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Zgodne z paragrafem 82 Rozporządzen a l\'4 n stra FinansóW z dna 19 utego 2009 roku w
sprawie nformac]i bleżących i okresowych przekazyr]vanych plzeŻ emitentóW papierów
WańoŚc owych oraz warunkóW uznawanla za równowaŻne informacii Wymaganych przepisaml
prawa państwa niebędącego państwern członkowskin I Dz' U z 2a14 l ' ' 

poŻ' 133), zarŻąd spółk]
Akcyjnei od ewn]e Poske zsedŻbąW starachowicach prŻekazrje dodatkowe nfo.macje do
skróconego kwańanego sprawozdania finansowego:

1 ' lnformacja o prŹyjętych prŹy sporządzaniu rapońu zasadach ustalania wańości aktylvów i
pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego l o zmianach stosowanych zasad(polityki)
rachunkowości, a także o porównywalności danych

W oklese 3 kwańałów 2015 roku W społce nie Wystąpiły zmiany zasad Ustalana Wartoścj
aktwóW i pas}Ą'óW oraz pomiarU Wyn kU finansowego'

Raport sporządzono na podstaw e ksiąg rachunkowych zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły
Żasadarn rachunkowośc ' 

zgodnymi z polskimi zasadan]i rachunkowości zawartymi W Ustaw e o
rachunkowości z 29 Wrześn a 1994 r ( tekst ]ednolity Dz'l-)' z 2013 l ', paz 33o ' z 

póżn' zm ') i

wydanych na jej podstawe przep sów Wykonawczych oraz zgodn e z wymogam Wynikaiącynri Ż
Rozpofządzen|a M n stra FinansóW z dn a 19 utego 2009 r' W sprawie informacj biezących i

okresowych przekaŻywanych przez emitentów papierów wartościowych oraŻ WarunkóW
uznawan a za róWnoważne informacj Wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskjm (tekst]ednolly Dz'U z2014l.' poz' 133)'
stosowane w spółce zasady (polityka) rachunkowośc, sposób Wyceny składników maiątkowych
oraz pomjar Wyniku fjnansowego, okreśone zostały W Zakładowynr Planie Kont (ZPK) i

przedstaw]one w po]rocznym sprawozdani! zalŻądu z dŻ|ala]naści spó]k za okres od
01 01.2015 r. do 30.06.2015 r.

stosowane prŻez spółkę zasady sporządzania skróconego sprawozdania finansowego Ża
3 kwarlały 2015rokuneuległyzmanom w stosunku do ich poprzedniego brzmien]a op sanego
w splawozdaniU Zarządu stanow ącyn] e]ement sk]adowy do półrocznego sprawoŻdania
finansowego za 2015 rok.

skrócone sprawozdanie fnansowe za 3 kwańały 2015 r obeimuje okres obrachlnkowy od
01'01'2015r'do 3009.2015r' idane porównawcze zaokresobrachunkowyod01'01'2014r do
30.09.2014 r.

Da pozycii biansowych prezentowane sądodatkowo dane na konec poprŻedniego roku, tj' na
31.12.2014 t.

skrócone sprawozdanie f nansowe za 3 kwańały 2015 r' zostało Sporządzone wzy zdaŻe|i|J
koniynuacii działalnoŚc gospodarczej przez spółkę' Zgodnie Ż oceną Zarządu kontynuacja
działalności gos pod a rczej w pelspekt!Ąłie ko|ejn ych 1 2 nr iesięcy n e jesl zagrożo na '

Dane finansowe zawańe w skróconym sprawozdan u Ża 3 kwartały 2015 f' i za anaogczny
okres 2014 roku nie podlegały prŻekształceniu idoprowadzen u do poróWnlvalnośc zuwagi na
stosowanie identycznych zasad wyceny w obydwu okresach. Zakres danych sprawozdawczych i

poróWnawczych Wykazanych W danej pozycj kwarialnego sprawozdania finansowego iest
iednakowy.

2' Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
fińansoweqo

] kwanatv 20i5 r. 3 twańałV 2014r'
tvs. EUR tvś' EuR

Przvchody netlo Że sprzedaży produklów' lowarÓW
105104 252t4 ss 255 23 7Ą4

' Zvsk/stlata zdŻiałamśc oleracv]ne I512 2441 52t3 1247
I Zvskhtrata brutlo 8119 r 953 5 242 1254
V. Zysk/slrata netlo 6 262 r 506 4 552 I 089

V Aklvwa lŚ|an na konlecokesu] 83687 19 744 81058 19 413

vl Kaotalwlasny lsLan na lonrec olr-"sul 37938 8 951 33 692

V] KaDlalzakł2dÓ\łV lslan nŹ kon ec okesu) 61992 14 626 61 9!2 14847



V l Zobow ąŻania 
j reŻeMy nŹ Ż0b0W ązan]a (stan na 45149 47 366 11344

x 7Óbowia7an. kólko|ermnowe 21 666 5112 24915 5 981

X PueolVWV ! enieżne nello z dz ała nośc ooeracvne 8083 194Ą 5375 1 286

X. Przep]ywy pj€n ężne netlo zdziałalności -3348 805 6 879 1 646

xll PrŻeDlWVł oien eŻne netto Ż dzałalnościfnansowe -799 192 r 384 331

Xl Przeolwv Den€żne neilo 3936 2888 -691

XlV srednlaWażona iczbaakcj ŻWyklych nakonec
2A 664121 2A 664121 2A 664121 2a 68Ą 121

lV LLcŻba.lq (WsŻt') 2A 864121 2A 664121 2A 664121 2066Ą 121

xvl' zanualiŻowany zysk ] strala na jednąakcję w
złEUR
{ zvsk zanualizowanv/ ślednia $€żona liczba akciil

0,37 0,09 0,28 0,07

xvll' Warlość kśięgowa na jedną akcję w złlEU R
l kaDitał,,dasnv/ liczba akcii]

1,84 0,43 1,63 0,39

Do przeliczenia Wybranych danych fnansowych zaprezentowanych w raporcie społk za 3
kwańały 2015 r' danych porównawczych za 3 kwańały 2014 r' przyjęto:

- d a pozyc]i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływóW pien ężnych
średni kurs dla waluty EUR obliczony jako Średnia arfmetyczna średnich kursoW
og]oszonych przez NBP na ostatn dzień kaŻdego miesiąca od siycŻnia do wrzesnia
danego roku, tj.:
1 EUR = 4,1585 PLN dla 3 kw. 2015 r.
1 EUR = 4,1803 PLN dla 3 kw. 2014 r

- dla poŻyc]i bianso\Ąych przyjęto Średn kurs NBP d a Waluty EUR obowiązu]ący na
dzień blansowy' tj':
1 EUR = 4,2386 PLN dla 3kw.2015r. (tabela NBP nr 190/A/NBPI2015 z dnia

30.09.2015 r.)
1 EUR = 4,1755 PLN dla3kw.2014r. (tabea NBP nr 189/AJN BPl2014 z dnia

30.09.2014 r.)
Najwyższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR w okresie od styczn]a do WrŻeśnia
bieżącego i Lrb egłego roku wyn ósł:
1 EuR = 4,3335 PLN ogłoszony na dz eń 20 stycznia 2015 r'
'1 EUR = 4,2375 PLN ogłoszony na dzień 3 lu|ega2014l'
Najniższy średni kurs usta]ony przeŻ NBP d]a Waluty EUR w okrese od stycŻn]a do czerwca
bieŹącego i ubiegłego roku Wyn ósł:
1EUR = 3'9822 PLN ogłoszony na dzeń 21 kwietna2015r'
1 EUR = 4'0998 PLN ogłoszony na dz eń 9 czeMca 2014 r'

zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą W lvysokośc] 0,37 zł za 3 kwańaly 2015 f'
Wyliczono dzieląc za|ulizowany zysk netlo w kwocie 7 558 483'01 zł (t]' zysk neito za okres
u.1a'2014 l' 30'09'2015 r') przez średnią waŻoną iczbę akcji Występującą w tyrn okresie ,

która wyniosła 20 664121 sztuk.
W okresie ostatnich 12 m'cy poplzedzających dzień b ezącego sprawozdania finansowego
l czba akcji w kapita e podstawowym społki nie uległa zmian]e'

wańość księgową na jedną akcję w wysokości 1'84 żł na dŻień 30.09.2015 r' wy]jczono dzieląc
wańośó kapltałU Własnego wynoszącego na dŻień 30'09'2015 l' 37 93a 113'44 zł przez |iczbę
akcj zwykłych Występujących na dzień 30'09'2015 r' , tj. 20 664 121 sztuk.
Z uwagi na brak eernentów rozwadniających akc]e zwykłe, W n niejszyn] raporce nie
prezentujemy rozwodn onego zysku na jedną akcję zwykłą i rozwodnionej Wańośc księgowe] na
]ednąakcję'

3' opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie którego dotyczy rapoń wraz ze
wskazaniem najWażniejsŻych zdarŹeń dotycŻących spółki

W okresie od 1 stycznia 2015 r' do 30 Wrześn a 2015 r' w spółce odlewnie Poske sA'
Wystą] ły następuiące zdarzenia n]ające wpłylv na jej sluację majątkową i finansową

W dniu 10 lutego 2015 roku społka podpisała z Raiffeisen Bank Polska społka Akcyjna z
siedzibą W Warszawie Aneks nr 6 do Umowy o Lim]t Wierz}łelności Nr oRD/L/36760/12 z



dnla 01'02'2012 r' W ramach njnieiszego aneksu na okres do 31 maja 2016 roku została
zwięksŻona górna kwota lim tL] Lrmowy do wysokości 14 000 tys' zl' zwiększenie górne]
granicy lmtu Unrowy Ż kwoty 9 0o0 tys. z] do kwoty 14 0o0 tys' zł zwiąŻane było ze
zwięksŻeniem kwoty na akredyt},,rły Ż kwoty 1 000 tys' zł do kwoly 6 000 tys' Żł' Lin]it na
kred}ł W rachLJnk! bieżącym Utrzymany został na iym samyn'] poziomie , to ]est do kwoty
B 000 tys' Żł' Utrzymany został również limit do kwoty 1 000 tys. zł na wa utowe transakc]e
telminowe' ŁącŻna kwota Żad]użenia wynikaiąca z Wykorzystan]a limtu umowy nie moŻe
plzekrocŻyć 14 000 tys' zt' w Zrr ązk] z powyŻszym zrlviększeniu uległo zabeŻpieczenie
hipoteczne Ż kwoty 13 500 lys' zł do kwoty 21 000 tys' zł' ustanowione na prawe
weczystego !żfkowania gruntu, położonego w Starachowcach przy A|' Wyzwoenja 70, dla
którego sąd Rejonowy W starachow]cach V Wydzał Ksiąg W eczystych prowadz] ksjęgę
w eczystą KĄ/ fil K|1Hl00o23231la wlaz z cesją praw |a lzecz Banku Ż polisy
UbeŻpieczeniowe] WW' neruchomośc z zasŁlŻeżen en ' Że suma ubeŻpieczenia od ognla i

nnych ŻdarŻeń losowych nie rnoże byó niższa niŹ 10 000 tys' Żł' PoŻostałe Walunki Urnowy
nie u egły zmianie i nle odbiegają od powszechn e stosowanych dla tego rodzaju urnóW. Z
dnem'1'06'2016r na da]szy okres obowiązyvvan a umowy tj' do 27 sIyczn]a 2017 l gona
kwota lnritu urnowy ]ak i lstanowionych zabezpieczeń hipotecznych uegnie obniżeniu do
poziornu Wynjkającego Ż Aneksu nr 5 z dnia 9 grudn]a 2014 roku do Umowy o Limjt
Wierzytelnośc Nr CRD/U36760/12 z dnia 1 lltego 2012 roku ' io ]est odpowiednio do kwoty
9 000 tys' zł i do kwoty 13 500 tys' Żł' Z tytułu podpisan a nin e]szego Aneksu Bank nie pobrał
prowzlj;
W dniu 16.02'2015 r' spółka otrzymała z kancelar]i podatkowej, usianowione] pełnornocnik erń
W sprawie' decyŻję Dyrektora Ulzędu Kontroli skarbowej w KjeIcach Wydaną W dnu
5'02.2a15 f' W pzednriocie określena zobowązania podatkowego W podatku dochodowym
od osób prawnych za 2008 rok w kwocie 2 122 tys' ż. Waz z na|eżr,ymi od tego Żobow ązania
odselkami' Decyzja została Wydana w Związku z prowadzonym W spółce postępowaniem
kontro]nym od dna 20 marca 2a14 l', w zakres e rzetelności dek arowanych podstaw
opodatkowania oraz prawidłowości ob ]czania podatku dochodowego od osób prawnych za
ata 2008-2012' Ulząd Kontroli skarbowei uzna], Że spdka zawyzyla w 2008 r' kosŻty
Uzyskania pżychodów paplzez za czenie do nich sirat poniesionych na transakcjach
walutowych. W uzasadnieniu decyŻ]] UKs wskazał' że "Na bazie przedstawianych faktów
organ nie kwestianuje Wboru przez spółkę trcnsakcji apcyjnych jako farmy zabezpieczenia
źródła przychadóW przed niekarzystnym kształtowaniem się w przyszłości kursem wa]ul"'
Zdanienr spo]k ' takie stanowisko organu, W zW ąŻku ze znanym Wyrokarn sądów oraz
uzasadn eniem decyz] podatkowych W nnych sprawach zw ązanych Ż transakcjam
opcyjnym ' pownno prowadŻić do umorzenia postępowania W sprawe Urząd Kontroli
skarbowej LJznał iednak, że działania spółki pode]nrowane zgodn e Ż dostępnymi W 2008 l.
inforn]aciami i ana zami dotyczącymi umocnien a sę złotego Wobec innych WaUt' były
nieracjona]ne' spółka z ocz}ałistych powodów nie zgadŻa się z takim stanowiskiem itraktuje
je jako próbę przerzucenia na społkę konsekwenc] globalnego kryzysL] gospodarczego z
2008 r' którego uczestnicy rynku, jak i organy i instyłlcie państwowe, n]e były w stane
przewidz eć'
od powyzszej decyzji spó]ka odwolała się w dniu 23.02.2015 r' do Dyrektora zby skarbowej
w Kielcach' iako organu WyŻszej nstancji W postępowanlu adrn n stracyjnym' Negatywne
skutki otrzyn]ane] decyzji Urzędu Kontro j skarbowej, ujęte zostały W księgach rachunkowych
spółki w 2014 r' poprzez utworzenje stosownych rezerw w kwoce 3 366 tys' z] i w ks ęoach
2015 r W kwocie 193 tys' zł'
w dn]u 17'03'2015 r', pomimo Wnies onego odwołania do Dylektora lzby skatbowej o
uchylen]e w całoŚc decyzji UKs z dnia 5'02'2a15 l. i umolzenie postępowania W sprawie'
społka dokonała zapłaty Ża egłego zobowiązan a podatkowego od osób prawnych za 2oo8 r'
wykazanego W decyzji' które łąc^ie z na|eżnyńi do dn]a Żapłaty odsetkami wyniosło
3 559 tys. zł'
w dniu 07.04.2015 r. Spolka poptzez ztea:tzowanie w okresle od dnia 12.08.2014 r. koletnego
zamów en]a na dostawę odlewóW żeliwnych do KoRDEL Antr]ebstechnik GmbH z siedŻ bą W
Dljlmen' os ągnęła wartość przychodów ze splzedaży do tei spółki W łącznej Wysokości
13 311 tys' z]. Realizacja zan]ówień odbyła się na Warunkach rynkowych nie odb egających
od postanowjeń ogólnie przyjęiych w umowe dostawy' bez zapisów dotyczących kar
umownych iwarunkóW,

W dniL] 05'05'2015 r' Bank BGZ BNP Patibas s'A' z s]'.dz bą w Warszawie poinformował' że
na skutek połącŻen a Banku Gospodarki Źyl'r'nościowej s'A' oraz BNP Paribas Bank Polska
s'A' poprzez przen]esienie całego majątku BNP Palibas Bank Polska s A' na Bank



Gospodarki Ż}unościowej s A', W dn U 30'04'2015 r' Bank nabyłW drodze sukcesj
uniwersalnej 1 952 896 sŻtuk akcji zwykłych na okazicie a spółki Akcyjnej odlewnie PoLsk e.
W Wyniku nabycia akcj Bank przekroczył próg 15% ogó nej Lczby głosóW na Wa nym
zgromadzen u społk '
Bezpośrednio przed dniem nabyc a Bank pos adał 1 303 586 akc]i stanowiących 6 31%
kapitału zakładowego spółk] uplawniających do Wykony'lvania 6,31% ogólnej licŻby g]osóW
'a \\a _yr Tgromaozeniu Soo'hi. Po oohonaniu _aoy.ra Ba_ k BOZ BNp Par bas S.A.
posiada 3 256 482 akcj społk reprezentujących 3 256 482 głosów na Walnym zgromadzeniu
spółki, stanowących 15,76% kapitału zakładowego społki i uprawn]ających do Wykon\,vr'anla

15,767o ogólnej liczby głosóW na Walnym zgromadzeniu spółkj.
Bank BGŻ BNP Palibas s.A. ponadto ośWiadcŻy]' że:

> nie r.a Żarn aru dalszego zwiększanja udz ałU W ogólnej licŻbie głosóW na wa]nym
zgromadzeniu społki W okresje 12 miesięcy od złożen a n niejszego zawiadom en]a,

> nie stnieją podmioty zaleŹne od Banku pos adające akcje spÓki,
> nie]esi stronąjakichko]wiek umóW których przedrniotem jest przekazanie

uprawn]enia do Wykonyvvania prawa głosu Ż pos adanych akcj '

w dniL] 19'06 2015 r ' ŻWyczajne walne zgromadzenie akc]onal uszy spó]ki od]ewnie Polskie
s'A' zatwierdziło sprawozdanle finansowe i sp fawozda|ie zarządu ŻdziałalnoŚc spółki Ża
rok obrotowy 2014 udzieliło członkom Za.ządu członkom Rady Nadzorcze] społki
absolutorium z Wykonanja przez nich obowiązków W 2014 r', a także podięło uchwałę o
plzeznacze|iu zysku za 2014 r. na pokrycle straty z lat ub]egłych,

W dniu 22'06'2015 r' Rada Nadzorcza spółki podięła uchwałę w sprawe Wyboru b egłego
rewidenta. Podmiotern uprawn onym do prŻeprowadŻen a badan a sprawozdania finansowego
społki od]ewnie Po]skje s'A' za rok obrotowy 2a15 oaz przeg]ądu sprawozdan a
finansowego spółk za l pókocŻe 2a15 roku iest spóka Bieg]i Rewidenci Kie ce sp' z o'o' z
s]edzibąW Kielcach' działająca pod adresem 25_324 Kelce LJl' sandomierska 105' Wpisańa
na lstę podmiotóW uprawnionych do badania sprawozdań fnansowych prowadzoną przez
Kra]ową lzbę B]egłych Rewidentów pod nr 473'
spółka Bieg i Rewidenci Kielce sp. z o'o' z siedzibąW Kielcach dotychczas przeprowadŻała
badania o.az przeglądy splawoŻdań f nansowych spółki od ewnie Polskie s'A' za ata 2013 -
2014' Wyboru podmiotu uprawn onego do badania sprawoŻdania Rada Nadzorcza dokonała
zgodnie z obowązującymi pTzepisami ] nolmami zawodowyrni'
w dniu 23'07' 2015 r. spółka otrzynrała decyzję Dyrektora zby skarbowej w K]e]cach wydaną
w dniu 17 '07 '2015 r', W przedm ocie je] odwołania od decyzji Dyrektora UrŻędu Kontro
skarbowej W Kielcach Nr 12l2a15lD z dnja 05'02'2015 r' W sprawie okreśenia spółce
zobowiązania podatkowego W podatkL] dochodowym od osób prawnych za 2008 rok W kwocje
2122iys. zł waz z należnyrni odsetkanri' które spóka wpłaciła na konto ŚWiętokrzyskego
Urzędu skarbowego W dniu 17'03'2015 r' w kwocie łącznej 3 559 tys. zł'
Przedmiotową d€cyz]ę Dyrektora UrŻędu Kontroli skarbowei W Kielcach' Dyrektor lzby
skarbowej w Kie]cach Uchy ]ł W całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przeŻ
orgdn pieMszej lsta_c.i.

wdnu 14'08'2015 r' ŚWiętokrzyski Urząd skarbowy W K]elcach zwrócił na rachunek społki
kwotę 3 559 tys' zl ' zaplacona pfzez spo]kę 17'03' 2015 r' tfu]em zaległego zobowiązania
podatkowego od osób prawnych za 2008 f' waz z adsetkam wykazanego W decyzj UKs z
dnia 5.02.2015 r ' a następn e !chy]onej przez Dyrektora lzby skarbowej W dniu 17'07'2015 r'
i ptzekazane) do ponownego rozpatrzenia,
W dniu 20'08'2015 roku społka podpisała z cLMs GUss GmbH z siedzibąw Niemczech trzy
umowy o dzieło na świadczene us]ug odlewniczych w zakładach kon1rahenta o łącznej
Warlośc 4 096 iys' euro, co po przelczeniu wg średniego kursu NBP z dn a podpisan a umóW
Wynosi 17 182 tys' zł' Usługi w ramach lmóW W zakładach cLAAs GUss real]Żowane będąW
okresie od 01'10'2015 do 30'0s'2017' Przedrn otowe UTńoWf/ realizowane będą W ramach
oddelegowan a pracownikóW w]asnych zgodnie z Dyrekt}nłą 96/71ĄVE Paramentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnja 1996 r' dotycŻącą delegowania pracown kóW W

ramach śWiadcŻenia usług oraz Dyrekti,lvą Parlamentu Europejskiego i Rady W spraw]e



egzekwowania dyrektywy 96/71ME dotyczącej delegowan a pracown ków w rar.ach
ŚW adczen a usług, zmieniająca rczpolządzen e (L)E) ff 102412012 w sprawe Wspołpracy
administracy]nej za pośrednictwem sysiemu wyn]iany informac]] na rynku Wewnętrznym
(''fozpafządze|ie w sprawie llv]l')' Zawarte lmowy podlegaią plawu niemleckjemu ne
zawieraią postanoweń dotyczących kar Ur.ownych oraŻ innych odbiega]ących od ogónie
przyjętych W tego rodzaju umowach'
Ż dniem 30'09 2015 r. Pan Tadeusz Piela ' członek Rady NadzorcŻej spók zlezygnował z
pełnenia tei funkci] skład Rady NadŻorczej został uzupełn ony W dniu o2'11.2o15 r na
Nadzwyczajnym Wa]nym Zgromadzen u spó]k poprzez wybór Pani EWy l\/]aikowsk ej na
członka Rady Nadzorcze] Kadencja obecnej Rady NadzorcŻej up]ynie 16 05'2016 t

W okresie 3 kwartałóW 2o15 r' W poróWnaniu do ana|ogicznego okles| 2o1Ą loku nastąpił Wzrost
WańoŚc przychodóW Że sprzedaży prodlktów , towaróW i materiałów o 5,89%' KosŻty
sprzedanych produktóW' towarów imaierałóW za 3 kwartały 2015 roku WŻros]y w stosunku do
analogicznego okresu ub egłego roku o 2,19%'

sprŻedaż od eWóW W tonach za 3 kwartały 2015 roku wyn osła 12314ton1WzrosłaWstosunku
do sprzedaŻy od|ewóW w ana og cznyn] okrese ubiegłego rokL] Wynoszące] 11 452ton o7,53o/a'

Udz ał przychodów ze sprŻedaży W wa utach obcych zróWnanych z nimi prŻychodóW W PLN
usta onych na baz e cen wa utowych ( g]óWnie W EUR) W przychodach ze splzedaŹy ogołem za
9 m esięcy 2015 r' Wyn ósł łączn e 83,46% byłnaniżsŻympozomieiakW okres e 9miesręcy
2014 r' Wynoszącym 86'5'1%

Koszty sprzedaŻy Ża 3 kwartały 2015 r' W stosunku do ana og cznego okresu 2014 r. Wzrosły ]

Wykazały dynam kę 153,34%' głównie na skutek Wzrostu kosŻtóW WynagrodŻeń z naTzutam,
kosztóW reklamy, targów. transportu oraz kosztów akwizyc)i związaną z pfowadzo|ą plzez
spółkę działalnośc ą gos podatczą na terenie Nierrr ec'
Koszty ogó nego zarządu U]egły obn żen u Wykazały dynanrlkę 85'41%.

za 3 kwańały 2015 r' Spółka osiągnęła Żysk z dzałanośc operacyiną w kwoce 8 512 tys. zł
(.za3kwanały2014l':5213tys zł), zysk brutto W kwocie 8119tys'zł (za3kwańa1y2014 r:
5 242|ys. zl) oraz zysk netto W kwocie 6262tys'zł(za3kwańa]y2014r:4552tys'Żł)

Wartości zysku W ok.esie sprawozdawczyrn na poszczegó nych poŻomach dŻałalności były
zdecydowanie Wyższe niż W oklesie poróWnawcŻym roku ubiegłego, co spowodowane było
głóWn e po epszeniem kon unktury gospodarczej na WyłWarzane przez spółkę produkty
skutku]ącej zWększenienr przychodóW ze swzedaży' W tynr róWnieŻ rea]lzowanym
WyprŻedzenien] produkcj zwąŻanym z planowanym w końcu roku prŻestojenr W z\ iązku z
wymianą głóWnei Iini produkcyjnei'

spólka W okresie 9 nr-cy 2015 l kontynuowała rea zacię umóW o dzeło W obiektach
fabrycŻnych klentów niernieckich wramach Wyodrębnionego zak]adU W Dussedońie UŻyskując
z tego Mułu prŻychody W wa ucie EUR , których Wartość po prze|czeniLr na złotóWki LJięta W
rachunku zyskóW i strai Wyn osła 7 991 tys. zł'

PozostałeprzychodyoperacyineŻa3kw'2015l'i3kw'2014l' wyniosły odpowiednio 1697tys.
z] 2 006 tys' zł, w tym:

3kw 2015 r. 3 kw2014r.

Dofinansowan eŻe Środków potnocowych z alubeglych do projektÓW

]nwestycy]nych ibadawczyĆh foŻ cŻane propolc]on€ nedo amodyzacj
dolowanvchłodkówtNałV.h W.ń.ś. niemale a|nv.h ńrawnv.h

1 060 1132

Dofnansowan e refundac a Wvnaolodzeń pracownczych z PFRoN t!4
RozW azanie odo sóW akiualzu acvch |anależnośc 134
ZVsk Że soźedażV środkÓW trwŹłvclr 10
RoŻW azanie od! sóW akiuaLzU acv.h na male al\/ lowarv
PżedŹWnione Żobow aŻ.n a ]J 13
01rŻVrnane odszkrdowan Ź kŹB i ou enV 49 59

51 5

1 69i 2 006



PoŻostałe koszty operacy]ne za 3 kw' 2015 r' 3 kw' 2014 l wynjosły odpowjedn o 1 053 tys'
zł i 900 tys' z] , w tym:

Pozoslałe koszty operacyjne
3 kw 2015 r 3 kw 2014r

L]lW.'Pn..dn sów aklLra nria.V.h naeżnoś.i
ReŻeMa n: orzerv dywane kosńV b eŻace 118 114
odoisaktua zuiacy Żalasv tnaterzlÓW lowaróW oraŻ WVrobóW oclow\lch 235
odnisaneW.7aŚekoŚŻtvo.SleoowanaUkładoweoo 10/ 1n7

Kosztv złonrowan a orodukc Wloku WVr oolowvch 28
11

1?

Wvnik na sorŻedaży ślodkÓ\ł lfualvch 3
odD san e kosztóW nowvch uruchom eń bez eIektu 63

1 053 900

PoŻostałe przychod y f nan sowe Ża 3kw'2015r']3kw'2014r.Wyniosłyodpowedno451ys zł
256 tys zł. W tym

3 kw 2015 r. 3 kw.2014r.

tys' rł
odsetk od środkóW na rachunkech ban[owvch
N.i.7.ne odselk od n.eźnośc ŻlVlUfu dostaw

255

45 256

Pozosta]e koszty fnansowe za3kW'2015r' 3kW'2014r wyniosły odpowiedn o 438 tys' zł
221 lys. zl , w Iym:

3 kw 2015. 3 kw 2014 r.

odselk od orzvmanvch kedvtóW ba

15

ProW za od otrzymanYch kedytóW 22 rl7
k na.óŹncaĆh kursowvcl']Żlea Żowanvcir n enea iŻo\ł

Re7eM2 na.dŚelk bldżelÓWe n.dalek do.h.d od oŚ Dr 7a 2|08 r

l

438 227

EB|TDA za 3 kwartały 2015 r' Wyn]ósł 13 664 tys. zł 1był wyzszy od EB TDA za 3 kwarlały
2014 t. a 39,57Y".
Nadwyżka finansowa za 3 kwańały 20T5 r' Wyniosła 11 414 tys. Żł była Wyzsza o 25,03% od
osiaqnięte] Ża 3 kwartały Ubiegłeqo roku

Kurs PLN/EUR ob czony za 3 kwartały 2015 r dla lachunku zyskóW i strat ]ako ślednia
arytmetycŻna średnch kursóW ogłoszonych przeŻ NBP na ostatni dzień kaŻdego r.lesąca za
okresodstyczniadoWrzeŚna2015r wyniós] 1EUR=4,1585PLNi był n zsŻy o 0 52% od kursu
wyliczonego tą samąnretodą za3kwa dy2014l , którywyniósł 1 EUR =4 1803 PLN'

Róznica stanu podatku odroczonego na początek i koniec 3 kwańa]U 2015 r' ujęta W rachunku
ŻyskóW strat Wykazała aktwva z tego t}łułu W kwoc e 316 tys' zł'
W b ezącym okrese sprawozdawcŻynr spółka wykazała bieżący podatek dochodowy od osób
plawnych w kwoc e 2 173 tys' Żł, który Żostał uregulowany term nowo' W ana ogicŻnym okres]e



ub egłego loku spółka ne płaciła podatkLJ dochodowego od osób prawnych, gdyż kalzyslała z
odliczen a straty Ż lat rrbiegłych.

za 3 kwallały 2015 l ana ogiczny okres 2014 r' spółka uzyskała następujące WskaŹnikj
rentowności:

wskaŹniki reniowl'ości 3 kw.2015 r 3 kw.2014r.
Dynamika

3 kw2015r./
3 kw..2014r.

łrlaża brullo ze sprzedaŹy
tŻ|sl bllnÓ Ż. Ślrzlla2y l łlżl.kljl 2. 3ł:relaŻy1

16 62"/, l3a0% 12221t/t

Renlownośó dzała nośc operacy]nej(EB T)
iz|s\ z d.ahlraś' apenl|inel I pżyrrrq Że !rżelaŻ|1

8.r0% 154 29%

|z|sk alnr l pnrhÓ! Że srlz9t1az|l
r4640%

iztst rerla I er\hdlt za swedazyl
4.59% 129 84%

R'qlownośĆ n']ająlkU (RoA)
lzvsk netla l aktvwa aa.)łei]]

5,62% 133.r0%

Rentowność kap lału (RoE)
tzr/sk nena / śrcl)ni kaDta} \łasnvl

r65t% r3 5t% 1222 rL

EBTDA
lwIn Ż azr1kLrÓłel rleaire] + ańrnEatla ]

]3 664 tvs Żł 9 /90tys zł 139 57%

l1 4'14 iys 9129tys Żł 125,03";

Za 3 kwariały 2015 r W poróWnan]u do analogicznego okres! Ubiegłego roku spółka os ągnę]a
wzrost dynamiki Wszystkich WskaźnikóW rentownośc'

W b eŻącym okresie sprawozdawczym społka terminowo reguLowała swoje zobow ązan a, a jej
zadłuŹenie u egało da szemuj systernatycznemu obn Źan u' Poziom zadłużen a na koniec WTŻesn a
2015 r' W poróWnan u ze stanem na koniec WrzeŚn a 2014 r Uległ obniŻeniu o 3,76 pkt
procentowe' WskaŹn k p]ynnośc b ezące] i płynnośc szybkiej u eg]y poprawe' skrócenj! ueg]
cykl zapasów, a cyk na eŻnośc handlowych zobowiąŻań handlowych uLegł neWekierr]u
Wydłużen u'
WskaŹniki płynności nada utrzymują poziom uznawany za praw dłowy'

Wybrane wskaźn k zadłużen a ipłynności za 3 kwańa]y 2015 r' 2014 r prŻyjęły wartościjak
n

|1/ś kaź niki zadlużen ia i płyn n oś ci 3 kw 2015 r 3kw.20f4r
Dynamika
3 kw2015 r.

/3 łw 2014r'

Izrbcwraaró 1 ez ra zabawiazarć aątlfr l ą'!Mr ąo]en
54 67rio 5843% 93,56%

215 168 127 q8"

Ilnaiaż| anrabw( zaksi l Żadyiazar|a kńi|nlen]aawę
150 124 r25 0096

! ńń P R.Pdłt
36 9Ą 74'n

łk m einos. hmd łm \l dn ań
/łedn] stan naleŻn.ś.r h'adbłdr ']30lxil Dt|.Fdl neto ze sonędeżd 4l 40 10/50%

cyk zobow ązań hand owyclr lł dniach
l;led lan zabarraŻaizlą c6|aw' 13adr|iDtwhad| Lnaze :l 103 23%

Zgodne z postanow en am zawańegoWdnu 4'05'2010 r' Układu Ż werzyceami , spó]kaw
okresie 3 kwańa]ów 2015 r' spłaci]a trzy ko eine' kwarta ne raty Układowe w kwoc e łącznej 2 619
tys ' zł wobec BankóW'
Do sp]aty W ko einych okresach kwartalnych pozostaje kwota 9 604 tys' zł, Ż cŻego ostalnia rata
przypada do spłaty W dn u 30.06'2018 r'

4 opis cŻynników j Żdażeń, w szczególności o nietypowym charakterze' mających
znaczący wpŁlw na osiąqnięte wyniki finansowe

t0



W okres e 3 kwartałów 201 5 r' n|e wystąpiły zdarzen a nietypowe mające Żnaczący Wpłi,V na
Wynik iinanSoWy społki'

5' objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

W okres e obiętym biezącyn-r sprawozdan em n e Wystąpiły w dz ała noścj gospodarczej z]awiska
cyklicznośc i seŻonowośc

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

Wspołce,wokrese3kwańałóW2015r'utworzono następu]ące odp sy aktualiŻLrjące Wartość
zapasóW]

7' lnformacje o odpisach aktualizujących Ż tytułu utraty wańości aktywów finansowych 
'rileczowych aktyłów trwałych, wańości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów

oraz odwróceniu takich odpisów

W społce , w okresie 3kwartałóW2015r Utworzono oraz lozw]ązano iWykorŻystano naslępujące
odp sy aktualizujące wartość poŻostałych aktwóW :

B. lnformacje o utworzeniu , uwiększeniu , wykorzystaniu i rozwiązaniu lezenv olaz
istotnych zmianach wielkości sŻacunkowych'

W społce W okres]e 3 kwańałów 2015 r' utworzono oraŻ Wykorzystano następujące reŻerwy:

Wyszczególnienie
31.12.2011t. 30.09.2015r.

Odp s aklua Żu]ą.y zapasy maleralÓW
368 208

odp s aktua zu]aqzapasy WyrobóW
94 27 12.,

Wyszczególnienie
31.12.2014 t. 30.09-2015 r.

odp s aklua ŻU]ącyUdZałyW nnych
2 2

odp s altu.iŻu]ąry należnoś. 686 228 503

' RezeMa na świadcŻenia erneł'talne
1 375 326 128 1 573

długolelm nowe (odprawy em€ryta ne) 422 118 54il

kólkoterm nowa (uropy nagrody
2C8 501 6110

2'Pożostałe rez€rwy krótkoterminow€'
5 263 3 722 1 56S 452 6 964

reŻefua naWVnaolodŻen a I 300 300 548 452

Iezefua na lemcnty kosŻty
poslo]óW zW ązanych z 5i]6

|e.nonlarn i nwesivcaml
3 r00 922 2684

rezen/Va na z. egłość W podalku

dochodo,łym cT 8 za 2008 r wraŻŻ
odŚelkaminŹ nodsl De.vŻ UKS

3366 193 3 55!

9l 129 99 121

]l



9' lnformacje o rezerwach i aktywach z tytułu odrocŻonego podatku dochodowego

Aktvwa z tvtułu odrocżoneoo podatku dochodoweoo

W okres e od 01'01'2015 r' do 30 09.2015 r' aktylva z t!łułu odroczonego podatku dochodowego
zwiększyły się o kwotę 248 tys' zł'

zobowiązania z tvtułu odroczoneoo oodatku dochodoweqo

W oklese od 01'01'20015 r' do 30.09'2015 r' zobowązania z t}łułu odroczonego podatku
dochodowego zmnie]szyły s ę o 68 tys' zł'

10' lnformacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rŻeczowych aktywów trwałych

W okres]e 3 kwariałóW 2015 r' spółka pon osła łącŻnie nakłady na cele nwestycyjne oraz na
prace badawczo- rozwojowe w Wysokości 3 649 tys. zł ( z tego Wydaik na prace B+R roz iczone
W kosŻy bieżące 275 tys. Żł' co stanowiło 0'26% przychodóW netto ze sprzedaŹy produktów'
towaróW i rnaterialóW)'

Do głównych nakładóW za icza się:
- zaliczki na modernizację automatycznej n ifolmjerskiej HWs

zakup prawa uŹlkowania wieczystego gruntóW
1oder^izaojd Żdhup s-wn Ly oral /a(up z_rawa

- zaliczki na 2 auiomaty szlif erskle SAM 600
- zakup samochodów osobowych (3 szt')
' zakup spręŻark
- zakup i modern zacla bram

zakup Wózka Wdłowego

W biezącym okresie sprawozdawczym spóka nie zaw]elała islotnych
rŻeczowych aktwóW irwałych '

11' lnformacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Na dŻ]eń 30'09'2015 r. nie wystąp ]y stotne zobow ązania z tlułu zakupu rzecŻowych akti,VóW
trwałych

960 tys. zł
574 tys. zł
131 tys. zl
436 tys ' zł
245lys. zl
250 tys ' zł
132lys. zl
116 tys' zł

transakcii sprzedaŻy

12 lnformacje o isłotnych rozliczeniach z tńułu spraw sądowych

Na dzień 30'09'2015 l' nie Wystąpiły roz czenia Żt\,łLJłu sprawsądowych'

13' Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiąŻań albo
wierzytelności 

' 
których wańość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki

Na dzień 30'09'2015 r' toczyły się następujące postępowania' których łącŻna wańość
oszacowana przez spdkę wyniosła 3 770 tys. zł i osiągnęła 10% kapjtałóW w]asnych spółki:

przed sądem okręgowym Wydział VlL Gospodarczy w Kielcach z powództwa spók
od|ewn e Polskie s'A. przec]Wko społce Złotecki sp'zoo z siedzibą W Żeichowe, w
sprawie Żapłaty odszkodowan a w Wysokości 160 tys. Źł' z tńułu ponies onej przez od ewnie
Poskje s'A. szkody związanej z n]ena eż\,łym wykonaniem obróbki odleWóW. Pozew
skerowano do sądu w dniu 30'07'2014 r' Na dzień spoaządzen a sprawozdania sprawa jest W
Io(U n e lapadło zad'e rolsf/yg.ię( e'
przed sądem Rejonowym sądem Gospodarczym w K]elcach Ż powódziwa Złotecki sp' Ż o'o'
przecwko odlewnlom Polskinr s'A. o zapłatę kwo1y 44 tyŚ. zł z tlułu zrealjzowanych usług,
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- pzed sądem Re]onowym sądem Gospodarczym w Kielcach z powódziwa Mace]a Pitucha
przecWko odlewniom Po skim s.A' o zapłatę kwoty 7 tys. zl Ż tlułu zrealizowanej usługi,

- przed Urzędem Kontroli skarbowej W Kielcach W spraw]e rŻete|noŚc deklarowanych podstaw
opodatkowania oraz prawid]owości ob]iczania podatku dochodowego od osób prawnych za
|ala 2a08'2a12' a takŹe ustalenia' czy dany podmot jest inst}łucją obowiąŻaną W śWietle
ustawy z dn a 16'11'2000 r' o przeciwdŻjałan u praniu brudnych pien ędzy oraz finansowanil]
lerofyzfi|' a w plzypadku uzyskania statusu instttucji obow ąŻanej _ W sp.awe Wyvviązan a
się z obowązkóW Wynikających z Mw ustawy' Postępowanja wsŻcŻęto 20 marca 2o14 roku'
organ kontrolujący W dniu 05'02'2015 r wydał decyzię okreś a]ącą za egłośó podatkową w
podatkL] dochodowym od osób prawnych za 2008 r', w Wysokości 2 122 lys' zl w?z z
naleŹnymi od te] kwoty odsetkam]. Decyzja ta Wyn ka z innej oceny charakteru zawieranych
transakc]i na pochodne instrumenty finansowe od plzyjęIą plzez społkę' W dn u 23 lutego
2015 r' spo]ka ZłoŻyła odwołanie od decyzji do Dy.ektora lzby skarbowej w Kielcach,
WnosŻąc o jej uchyene w całości iumorzene postępowania Wsprawe' W Clniu 17 rnarca
2015 r' spółka dokonała zapłaty zaległego zobowiązania podatkowego od osób prawnych za
2008 r' wykazanego W decyŻji, które łączn]e Ż na eŹnymi do dn a zapłaty odsetkam] Wyniosło
3 559 łys' zł' W dn u 23 l pca 2015 r' spółka otrzymała decyzję Dyrektora lŻby skarbowe] W
Kielcach wydanąWdniu 17 ipca2015 r', na mocy której uchyona została W całości decyzja
Urzędu Kontroli skarbowej w Ke]cach z dnia 05'02'2015 r'' a prŻedmiotowa sprawa Żostała
pTzekazana do ponownego rozpairzenia plzez olgan pierwszej instanci]. L]lząd Kontto i

skarbowej W Kecach wydał W dniu 30 paźdzern ka 2015 r postanowenie ' W kiórym
Wyznaczył spółce nowy term n zakońcŻen a postepowania kontro]nego za 2oo8 r' 

' to jest do
dnia 3 stycznia 2016 r.

spółce nic n ejest Wiadomo o czynnościach podejmowanych przez UrŻąd Kontro]i skarbowe] w
świetle postępowań wsŻczętych 20 marca 2014 r', a dalycząęych |al2do9_ 20] 2' tjrząd Kontroli
skarbowe] kolejnymi postanowjeniarn zmienał termin zakończe|ia poslępowań Ża lata 2oog-
2012' Postanoweniami Ż dnia 15 Września 2015 f' wyŻnaczył nowy terrnin zakońcŻenia
postępowań za powyŻsze lata do dnia 20 stopada 2o15 r'

14' WskaŹania korekt błędów poprzednich okresów

W sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2015 rokL] n e Wystąpjły korekty błędów poprzednich
okresóW'

15' lnformacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i wafunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wptyw na wańość godŻiwą aktywów finansowych i zobowiąŻań
finansowych spółki, niezależnie od tego, czy aktywa iżobowiążania są ujęte w wańości
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamońyzowanym)

Na osiągane przez spółkę w perspekt}Vje ko ejnych mies]ęcy Wyniki ekonomiczno-finansowe oraz
wa{ość godz wą aktj,1'ów i zobowiązań finansowych będą miały wpłj,lł:

tempo, skala ] tMałośó WŻrostu gospodarczego W krajach L]nii Europejskiej , w powiązaniu z
sytuac]ą rynkową i ekonomicŻno- fnansową głóWnych konirahentóW spółk, W tym w
szczegó ności sfuac]a gospodarcŻa Niemiec'

- wahania kursóW Wa ut obcych' W tym w szczególności EUąPLN,
ksŻałowanie s ę cen surowcóW maieriałóW uŹylvanych do produkcji od ewn czej' głóWnie
suróWki od ewniczej zlomu'
sytuacja ekonomicŻno_ finansowa głównych odbiorców spółk,
ogran]czenie produkcji i sprzedaży W m-cu lstopadze i grudniu 2015 foku w związku z
pianowanąWynrianąforrnierki HWs'

16' lnformacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczkj lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki , w odniesieniu do których nie podjęto żadnych dŻiałań
naprawczych do końca okresu sprawoŻdawczego
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W okresie od styczn a do września 2015 roku społka term nowo regulowała zor)ow ązan a z
tlułU zaciągniętych kred!łów bankowych i nie narusŻyła postanowień umóW kred\,towych.

17' opis organizacji grupy kapitałowej

W l połroczu 2015 r jednostką dominu]ącą W stosunku do społki od]ewnie Polske s.A', w
rozumien u art'3 ust'1 pkt 37 d ustawy o rachunkowości' była spółka z ograniczoną
odpowiedŻia]nością oP lnvest z siedŻibą W starachowicach' któla na dzień 30'09'2015 r'
pos adata 5'425'246 s^uk akcji spółkiodlewnie Polskie s'A' 

' 
co stanowło 26,25 o/o ogółu akc]i

i 26'25% licŻby głosów na Wa nym zgromadzeniu akcjonariuszy społki odlewnie PoLskie s'A.

spółka oP lnvest Utraciła status jednostk] dominującej Wobec odewne Po]skie s'A' na skutek
zrniany składu osobowego zarządu W społce oP lnvest sp' z o'o' którego obecni członkowie n e
pełnjążadnych funkcji W organach odlewnie Polskie s'A. (by]e] spółkiŻa eznej)'
Zm]ana W składzie zarządL] społki oP lnvest została zarejesirowana W Krajowym Rejestrze
Sądowym W dniu 31'08'2015 r'

Posiadana przez byłą jednostkę dominującą ]iczba akcji iudzałWkap]tale spóki od ewnje
Polskie s'A' n e uległy zmianie W stosunku do ubiegłego roku'

18' lstotne i zawańe na innych warunkach niż rynkowe tlansakcje z podmiotami
powią2anymi.

spółka W okresie 9 m esięcy 2015 r' ne zawierała z podmjotami powiąanymi stotnych
transakcj na nnych Warunkach njŻ rynkowe'

19. lnstrumenty fi nansowe

Dzlała ność spółkl W okresie 3 kwartalóW 2015 r' fnansowana była kapitałem wlasnynr' kred}łami
bankowym, a takŻe zobaw ązaniarni układowym i handlowymi' Bankami flnansującymi
działalność społki były: Bank Mil]enniurn s'A' Raiffeisen Bank Po ska s'A'

W ramach Umowy o kredi,,t w rachunku bieżącym zawartej Ż Bankiern Millennium społka
kalzysIata z limitu W Wysokośc 8 000 tys' Żł oraz w ramach Umowy o linię na akred}ływy
dokurnentowe z limitu w WysokoŚc 1 50o tys. Żł'

W ramach Umowy o lim t Wierz\'łelności zawańej z Raiffeisen Bank Po|ska s'A' na kwotę 14 000
tys' zł społka mogła korzystać z kredytu W rachunku b eŻącym W wysokośc 8 000 tys' Z]' l mitu
na akred!,tylvy W wysokości 6 000 tys' zł oraz limitu na obsłL]gę Walutowych Transakc]i
Terminowych W Wysokości 1 000 tys' zl' plzy czyn łączna kwota zadłużen a z tytulu
wykorzystanja limitu nie mogła przekroczyć 14 000 iys. zł.

W okresie 3 kwańałóW 2015 r' Średn e Wykorzystanie kredlów W rachunkach bieŻących licŻone
z dniWykorzystania kredlóW Wyn osło 844 tys' zł'

W oparc]u o zawańe z Raiffeisen Bank Po ska s'A LJmoV'y' to jest: Unrowę ramową o Współpracy
W zakresie transakcji terminowych' umowę dodatkową transakcji WalL]towych oraz urnowę o lim]t
Wierzfelności' społka W celu częściowego zabezp eczen]a swojej ekspozycji Walutowe] ,

n ezabezpieczonej w sposób na|uralny' zawarła wokresie 3 kwańałóW 2015 r' iedną transakcię
Walutową typu foMard na poniŹszych Warunkach:

1 Data zawarcia transakcj 25.05.2015 r.

2 Numer kontraktu FX1514500876
3 Typ instrumentu
4 Waluta bazowa/waluta

nlebazowa
EUR/PLN

5 Waluta kwota kupiona
przeŻ spółkę

1 031 tys, PLN
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6 Wa ula kwota sprŻedana
Drzez soółke

250 tys. EUR

I DŻień zakończen]a
transakc l

31.08.2015 r.

I 4.1230

Na dzeń roz]cŻenia lransakci]' tj' na 31'08.2015 kurs kupna Waluty EUR ogłoszony przez NBP
Wyniósł: 1 EUR = 4'1B72 PLN'

20. lnformacje o żmianie sposobu (metody) ustalenia wańości instrumentów finansowych
wycenianych w wańości godziwej

W 3 kw' 2015 r. nie wystąpiła zmiana metody ustaana wartości instrumentóW finansowych
wycen anych W WańoŚc godziwei'

21' lnformacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lUb wykorŻystania tych aktylvów

W 3 kw' 2015 r. n e miała miejsca zmanawkwalif kacj aktywóW f]nansowych W Wyniku zn]iany
ce u ub wykorzystan]a tych aktywóW

22' lnłofrnacje dotyczące emisji ' wykupu i spłaty nieudżiałowych i kapitałowych papierów
wańościowych'

W 3 kW' 2015 r nje m ały miejsca emisja akcj, Wykup sp]ata njeudziałowych kap iałowych
papierów wartościowych'

23' lnformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W 3 kW' 2015 r' społka nie zadeklarowała 
' 
aniteż nie WĄ/płaciła dywidendy'

24' zdażenia po dniu na który sporŻądzono kwańalne skrócone sprawozdanie finansowe 
'nieujęte w tym sprawoŻdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na prŻyszłe

wynikifinansowe

Po dniu na który sporządzono kwańa ne skrócone splawozdanie fnansowe, nie Wystą] ły
Żdarzenia n eujęte w tym sprawozdan u , a mogące W ŻnacŻny sposób wpłynąc na przyszłe
wynik f nansowe.

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

Na konec 3 kwartałU 2015 roku W stosL]nku do stanu na dz]eń 31'12'2014 r' zobowązania
warunkowe nie Uległy zmian e i Wyn osły 9 019 tys' zł.
Zobowiązania Warunkowe Wynika]ą Ż zawaltych umóW o dotację, które to zabezp eczone są
wekslami własnym in blanca Wslawionym przez społkę' Aktualny stan zabezp eczeń
Wekslowych preŻentuie pon]żsŻa tabe a:

WańośÓ na dzień 30'09'2015 r

Zabezp eczen e na eżńąo ł}konania óbow ąDń wynika]ąryń
zumowyn. PoPW0103'00 26 039/09 00Żdnla310820]0r o
doiinansowan]e prc]eklu 

' slwożen e W spolce 0dewnie Poske
sA ośrcdl€ Badawczo. Rozwo]owąÓ fuńponeniÓw

6 200
łahds tfualrb pla]efu da az 1a 2a19 l )

ŻabeŻp ecŻenie na eŻylegowykonanń zobow ąań wyn ka]ąrych
z !ńowyńi L]oA P0G0] 0400 26007/09 00UoA
Po G 04 0] 00_26407/09ł0 Żdna 2510 20]0 r o

925
wEzzodsellam WWysokośc
okeś one 3kda 7alfu]Óś.
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dofnamowan e pro]ektu opramwańe Wdrcżen e iin@acyjne]
techno oq W}tap an a obróbki poŻap ecowe]
Wysokojakośc owąo żeliwa sierc da nego

podatkowyclr eonym oddna
pżekaŻań a ŚrodkÓW na konlo społk

do dn a erotu doiacl
|alres tllahścl pnilku da 25 al za1E r')

Zabezp]eżen e na eł,1e!o Wlońań a Żobow ązan Wyn ka]ąqch
z umoĘ nr lDA Po G 0] 04.00 26{1]/]000 zdnia
100820'll r odoinansowaneprcteklu Badana opramuanle
techn ki łyMażan a ńnowaq,ine9o WySokojakoścowego żeliwa

1722
wraz z odseikamiw tr}sokośc

olreślonej]ak da a egloŚc
podaikowych żońyń od dn a

prelaan a 

'odkÓW 
na konio sŃlk

dodn6 turotu dotacl

zabezp eczen e na eż},tąo qkonan a óbow qŻań Wyi ka]ącyń
z umowydoiacl m 11/2014Mn13/0A-AU.(UD.dna
0801 2014r odoflnanMwane prolektu"PEeprcwad4nie
audytu eieaetycaelo klÓry pPyc4nj5 ę do zmnie]sŻena
zużyca eńe4]] e eklryczie olaz oazowej

172
wcŻznaeżnymiodsetkam]W

WysokościokreśÓnej]ak d a zaeglośc
podalko{ych czońymi od dnia

pżekaŻania ŚlodkÓW na konlo spółk
dodnń łrolu doric]

I atfts tłabŚrr denu dc a'l '|2 2a2| | )

I019

spółka n e posiada innych zobow ązań warunkowych poza wymienionymi powyzei'

W zakres e akt}VóW Warunkowych, których Wańość na koniec 2014 r' wynoslła ,'zero", Wysiąpiło
zw ększenie o kwotę 829 tys' Zł z tfu]u podp]sanej W 2015 r' umowy o dotac]ę do projektu
badawczego.
Przy Żalażeniu realŻac]i projektu zgodn e z harmonograrnem rzeczowo- finansowyn'] prz€z
konsorcjum naukowe' w którego skład WchodŻą Akademia Górn czo_ Hutn cza W Krakowie (lider
konsorcjum Wykonawca plo]ektu) , odlewnie Po sk e s'A. (współl^ykonawca) i oP Handel sp' z
o'o'( współ!łykonawca)' społka odlewnie Polskie ma możliwoŚc uzyskania dotacji W kwocie jak

26 skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarcŻych, prŻejęcia lub sprŹedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podŻiałU, restrukturyzacji i zaniechania działalności'

W okresie od slycznia d o Wześn a 2a15 l. n e wystąpiły zmiany W strukturze społki W Wyniku
połączen a jednoslek gospodarczych, przejęcla lub sprzedaży jed n ostek nwestycj
dlLgo(er_1r_owych. ood/ralu .estruktu'y/aclr.

27' stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok.

spo]ka n]e podała do pub jczne] wiadonrośc] prognozy wyn kóW na rok 2015 z uwag na
niestab lną sytuację nrakroekonomicŻną W gospodarce śW atowe] i eUropejskiej skutkUjącą
trudnym do prŻew dzenia poziomem ŻamóW eń W perspektyrr'r'ie ko]e]nych miesięcy bieżącego
roku.

28' Akcjonariusze posiadający beŻpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz zmiany w strukturze
własności unaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprŹedniego rapońu
kwańalnego

Na dŻień 30'09'2015 r' kap tał Żakładowy społki Wynosi] 61 992 363 zł i dŻ e ił się na 20 664 'l21
akcji zwykłych na okaziciela o Wartości nomina nej 3,00 zł kazda'

Akcjonariuszami posiadającym co nainrn]ej 5 % ogó nei lczby g]osów na Wa nym zgromadzen u
spó]k Akcyinej odlewnie Polsk e według slanu na 30'09'2015 r' by :

ntze

Tth]łrcalizoMneqo pńj€ktu badaŃzego
. ni umoB! o doiinatuowanie

Na]eżncci Mrunkowe na
dŻień 30'09Ź015l'

opra@WanejWdrcżene mowacy]ne] techno oq prod u kcji ko m ponenlfu
od ewanych zże Wa spec]6nąo do p.a.! w ekslremaLnyĆh Wafunkach

zułca ścemeqo ' lmowa nrPBS3]B5/44/2015 zdnia ]1 05 20]5l

329
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tp.

Slan na31.12.2014 r
Zmianywok6ie dodnia

DżekaŻ.nia ninieiszeqo Eoońu
slan na dzień prŹekazanh

26,25v" 5 425 246 26.25./,

2 16,91:/i 3 495 248 16,9170

3 1952896 i 952 896

BankBankBGz BNP Padbas

(pażedniam&a Bańl 
_

1303586 63to/" + 1 952 896 3 256482 1576%

2 065743 2065/43 1000Y"

14242119 68,92% 14242719 60,92%

29 zestawienie stanu posiadania akcji spółki przez osoby ża.żądząące i nadzorujące na
dŻień przekazania rapońu kwańalnego oraŻ zmian w stanie posiadania w okresie od
przekaŻania popżednie9o rapońu kwańalnego

W okresie od slyczn a b eżącego roku do dnia plzekazania lapońu za 3 kw' 201 5 roku społka
ne otrzyrnała ]nformac]i o zmjanie w stan]e pos]adania akcj przez osoby zaŻądza)ące i

nadzorujące'
Tabela poniżej przedstawia stan posiadania akcii spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące:

W okresie od plzekazania poprŻedniego raportu kwańalnego, ti' od 31'08.2015 r' do dnia
pŻekaza|ia n n e]szego rapońu ne wystąpiły Żm]any W strukturze własnośc znacŻnych
pakietóW akcji społki' Wykazane W tabeL powyŻei zmiany wynikające z pc}ączen a Banku BGŻ
s'A. ] BNP Paribas Bank Po ska miały miejsce W ma]u 201 5 r'

Lp
Stan na 30.09.2015 r.

Liczba akcji/ głosówna Wz % udział
wkaoitale ż.kł.dÓWń

Leszek Wa czyk_ WicepreŻes Zarzalu spÓlk 498 578 2 41"6

Kazm erz KWec eń W ceprŻewodn czący
RadV Nadzorcze soółk

100 0 0005 %

498 678 2,4105%

30' udzielone poręczenia ; gwarancje, któryoh łączna wańośó stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych społki

Na dzień sporządzen a raportu społka n]e ldŻieli]a poręczenia kled},tu Lub pożyczki an też
gwarancj żadnemu podm jotowi'

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

od marca 2014 r' W spółce prowadzone są konlfa|e wzez Ulząd Kontro skarbowejw Kielcach W

sprawie rzetelności dekarowanych podstaw opodatkowania oraz plawidłowośc obl]czania
podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2o0B-2012' a także us|alenia' czy dany podm]ot
jest nst}łucją obowązaną W świetle ustawy Ż dl,]a 16'11.2000 r' o przeciwdza]anju praniu
brudnych p eniędzy oraz fnansowaniu terroryŻmu, a W przypadku uzyskan a statusu nst}łUcj
obowiązanej W sprawie W],l/V ązania s ę z obow]ązkóW wyn kających z W/W ustawy'
Kontro]uiący zwrócli szcŻególną uwagę na ujęcie W ksęgach podatkowych społki transakcj na
pochodne lnstru m enty f nansowe zawerane w 2008 roku. W Wydanei decyzj przez Urząd Kontroli

1',/



skarbowej w Kje|cach z dnja 05'02'2015 r. organ prŻyjął lnną ocenę zawieranych transakcji na
pochodne inskumenty finansowe od pfzyjęle) pŻez spółkę i określł Żobow ązan e podatkowe W
podatku od osób prawnych za 2008 r' w wysokośc 2 122 tys' zł 

' 
które społka pomimo odwołan a

sę od decyzji do Dyrektora lzby skarbowej W Kielcach, zapłaciła WraŻ Ż naleŻnymi odsetkam
bez Wyłączan a okresóW bezodsetkowych Wdnu 17'03'2015 r'' W kwocie 3559tys' zł' Dyrektor
lzby skarbowei w Kielcach W dniu 17'07'2015 r' Wydał decyz]ę, na mocy którei uchylona Żostała
W całości decyzja Urzędu Kontroli skarbowej w Kielcach z dnia 05'02 2015 l.' a przedmiotowa
sprawa została plzekazana do ponownego lozpatlzenia plzez organ p]efusze] instancj'
Postanowjeniem z dnia 30'10'2015 r' Dyrektor t]zędu Kontroli skarbowe] W Kecach wyznacŻył
spółce nowy termin zakończenja postępowania kontro nego za 2008r', to jest do 3 stycznia 2016r'
Pozostałe postępowania kontro ne za aIa 2009-2012 wszczęte w marcu 20'14 r'' nie zakońcŻyły
s ę Wydan em decyz] przez UKs W K e cach'
W przypadku podtrzymania pŻez olgany kontro skalbowej dotychczasowej arglmentacji W
zakrese oceny zaweranych przez spółkę transakcj na pochodne nstrumenty finansowe oraz
innej niŻ społka interpretacji skutkóW Wypowedzenia W 2009 r. umów zawańych W tym zakresie z
Bankarni, stnie]e ryzyko Wydawanja n ekorzystnych da spók decyz]i W Żakresie rozliczenia
podatku dochodowego od osób prawnych, które mogą mieć Wpływ na tempo i perspektj,lły
rozwoju społki'

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

Na osiąlane przez spółkę W perspektywie kolejnego kwartał].] Wyniki ekonom]cŻno_f nansowe
będą miały Wpływi

_ kon unktura W kraiach i]ni Europejsk]e] W powiązaniu z s}łuacią rynkową i

ekonomiczno- fnansową głównych kontlahentów społki' w sŻczegó noŚci odbiolców z
Niem ec.

- kształtowanie się kursóW waut obcych' a W szcŻególności waluty EUR Wobec PLN ' Żuwag na Wysoki udzlał sprzedaży rea izowanej w Walutach obcych, w przychodach Że
splzedaży ogółem,
kszta]towanie się cen surowców i maieriałóW wykorzystylvanych W produkcj od|ewniczei'
głóWnie suróWki od ewn czej oraŻ cen nośników energetycznych' z uwagi na ich istotny
udzał w kosżach rodza]owych produkcj'

- Wydawan]e n ekorzystnych dLa społki decyzji podatkowych za |ala 2008- 2012' w
przypadku podtrŻymania przez organ kontro skarbowej dotychczasowej argumentacjiW
zakres e oceny zawieranych prŻeŻ społkę tlansakcji na pochodne instrumenty finansowe
oraŻ innej niŹ spółka nterpretacii skutkóW Wypowiedzenia W pierwszym kwafta e 2oo9 r'
umów zawańych w tym zakresie z Bankami,
ograniczenie produkcj i sprzedaży W nr-c! lstopadzie i grudn]LJ 2015 roku w zW]ąŻku z
planowaną Wymianąformierki HWs'
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