistego kosztu WytwoŻenia obeimu]ącego koszty
bezpośrednie związane z prcdukcją oraz uzasadnioną częśc ą koszlóW pośrednich ti' zmiennych
kosztóW pośrednich i stałych W wysokośc tych kosztóW odpow]adających normalnemu Wykorzystan u

zdolności produkcyjnych,

b)

D

i)

0

g) zapasy WytobóW gotowych - Według ęecz}"1i/istego kosŻtu Wytworzenia, nie Wyższego od ceny
sprzedaży netto,

nakłady na prace badawczo _ rozwojowe Wycenia się Według cen nabycia lub W}łWoŻenia' W czasie
real]zacji prac poniesione nakłady gromadzone są na roz czenjach rniędzyokresowych kosztóW, a po

ich zakończeniu pŻenosisięje na Wańości niematerialne iprawne,

należnośc i i]dz]elone pożyczk] ' W kwocie Wymagającej zapłaty.

zobowązania - W kwocle Wyrnagające] zapłatyi zobowiązania kred},towe długotemlnowe - W

skorygowane] cenie nabycia koszty zW ązane z obs]ugą zobowiązań zaciąlniętych na finansowanie
majątku obtotowego izwiązane z nimi ńżnice kurcowe obc ążają rachunek zyskóW i strat W okresie ich
pon es en a,

twolŻy się odpisy aktual]zujące naeżności zgodnie z ań' 35 b t]stawy o rachunkowościw Wysokości
100% lch Wańośc na należności pEeterminowane powyżej 6 miesięcy n e zabezpieczone Wiarygodną
gwalancją zastawem itp lub jeżei sytuacja fnansowa dłUżnika Wskazuje na Żnaczne
prawdopodobie'sIWo']ieśc ąqa]rcści .la'eŻrości,

twozy się odpis aktualizujący zapasy magazynowe rnateria]óW towaróW W Wysokości 100%' które nie
Wykazująruchu W ciągu 6_c u rn esęcy popŻedzających dzień b lansowy'

ł) twolzy się odpis aktual]zujący Zapasy WyrobóW gotowych W Wysokośc] 50% ich Wańości na Wyrcby nje
\Ąykazujące ruchu W ciągu 12 miesięcy'

m) eW dencję kosztóW działalności operacyjnei społka prowadziW zespole 4 i5'

l]) koszty dotyczące pŻyszłych m esęcy podlegają rozlczen u na poszczegó ne miesiące'
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Wynikfnansowy (zysustrata) pochodziz :

- Wyniku na dz ałalności operacyjnej,
' Wyniku na dzała noścl linansowej'

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych,

- obowiązkowego obciążenia Wyn ku finansowego Ż łłułu podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy powstaie popŻez skorygowanie Wyniku brutto o

slraty trwae nie stanow ące kosztóW Uzyskania przychodóW'

straty prŻe]ścowo l]]e stanowiące kosztóW uzyska|ia przychodóW,

straty nie stanowiące kosztóW uzyskanja pŻychodóW W popżednlch oklesach obrotowych
stanowiące koszty uzyskan a pŻychodu W roku beżącym'

- przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania,

- plzychody zw]ększa]ące podstawę opodatkowan a,

- odliczen a od dochodu

Ustaony W ten sposób Wynik stanowidochód do opodatkowania Według obowiązujące] stawki podatkowej

W oklesach kwańahych na dzień spoządzenia bilansu W spółce tworzy się rezeMę i Ustala aktywa z tytułu
podatku dochodowego związane z Występującymi pŻejściowo różn cami rn ędzy \^/ykazanąW ks]ęgach Wańoścą
aktywóW i pasywóW, a ich Wańością podatkową oraz stratą podatkową możlwą do odliczenia W pŻyszłości.
Występowanle różnic dodatnich spowoduje W przyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania, w zw ązku z
czym W Wysokośc kwoty podatku dochodowego Wymagającej W pzysŻłośc zapłaty twolzy 5ię rezerwę na
podatek odroczony' różnice ujemne zaś spowodujązmnlejszenie podstawy opodatkowan a l dlatego W \4rysokości
kwoty p]uewidzianej W plzyszłości do odliczenia ustaa się aktywa z łtułu odloczonego podatku dochodowego
ZaróWno rezeMę i aktywa z tytułu podatku ustaa się prŻy uwzględnieniu obowiązujących W roku powstawan a
obowiązku podatkoweoo stawek podatkowych'

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

- Ryzyko Wahań kulsów Walutov'rych

Przychody spółki W Waluiach zróWnane Ż n mi pzychody W złotych na bazie cen Wa utowych' stanowią od lat
Wysoki poziom w osiąlanych przeŻ społkę prŻychodóW ogółem' W półr 2015 r stanowi]y one 83'02%
os ą9niętych plzychodóW

spółka i e zakłada W perspekiywe kolejnych miesięcy istotnych zmian W strukturze osiąganych p|zychodóW
Tym samym znaczna część p|zychodóW spółk]' W tym planowanych do osjqgn ęc]a W 2015 r 

' 
będzie narażona

na ryzyko Wahania kursóW Walut Aprecjac]a złotego może Wp]ynąó W istotny sposób na pogorszen e rentownośc
plowadzonej pŻez społkę dzałalności gospodarczej' Ewenlua]ne znaczne umocnie|ie złolego Wobec głóWnych
Waut śWiatowych nrogłoby spowodować zmniejszen e konkurencyjności ofeńy społki iW konsekwencj
doprowadz ć do obnlżenia osiąganej przez niąmaży brutto ze sp]zedaży, a tyrn samym Wpłynąć na pogorszenle
WynikóW ekonomiczno_fnansowych'
Negaty\]vne oddzaływanie aprecjacii złotego na Wyn ki społki oglanicza natula ne zabezpieczenie związane z
dokonwaniem zakupu materałóW' głóWnie suróWki odlewniczej ikornponentóW służących do produkci
Wszystkich rodzajóW stosowanych fuVolzyw odlewn]czych, poprzez ich ]mpoń lealizowany w EUR Ponadto
Zgodnie z przyjętą strategią rynkową spÓłka dąży do zwiększania W swojej sprzedaży udziału kontrahentóW z
branż, których produkty finalne k erowane sądo odbioróW krajo\'Vych'

spÓ]ka W oparc u o prcgnozy agend rządowych i NBP W zakresie kształtowanla się kursu Walut W plzyszłośc,
może zaw erać transakcje zabezpeczające typu foMard W lamach posiadanego limitu skarbowego w Raiffeisen
Bank Poska s'A. ]ako częśc owe zabeŻpieczenie osiąganych pŻez ną przychodóW W Walutach obcych
niezabezpieczonych W naturalny sposób'

_ kosŻty

- koszry

- koszty
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- Ryzyko Wzrostu cen surowcóW

GłóWnym surowcami Wykolz ystywanyml przez spółkę W prcces]e prodUkcji są suóWk odlewnicze' złom żeliwny
stalowy' mod}4ikatory' zaprawy oraz źeazostopy. lch koszt stanowi istotną częśó kosztóW produkcjj Wylobów

gotov\rych' W przypadku Wzrostu ich cen' W szczególnośc suńWki odlewniczei oraz złomu, stnieje ryzyko
stotnego obniżena rcntownośc działalnośc prowadzonej przez społkę oraz pogo]szenia je] pozyc]
konkurencyjnej i s'łuacji finansowej'
społka pr"ec Wdz ała temu zjawjsku poprzez stosowanle systemu Wa oryzacji cen swoich produktóW (ostateczna

cena dla odborcy uwzgędnia Wahania rynkowych cen surowcóW)' który częściowo lekompensuje WŻrost cen
zaopatrzeniovvych ijego negatywne oddziaływanie na efekty,1/ność prowadzoneidziałalnościgospodarczei.

- Ryz'*a uzależnienia od głównych dostawców

spółka nie jest uza]eżnona od jednego dostawcy W zakresie dostaw podsiawowych surowcóW n]ate ałóW
używanych do produkcji, to jest suńWk odlewniczej' złomu, żelazostopóW' mod!,rkatoróW zapraw' Dostawy
suróWki od]ewniczej do ktajóW U|ii Europejskiej' W tym do Polski' pochodzągłóWnie z mpońu z Rosjj i Ukrainy'
Ze Względu na złożoną s},t!acię związaną z kryzysem ukraińskim, jak róWnież realizowaną polityką sankcji
gospodarczych pomiędzy Unią Europe]ską a Rosją istnieje ryzyko Żachwiania r}tmicznośc dostaw suróWk
od ewniczej oraz niekontrclowanego Wzrostu cen' co może mieć negatywny Wpłv na terminowośó Wykonywania
z]eceń plodukcyjnych oraz Wynik ekonomjczne spółki'
Dostawy złomu' jako drugiego Ważnego W produkc]i odlewriczej materiału' odbywają się g]óWnie W oparclu o
dostawcóW krajowych' W zwązku z możlitĄrym W 2015 l' Wzrostem zapolzebowan a krajowego przen]ys]u

hutniczego na ten surowiec, stnieje ryzyko zachwana rytm czności dostaw iskokowego Wzrcstu cen, W tym
rÓWn]eż o charakterze spekulacy]nym

- Ryz'*a związane z 
''łuacjąklientów 

spółki

spółka nie jest uzależniona W stotny sposób od jednego odbiorcyjej produktóW' Niemnjej]ednak zmiany stlategii
zaopatEeniowejW gronie k]uczowych odborcówjej produktóW, mogąmieć negatwny WpłyW na osiągane Wynjki
ekonom czne' Zaglożen e stanowi głóWnie pogoEzenie stiuacji flnansowej klientóW oraz skutki prowadzonych
plzez |ch dzalań restrukturyzacyjnych zmierŻa]ących do prze|oszenia produkcji ich WyrobóW iinalnych do
krajóW Dalekiego Wschodu głóWnie chn i lndi' ze Względu na stały dynam czny Wzrost tych rynków' ProwadŻ ć
to może do zan echania składania zamóWień W spółce presj na obniżenie cen jei produktóW' Po|adto z uwagi
na to, że n ektórzy k enci społki odczuwają skutki realzowanej przez Unię Europejską polityki sankc]i wobec
Rosjl' niejest Wykluczone zmnie]szenje poziomu składanych przez nich zamóWeń'

' fu/zyko związane z realizację unów o dzieło na terenie Nieniec

W zwjązku ze śWiadczeniem pŻez społkę usług W branży od]ewniczei W ramach zawieranych z konirahentami
nerniecki umóW o dzieło W ch obektach fabrycznych' istnieje ryzyko podejmowania dz ałań prŻez niemiecką
adm]nistlację, organy podatkowe ] branżowe zwjązki zawodowe utrudniających lub Uniemożliwiaiących ich
realizacię Ponadto 

' 
W związku z plz yięciem przez Padament Europeisk Dyrektywy w sprawie egzekwowan a

przepisóW dyrektywy 96/71ME Par]ar.entu Europejskiego i Rady z dn]a 16 grudnia 1996 r dotyczącej
delegowana pracown kóW W lamach śWiadczen]a usług jej mplemeniacjido niemieck]ego systemu prawnego,
istnieje ryzyko Wdrożenia przez niemiecke organa państwowe restrykcyjnych procedur egzekwowan a ]ej
stosowania' co w konsekwenc]imoże mieć negatywne oddziawanie na efektywność prowadzone] dz a]alnośc .

- Ryzyko nievlylvjązania się p]zez spółkę z zawańega Układu

Zgodnie z postanowieniami zawańego W dniu 4 05'2010 r' układu Ż W]eŻycielami spółka sdaciła Wszystklch
WierŻyciel Drobnych iZwykłych, iWedług stanu na 30'06 2015 r. spłacła 13 970 tys' złWeEyteności Wobec
BankóW. Do sdaty W kolejnych okresach kwartalnych do 30'06'2018 r pozostaje kwota 10 477 tys' zł'
B orąc pod uwagę odegły terrnin zakończen]a spłaty pozostałych WeŻytelności bankowych nie można
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W}kluczyć, że społka na skutek Wystąpienia różnego rodzaiu cŻynnikóW zewnętEnych i Wewnętrznych' może nie
wywiązać się z postanowień zawańego Układu' W przypadku n ewykonywania postanowień Układu pŻez społkę
a bo zaistnienia okoliczności W sposób oczywjsty uzasadnających twierdzenie, że Układ nie będzie Wykonany
na podstawie art 302 ust' 1 Prawa Upadłościowego, sąd r.oże uchyLić Układ na Wniosek Wielzycela lub społki'
Uchyla]ąc Układ sąd otwjera zakończone postępowanie upadłościowe izmiena sposób prowadŻenia

postępowan a z postępowania z n]oż Wością zawarcia układu na postępowanie obejmujące l kwidacię nrajątku

upadłego (ań' 304 Prawa Upadłośclowego) społka W śW etle obecnejstłuacj ekonomiczno_finansowej n e wdz
ryzyka spłaty rat układowych pEypadających Ia 2015 r'

- Ryzyko związane z zadłuŹeniem bankown

Finansowanie dz ałalności gospod arczej społki zabezpieczają obecnie środki udostępnione W ramach:
_ krcd}łu W rachu n ku bleżącym udzie]onego pŻ ez Bank Millennjum s'A' W Warszaw e W Wysokośc 8 000 tys.

złZ okresem kred},lowanla do dnia 1'12 2015 r'

kred},tu odnawialnego W rachunku bieżącym udzieonego pŻez Raiffeisen Bank Polska s A' W Warszawe W

WYsokości 8.000 tys zł z oklesem kredytowan a da 27 '01 '2017 r '
Nemnej jednak jeśLi zaistnie]ą okoliczności określone W umowach z powyższym bankam ' W tyrn n]'in' W

p.Żypadku nierryWązywania się z obowiązków umownych pŻez spólkę ]ub W sytuacj pogorszenia sę W ocenie
bankóW, osiąganych przez spółkę Wyn]kóW ekonomiczno_linansowych' każdy z bankóW ma prawo

Wypowiedzenia zawańych ze spółką umóW W zakresie finansowania ]ej działalności gospodarcŻe]' co może
prowadzó do utraty płynnośc W prŻypadku Banku Mil|ennlum s'A W Warszawie istnjeje także ryzyko nie
przedłużenia kredytowania spółki po 1'12'2015 r' zgodn]e z zawańą urnową a W pżypadku Raffesen Bank
Poska s'A nie pŻedłużena kredytowania społki po 27'01'2017 r', co takŹe może prowadzć do utraty
plynnośc

Ryzyka związane z rea]izacją zabezpieczeń

W zW ązku z zawańymi umowami z Bankiem Mi]ennium s'A. i Raiffesen Bank Polska s'A na Żeczowych
aktywach tMałych spo]ki ustanowione Żosta]y zabezpieczenia dla:

BankL] Millennium s'A' pzewłaszczen e dwóch ljnii technoog cznych (stacja przerobu mas form erskich nr
nwenta]zowy 1902/5' automatyczna linia formierska HWs nr inwentarŻowy 1903/5) wraz z cesją praw
zpolsy ubezpeczeniowej oraz zastaw rejestro\Ąy M zbioŻe Żeczy ruchomych stanowiących całośó
organ iŻacyjną W skład którego Wchodz ujządzenie te etransmisji pom iaróW energetycznych nr inwe ntaŻowy
'999 6 Wraz z ces ąpraw z po sy ube7p ec7e']iowe '_ Ra ffeisen Bank Polska s'A' hipoteka do kwoty 21 000 tys' zł na prawie Wieczystego użytkowania gruntu
położonego W starachowicach plzy A. W}zwoien a 70, gdz]e znajduje się siedziba spółk] Wraz z cesją
WierzyteLnośc] z umowy ubezpieczen a tej nleruchomośc oraz potwerdzo|a cesja na]eżności od pięciu

kontrahentóW spółk]'
W p.Żypadku niewywiązy'vvan a s]ę ze zobow ązań Wynikaiących z zawańych umÓW z Banki-Am ]\y' lennium s'A'
olaz Raffeisen Bank Poska s'A' istnieje ryzyko Wypowiedzenia tych umóW zaspoko]enia bankóW z
pEedmiotóW zabezpieczenia' ZabeŻpieczenia ustanowione są na majątku, który stanowj k uczową substancję,
niezbędną do prcwadzenla pŻez spółkę działa ności gospodarczej' L nie technologiczne są tMale związane z
nieruchomoścami i ich spŻedaż, jak ispŻedaż nieruchomości' byłaby utrudn ona' Niemniejjednak W p.Żypadku
$rypowiedzen a pŻez banki umóW, na podstawie których finansują dzia]alność gospodarczą społki' istnie]e

ryzyko sko|zystania pŻez bankiz ustanowonych na majątku spółkizabezpieczeń'

- Ry'4Aa ukdĘ kadry raĘądzajace| i kadry 
^ierawn]c7ej

W skład ZaŻądu Wchodząosoby od wielu lat zw]ązane ze społką Rezygnacja z zajmowanego stanowska przez
któregokolw]ek z członkóW ZaEądu, brak możlWośc pełnienia p]zez n ch swoich obowiązkóW (np' ze WzględóW
osowych) |ub ich odwołanie z przyczyn okreśLonych W s15 ust 4 statutu prŻez Radę Nadzorczą (Żgodnie z
postanoweniami s15 ust' 2 statutu) lub pruez Walne Zgromadzen e (zgodnie z s15 ust' 2a statutu) mogą n] eó
negatywny WpłyW na bieżące funkcjonowan e spółkioraz perspekty!Ąry ]ej rozwoju.
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RóWnieŹ odejście kluczowych pracown kóW z kadry kierowniczej może mieó negatywny WpłyW na b eżącą
dzjała nośó społk 

' 
pozycję rynkową spŻedaż oraz Wynikj'

- Ryzyka związane z zakończanyni projektani dofinansawanyni z funduszy Unii Eurape)skiej

spółka zlealizowałaI

Plojekt inwestycyjny 'stvvoŻenie W spółce odlewnie Polskie s'A ośrodka Badawczo-Rozwo]owego
KomponentóW 0d ewniczych 0BRKo'' W ramach Ptogramu operacyjnego Rozwój Polsk Wschodnlej 2007

- 2013 oś priorytetowa l Nowoczesna Gospodarka, Działanie ] 3 Wspielanie nnowacjl, na podstawe

umowy o doiinansowan e pro]ekiu z dnia 31 '08' 201 0 r zawańej pomiędzy spółką a Polską Agenc]ą Rozwoju
Przedsiębiorczości w Warszaw e' Plojekt realizowany byłod 1'12 2009 r' do 30'06'2014 r'

Nakłady ogołem netto na realizację projektu Wyniosły 17036 tys zł' a dofinansowanie ogółem zgodnie Ż
zawańąumowąo dofinansowanie Wyniosło 6161 tys zł.

Projekt ,Badana i oplacowanle techniki W}twazania innowacy]nego Wysokojakościowego że]iwa
ausfery4ycznego' realizowany W ramach dzałania 1'4 Wsparcie projektóW celawch asi priorjtetowej l
Badania i rozwój nowoczesnych tecń'ologil Ptogramu operacyjnego lnnowacyjna Gospoda*a 2007'
2013, na podstawje umowy o dofinansowan e projektu z dnia 10'08'2011 r. zawańej pomiędzy społką a
Polską Agencją Rozwoju Pzedsiębiolczości W Walszawie' Pro]ekt realizowany był od ] 092011 r' do
31'10'2014 r' Nakłady ogółem nefro na realizację projektu \'Vyniosły 2 999 tys. zł, a dolinansowanie ogółem
zgodnie z zawańą umowąo dofinansowanie Wyn osła 1722lys' zl

- Pqekt 'opracowanie 
i Wdrożenie innowacyjnej technoogii W}tapiania i oblóbki pozapecowej

WTsokojakościowego żeiwa sferoidalnego"' rea izowany Wrarnach działa|la 14 Wsparcie projektóW

ce owych osi pńor}łetowe] lBadania irozwój nowoczesnych technologioraz działania 41 Wsparc e
Wdrożeń WynikóW prac B+R osi priorytetowei 4lnwestyc]e W jnnowacyjne pveds|ęWzięcia Proglamu
Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka 2007-2013, na podstawie umowy o dofnansowanie prqektu z dnia
25'10'2010l zawańejmiędzy spółkąa Polską Agencją Rozwoju Pę edsiębiorczośc W Warszawie' Wartość
projektu Wyniosła 2109 iys' zł, zaś dofinansowan e wynios]o 914 tys' Żł społka zakańczyla rca zadę
zakresu Żeczowego iilnansowego plojektu w dniu 31'05'2013 r.

W zWązku z zawańymi umowami o dofinansowan e, pro]ekiy podlegają mon torowaniu p]uez okres pięciu lat od
dn a zakończenia ch realzacji W przypadku m in. nlewywązania się pŻez spółkę ze zobowązań Wyn kających
Ż zawartych umóW o dofinansowanie, związanych głóWnie z trwałośc]ą prqektóW n eosiągnięcia WskaźnikóW
rezu]tatu W mon]torowanych okresach' stnieje ryzyko zw]otu cŻęści lub całości otrzymanych dofinansowań
skorzystania pŻez PARP z zabezpeczeń Wekslowych.

czynnikiryzyka zw ązane z otoczeniem społki

- Ryzyko związane z s'luacjąnakroekononjczną

Kontrahentarni spółkl są krajowe zagraniczne, głóWnie z kąóW Unii Europejskjej' podmioty gospodarcze' W
związku z tym na dzała|ność Wynikispołkl nra]ą WpłyW czynniki związane z ogó|nąs}łuacją makroekonomiczną
mającąWdyW na s!łuację majątkowąje] k entóW' W tym W szczegóJnośc:

poziom izmiany produktu krajowego brutto,

poziom inwestycj ,

- poziom stóp procentowych'
poLityka iiskalna,
poziom inflacji,

zmiany kursóW Wa ut

Dobra koniunktun gospodarcza W Polsce W krajach Unii Europejskiej WpWa poz}ływnie na Wzrost pozion]u

inwestycji konsumpcji, zaś spowolnie|ie W gospodarce Wpływa na jego stagnację bądź spadek' Globalny kryzys
spowodował W Większości krajów spadek produhu kraiowego brutto' UtŻymywanie sę spowo]nien a W

gospodarce europejsk e] spowodowane między lnnymi kryzysem u kraińskim ' może mieć stotny negatywny Wp]yw

na perspektywy rozwoiu, osągane Wynlk isytuację finansowąspółk.
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- Rvyka związane z otoczenjen kankurencyjnyn

spółka prowadzi dzałalność na konkurencyjnym rynku odlewniczym nwestycje zrea zowane W ostatnich latach
sprawły, ż spółka dysponuje nowoczesnyn] parkiem maszynowym oraz dużym potencjałem produkcyinym i

badawczo_lozwojo\4/yn]' Dzęki temu jest W stane realizować zamóWienia klientów na skomp kowane
konstrukcyinie komponenty od|ewnlcze z tworŻyw najnowszei generacji, W ko|kurencyinych cenach iterminach
oraz z u!!Żględnien em nnych istotnych dla klientóWWarunkóW dostaw'
Na rynku obseMuje się nasilenie konkurencii ze stlony odlewni krajowych l zagran cznych spowodowane trudnymj
Warunkami gospodarczym ' lstotnym zagrożeniem jest ńWnież impoń tanich odlewÓW z kąóW niebędących
członkarn Unli Europejskiej' szczegóne z chin lndi, chociaż W stosunku do typowego asortymentu
produktowego spółki zagrożen e to ma mnieisze znaczenie. Walka cel]owa na europejskim ] śWiatowym rynku
odlewniczym może spowodować pogorszenie urynikóW linansowych osiąganych pŻez spółkę lub utratę częśc
k ientóW' L]trudnio]]e rnoże być róWnież pozyskiwanie nowych kontlahentóW.

- Ryzrko znian pEepisóW prawnyń iich interpretacji

ZagroŹeniem dla działalności spółki mogą być zmieniające się prŻepisy prcWa i jego jnterpretac]i Ewentualne
zr.ia|y przepisóW prawa, a W szczegó ności pŹepisóW podatkowych' pŻepisóW plawa pracy iubezpieczeń
społecznych, mogą ŻmieŻać W kierunku powodującym Wystąpienie negaiywnych skutkóW dla dz ałalnośc]
pozycji rynkowei społki. PŻepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu dostosorvywanju do prawa t]n
Europejskiei, a zmiany te mogą mieó WpłyW na otoczen e prawne związane z dz]ała nośc ągospodarczą spółk '
Zrnieniaiące się pŻepsy prawa' W tym W zakresie ochrony środowiska mogąspowodować nałożenie na spółkę
dodatkowych obowiązkóW Wzrost kosztÓW' co może mieć WpłyW na]ejrentownosc iosiągane Wynik '

szczegó n e częste sązmiany interpretacyjne przep sóW podatkowych' Brak ]est jednolitości W praktyce organóW
skarbowych ioŻecznictwie sądowym W sfeŻe stosowania ustaw podatkowych'
Przyjęcie pŻez organy podatkowe lub ozecznictwo sądowe interpretacii prawa podatkowsgo innej niż przyjęta
pQez spółkę W przeszłośc 

' 
rl]oże m eć negaryWny WpłyW na oslągane Wyniki i perspektywy rozwoju

- Ryz'*a związane z kantrolani skarbav'lyni prawadzanymiw społce

od marca 2014 r' W spo]ce prcWadzone są kontroLe prŻez UrŻąd Kontro|i skańowej W Kelcach W sprawe
rzetelnoścj deklarowanych podstaw opodatkowania oraz praw]dłowośc oblicŻania podatkr'] dochodowego od
osób prawnych za |ala 2a0B-2012, a także usta]en]a, czy dany podmiot ]est insty,tucią obowiązaną W świete
ustawT z dn ia 1 6 1 1 2000 r o przeciwdziałan iu praniu brud nych pieniędzy oraz finansowar]iu terroryzm u, a W
przypadku uzyskan a status! instytucji obowiązanej W spraw]e Wywiązania się z obowązkóW Wyn]kających z

Kontrolujący zwrócili szczegó]ną uwagę na ujęcie W księgach podatkołrych społki transakc] na pochodne
instrumenty 1inansowe zawiera]]e w2008 roku' W Wydane]decyzjiprzez Użąd Kontlo iskarbowejW Ke]cachz
dnia 05'02'2015 r organ pŻyjął inną ocenę zawieranych transakcji na pochodne instrumenty tinansowe od
przyiętei pŻez społkę i określił zobow ązanie podatkowe W podatku od osób prawnych za 2008 r' W Wysokości
2122 t|s' zł wnz z na|eżnymi odsetkami, które społka szacuje na pozornie około 1 250 tys' zł' spÓłka W dn u
23 'a2 2015 l ' zlożyła od\l'łołanie do zby skarbowej W K e]cach od tej decyzji Wnosząc o jei uchylen e W całośc i
umozenia postępowania W sprawie' spół€ z oczywistych powodóW nie zgodziła sę z arg ume ntacią Wyd aną W
uzasadnieniu do decyzji traktuje ją jako próbę pŻeŻUcena na ną pŻez organ' konsekwencji globaneoo
kryzysu z 2008 r', którego uczestnjcy rynkujak iorgany ] insłłucje państwowe nie były W stanie prŻewidzieó'

W dniu 23 lipca 2015 r społka ohzymała decyzję Dyrektora zby skarbowei W Kielcach WydanąW dn u 17 lipca
2015 r'' na rnocy której uchylona została W całości decyŻja UŻędu Kontrcli skalbowe] W Kiecach z dnia
05'02 2015 r', a przedmiotowa sprawa zoslała pftekazana do ponownego roŻpatzenia plzez organ pieMszej
instancti

Pozostałe postępowan a kontroine za lata 2009_2012 Wszczęte W marcu 2014 r'' nie Żakończyły się Wydaniem
decyzjl przez UKS w Kielcach.
W pEypadku utrŻymania przez organ kontroli skańowej dotychczasowej argumentacj W zakrcsie oceny
zaweranych prŻez społkę transakc]i na pochodne instrumenly finansowe oraz innej nŻ spó]ka interpretacjj
skutkóW Wypowiedzenia W 2009 r' umóW zawańych w tym zakresie z Bankami' stnieje ryzyko podtrzymania
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dotychczasowego stanowjska UKs dotyczącego rozliczeń podatkovirych społkiza 2008 l' oraz Wydania koejnych
niekozystnych decyz]i d a spółki za lata 2009-2012'

4. opis organizac|i grupy kapitałowej spółki ze wskazaniem jednostek
podlegających konsoIidacii

Jednostkądom nującą V/ stosunku do spo]k oDLEWNIE PoLsKlE s A' W rozumien u ań 3 ust' 1 pkt 37d ustawy
o rachunkowości' jest społka z ograniczoną odpowiedz alnością oP lnvest z siedzibąW starachow]cach' któr€ ia
dzień 30'06'2015 r' posiadała 5 425 246 szt akcji spolki oDLEWNlE PoLSK E s.A.' co stanowi 26,25% ogołu akcj
26'25 % liczby głosóW na Walnym zgromadzeniu społki.

Posiadana prŻez jednostkę dom nującą liczba akcji i udział W kapitae społki, nie u]egły zmianie W stosunku stanu
przekazanego rapońem sA-Q1/20'l5 W dniu 14 05 2015 r'

5. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczel, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
jednostek grupy kapitałowej spółki' inwestycii długoterminowych,
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okres]e pjeMszego póhocza 2015 roku nie Wystąpiły zr.iany W struktuŻe spółki W Wyniku poączen a
jednostek gospodarczych' p.Żejęcia lub sprzedaży jednoslek, iiwestycji długoterrninowych, podziałL],

restrukturyzacji zaniechania dz ałalności'

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

spółka n e pub ikowała prognoz Wyn kóW na 2015 rok

7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co naimniei 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki na dzień przekazania rapońu półrocznego oraz
zmiany w strukturze Własności znacznych pakietów akcji spółki W
okresie od przekazania ostatniego rapońu kwańalnego

Kapitał zakładowy społki Wynosi 61 992363 zł idziel się na 2a664121 szt' akcii zwykłych na okazciea o
Wańościnom na nej3,00 zł każda
Ż Wszystkich Wyemitowanych akcji p]zysługuje akcjonańL]szor. 20 664 121 głosóW na Wainym zgromadze].] u

spółki'

Tabe a 18 znaczący Akcjonariusze

Lp. wyszczególnienie
Liczba akcji

lśŻt.l Udział [%]
Liczba głosów

lszt.l udział [%]

1 OP lnvest Sp. z o o. 5 425 246 26,25% 5 425 246 26,250/0

2
Bank Handlowy wWarszawie
s.A.

3 495 248 16,91% 3 495 248 16,91%

4 Bank BGŻ BNP Paribas s A 3 256 482 15,760/0 3 256 482 15,76%

3
PKo BP Banko$1 otwańy
FUndusŻ EmeMalnv

2 065 743 10 00% 2 465143 10,00%

Razem 14 242719 68.920/" 14 242719 68,92%
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W okresie od pŻekazana rapońu kwańalnego sA-Q1/2015 W dniu 14'05'2015 r. ne Wystąpjły zmiany W

strukturŻe Własności Znacznych pakietóW akcji spółki'

PŻed datą pŻekazan a rapońu kwańalnego za l kwańał 2015 r' miały m ejsce zrniany W struktuze Własnośc]

znacznych pakietóW akc]i społki'
W dniu o5'o5'2o15 r. Bank BGŻ BNP Pa bas s'A' z s]edzibą W WaEzaW]e po nion']]ował, że na skutek
połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej s'A oraz BNP Pańbas Bank Polska s'A' poprŻez przenesene
całego majątku BNP Padbas Bank Po]ska s'A na Bank Gospodarkl Żył'vnosciowej s'A, W dniu 3o.o4 2015 r

Bank nabył W drodze sukcesji uniwersa]nej 1952896 sztuk akcji zwyk]ych na okaziclela spółki Akcyjnej
odewnie Polskie' W Wyniku nabycja akcjl Bank pzekroczył próg 15% ogónei liczby głosóW na Walnym

zgromadzeniu spółk '
Bezpośrednio pŻed dnem nabycia Bank posadał 1 303 586 akc]i stanowiących 6,31% kapitału zakładowego
spółki Uprawniających do Wykonywan]a 6,31% ogólnej liczby g]osóW na Wa nym zgromadzeniu spółkj'
Po dokonan u nabycia Bank BGZ BNP Paribas s'A' posiada 3 256 482 akcjj społki reprezentujących 3 256 482
głosóW na Walnym zgromadzeniu spółki' stanowiących 15'76% kapitału zakładowego społkl l uprawn ających do

wykonywania 'l5'760" ogó ne liczby glolow _a wal']yrr zgrorradŻe'iu spolk
Bar1 BGZ BNo Paribas s'A' ponaoTo ośWiadczył' że:

n e ma zamiaru dalszego zwięksŻania udziału W ogó nej liczbie głosóW na Wa nym zgron]adŻen u społki W
okresje 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadornienia,

nie istniejąpodmioty zależne od Banku posiadające akcje spólki'
nie jest stroną ]aklchko|v/iek umów, których pŻedrnlotem iesi p1zekazanie uprawnjen a do wykonywania
prawa głosu z posadanych akcji'

8' Akcje spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby
zalządz{ące i nadzorujące na dzień przekazania rapońu
półrocznego oraz zmiany w stanie posiadania w okresie od
przekazania ostatniego rapońu kwańalnego

Na dzeń pŻygoiowan a n nieiszego sprawozdan a zgronaosób zaŻądzających inadzorujących' akcje spółk
posiada i

Pan Leszek Walczyk, Wceprezes Zarządu spółkiAkcyjnej 0DLEWNlE PoLsKlE W ]Lości498 578 akcjiŻWykłych

na okazlciea' co stanowi2 41% akc] W kaptae zakładowym spółkl' Z akcjitych przysługuje mu 498 578 głosóW

na Walnym zgromadzeniu społk 
' 
co stanowi2,4]% ogólnejliczby glosóW na Walnyn] zgromadze|iu

stan posadanla akci społki pŻez Pana LesŻka Walczyka' Wceprezesa ZarŻądu nie Żmieniłsię w stosunku do

stanu pŻekazanego rapońem sA-o1/2015 W dniu 14'05 2015 r.

Pan KazimieŻ Kwiecień, WiceprŻewodniczący Rady Nadzorczej społk Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE W Loścl

100 akcji zwyk]ych na okazicela, co stanowi 0,0005% akci W kapitaLe zakładowym spółki Z akcji tych
przysługuje mu 100 głosóW na Wa nym zgromadzenlu, co stanowi 0'0005% ogólnej licŻby głosóW na Walnynr

zgromadzeniu.
stan posiadania akcji społk] plzez Pana KazimieŻa Kwietnia' Wiceprzewodn czącego Rady Nadzorcze] spó]ki
n e zmienił się W stosunku do stanu pzekazanego rapońern sA-01/2015 w dniu 14'05'2015 r'

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

Na dzeń 30.06'2015 r' toczy]y sę następuiące postępowania' których łączna Wartość oszacowana pęez spółkę
Wyniosła 3 770 tys ' zł ] pzekroczyła 1 0% kapitałóW Własnych spółki:
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Przed sądem okręgowym Wydzia]Vll Gospodarczy W Kelcach z powództwa spółki odlewne Polskie
s'A przecwho spÓ(e Zlolec\ (p zo'o z sieozibą w zelic|^owie' W sp"wie zaPaly odsz1odowaria W

Wysokośc] 160 tys' z1' z tytułu poniesionej pŻez od ewnie Polskie s'A' szkody zW ązane] z n enależ}łym
Wykonaniem obróbki odlewóW Pozew skierowano do sądu W dniu 30'07'2014 r' (sygn' Vll Dc 163/14)'
Na dzień spolządzenia sprawoŻdania sprawajest Wtoku ne zapadło żadne rozstlzygnięcie'
PŻed sądem Rejonowym sądem Gospodarczym W Kielcach sprawa z powództwa Złotecki sp' z o'o'
pŻeciwko oDLEWN]olV PoLsK]M s'A' o zapłatę kwoty 44 tys zł z tytu]u Wykonania Usługi (sygn' Vlll
GNc 7131/14)

Prced sądem Re]onowynr sądem Gospodarczym W Kielcach sprawa z powództwa Mac eja Pitucha
pŻecWko oDLEWN oM PoLsK L/ s'A o zapłatę kwoty 7 tys' zł (sygn' VGNC 905/15)'

PEed UrŻędem Kontroli skalbowei W Kielcach W sprcwie Żetelności deklarowanych podstaw

opodatkowania oraz prawldłowości obliczania podatku dochodowego od osób pmwnych za |ata 20D8-
201 2, a także ustalenia, czy dany pod m ot jest nstytucją obowiązaną W śWiet e ustawy z dn]a 1 6 1 1 2000
r. o pŻeciwdzjałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowan u teffo|aŻmu, a W przypadku uzyskan a
statusu inst}4ucjl obowiązanej - W sprawie \Ą}Wiązania sę z obowjąŻkóW Wyn ka]ących z MW usiawy'
Postępowania Wszczęto 20 marca 2014 roku' organ kontro]ujący W dniu 05'02'20]5 r' Wydał decyzję
określaiącą zaległośó podatkową W pod atku dochodowym od osób prawnych Za 2008 t , W Wysokości
2'122 t!s' zl Wraz z naeżnymi od tei kwoty odsetkami' Decyzja ta $/ynika z jnnej oceny charaktelu
zaw eranych lransakcji na pochod ne nstrurnenty f nansowe od prŻyjętej przez spó]kę ' W d n u 23 lutego
2015 r' spółka złoŻyła odwołanie od decyzji do Dyrektora lzby skarbowei W Kie]cach Wnosząc o ]ej
ucl'yle']ie W caJosc i _"loŻpnie posiępowa']ia W sprawie'
W dniu 17 marca 2015 r, porninro Wniesionego odwołan a' społka dokonała zap]aty zaległego
zobowiązan a podatkowego od osób prawnych za 2008 r' Wykazanego W decyŻji' które łączne z
]ra]eżnymido dnia zapłaty odsetkami Wyniosło 3 559 tys zł.

W dniu 23 ipca 2015 r społka otrzyrnała decyz]ę Dyrektora lzby skańowej W Kielcach Wydanąw dn u

1 7 lipca 201 5 r' 
' 
na mocy której uchylona została W całośc decyzja U rzędu Kontrol skarbowej W K elcach

z dnia 05'02'2015 r'' a prŻedrn otowa sprawa została pŻekazana do ponow|ego rozpatrzenia pŻez
organ pleMszel instancj .

Postanowieniami z dnia 16'07'2015 r' Dyrektor UŻędu Kontro i skarbowej W Kiecach \'Vyznaczył na
20'09.2015 r' kolejny term]n zakończen a postępowania kontrolnego za |ata 2009_2012

10' lnformacje o zawarciu przez spółkę lub jednostkę od niej zależną
jednej lub Wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, ieżeli
po.iedynczo lub łącznie są one istotne izostały zawańe na innych
warunkach niż rynkowe,

spółka w okresie pieMszego po]rocza 2015 roku nie zawierala z podmiotanr] powiązanymi stotnych transakcj
bądŹ transakcji nietypowych inierutynowych na Warunkach innych niż rynkowe

11. lnformacje o udzieleniu przez spółkę lub przez iednostkę od niej
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji _
łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
podmiotu' ieżeli łączna Wańość istnie|ących poręczeń lub gwarancji
stanowi róWnowańość co najmniej 10% kapitałów własnych spółki,

Na dzień pęygotowania n nie]szego sprawozdania spółka nle udzielała polęczeń kredyłu lub pożyczki anl
gWarancji żadnemu podmlotowi'
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12. lnne informacie istotne dla oceny sytuacii kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które
są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę

od marca 2014 r W spółce prowadzone są kontrole pŻeŻ Urząd Kontroli skarbowej W Kielcach W sprawie
rzetelnośc deklarcWanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku dochodowego od

osób prawnych za |ata 2008-2a12' a także ustale|ia, czy dany podmiot jest nst}łucją obowiązaną W śWet]e
ustawy z dnia ]6'11'2000 r' o prŻec]Wdzałaniu pranju brudnych peniędŻy olaz finansowan u terroryzmu' a W

pŻypadku uzyskania statusu nsty,tuc] obowązanej - W splawie Wywiązania się z obowązkóW Wynikających z

Kontroluiący zwróci| szczególną uwagę na Uięce w księgach podatkowych społki tmnsakcjj na pochodne
nstrumenty finansowe zawerane W 2008 roku' W Wydanej dec},z]i pVez UŻąd Kontro i skarbowej W Kiecach z
dnla 05'02'2015 r' organ pŻyiął lnną ocenę zawieranych transakcji na pochodne nstrumenty finansowe od
przyjętej pŻez spółkę i okreś ł zobowiązan e podatkowe W podatku od osób prawnych za 2008 r' W Wysokości
2 122 tys' zł, któle społka pomirno odwołania się od decyzji do Dyrektora zby skarbowei W Kelcach' zapłac ła
Wraz z na eżn ymi odsetkam bez Wyłączan a okresóW bezodsetkowych Wdn u 17'03'2015 r' W kwocie 3559tys
zl.
Dyrektor lzby skarbowej W K]elcach W dnju 17'07'2a15l Wydał decyzję' na mocy którcj uchylona została W
całości decyzja Urzędu Ko|tro i skarbowej W Kiecach Ż dnia 05'02'2015 t' a przedmiotowa sprawa została
pŻekazana do ponownego rozpatEen a prŻez olgan pieMszej instancj '
Pozostałe postępowan]a kontrclne za lata 2009_2012 Wszczęte W marcu 2014 r', nje zakończyły się Wydaniem
decyzji przez UKS w Kielcach.
W puypadku ulŻyna|ia plzez organ kontroli skarbowej dotychczasowej argun]entacj W zakresie oceny
zaweranych prŻez społkę transakcii na pochodne instrumenty iinansowe oraz innei nż spółka interpletaci
skutkÓW Wypowiedzenia W 2009 r' umóW zawańych W tym zaklesie z Bankami' stnieie ryzyko podtŻyman]a
dotychcŻasowego stanowis ka U Ks d otyczącego roŻ iczeń pod atkowych spółk za 2008 l olaz Wyd an a ko ejnych
n ekorzystnych decyzi dla spółkiza ata 2009-2012'

l3. czynniki' które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte
przez nią wyniki w perspektywie co najmniej koleinego kwańału

Na osągane pŻez społkę W perspektywe kolejnego kwańału Wyn kiekonomicŻno_finansowe będą miały WpłyW:

sytuac]a gospodarcza W klajach Unii Europejskie], W pow ązan u z s},tuacją rynkową i ekonomiczno_
finansowągłóWnych kontrahentóW spółki, W szczegó]ności odbioróW z Niemiec'

_ Kształtowanie sę kursóW Walut obcych, a W szczególności waluty EUR Wobec PLN, z uwagi na Wysoki
udzał sp]zedaży realizowanejW Walutach obcych W prŻychodach ze spŻedaży ogółem

Kształiowanie się cen surowcóW imateriałóW WykoŻystywanych w plodukcjj odewniczej' głóWnie
suróWki od ewniczei oraz cen nośnikóW enelgetycznych' Ż uwag na ich istotny udzał W kosztach
rodzajowych produkcj.

Wydawanie kolejnych' niekorŻystnych dla Społkidecyzji podatkowych za lata 2009 2012, W prŻypadku
podtżymania przez organ kontroli skarbowej dotychczasowej argumentacji W zakresie oceny
zawieranych przez społkę tmnsakcii na pochodne jnstrumenty finansowe oraz nnej niż spo]ka
]nterpretacji skutkóW wypowedzenia W p eMszym kwańale 2009 r umóW zawańych W tym zakresie z
Barkami.
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