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Zał�cznik do raportu bie��cego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 24.09.2010 roku 
 
 
Dodaje si� pkt 10 we „Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2009 rok”  o brzmieniu: 
 
 
10. Zestawienie ró�nic pomi�dzy polskimi zasadami rachunkowo�ci a MSR 
 
Spółka  wskazuje i obja�nia ró�nice w warto�ci ujawnionych danych dotycz�cych kapitału własnego (aktywów 
netto) i wyniku finansowego netto oraz istotnych ró�nic dotycz�cych przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci do 
sprawozdania finansowego za 2009 r. sporz�dzonego zgodnie z  polskimi zasadami rachunkowo�ci (PZR)  oraz  
danych porównywalnych,  a odpowiednio sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporz�dzone zgodnie z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci (MSR). 
 
 
1. Kapitał własny  

Lp.  Korekta Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
31.12.2008 

Ró�nice pomi�dzy  przyj�tymi zasadami  (polityki) 
rachunkowo�ci (  PZR),  a  MSR   

 
1. Kapitał własny  wg PZR - 65 315 - 63 568  

2. 
Razem zmiany kapitału 
własnego z tytułu przej�cia na 
MSR 

2 343 - 40  

 

a). Zwi�kszenia 2 943 -  

- zmiana zysku ( straty) z lat 
ubiegłych z tytułu  przej�cia na 
MSR 

2 943 - 

PZR- amortyzacja  warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
�rodków trwałych nieumorzonych na dzie� bilansowy.  
Umorzone  w cało�ci zgodnie z przyj�tym na pocz�tku okresem 
u�ytkowania  wykazuj�  warto�ci ksi�gow�  netto „zero”.  
 
MSR 38 i 16 – korekta amortyzacji zwi�zana ze zmian� okresu 
u�ytkowania dla warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 
MSR 12- zwi�kszenie  rezerwy na podatek doch. od osób 
prawnych  a tyt. przej�cia na MSR zwi�zanej ze zmian� okresu 
u�ytkowania rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci 
niematerialnych i prawnych 

b) Zmniejszenia - 600 - 40  
- zmiana zysku (straty) netto roku 
bie��cego z tytułu przej�cia  na 
MSR 

- 162 - 40 Zgodnie z wykazem w  pkt. 2 niniejszego raportu 

- zmiana zysku (straty) z lat 
ubiegłych z tytułu przej�cia na 
MSR 

- 438 - 

PZR- amortyzacja  warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
�rodków trwałych nieumorzonych na dzie� bilansowy.  
Umorzone  w cało�ci zgodnie z przyj�tym na pocz�tku okresem 
u�ytkowania  wykazuj�  warto�ci ksi�gow�  netto „zero”.  
 
MSR 38 i 16 – korekta amortyzacji zwi�zana ze zmian� okresu 
u�ytkowania dla warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  
MSR 12- zmniejszenie rezerwy na podatek doch. od osób 
prawnych  a tyt. przej�cia na MSR zwi�zanej ze zmian� okresu 
u�ytkowania rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci 
niematerialnych i prawnych 

3. Kapitał własny po 
przekształceniu  na MSR - 62 972 - 63 608   
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2. Zysk ( strata) netto  roku bie��cego 

Lp. Korekta Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
31.12.2008 

Ró�nice pomi�dzy  przyj�tymi zasadami  (polityki) 
rachunkowo�ci (  PZR),  a  MSR   

 
1. Zysk (strata) netto  wg PZR - 1 754 - 106 113  

2. Razem zmiany zysku  (straty) 
netto  z tytułu przej�cia na MSR - 162 - 40  

 

a). Zwi�kszenia 91 -  
- korekta z tytułu wyceny 
kredytów w skorygowanej cenie 
nabycia 

91 - PZR- kwota wymagaj�ca zapłaty 
MSR 32/39-  skorygowana cena nabycia 

b) Zmniejszenia -  253 - 40  

- skutki zmian kursów walut - 133 - 40 

PZR-  wycena bilansowa   nale�no�ci , �rodków 
pieni��nych i zobowi�za�  w walutach obcych wg 
�redniego kursu NBP  dla danej waluty  na dzie� 
bilansowy. 
MSR 21-   wycena bilansowa   nale�no�ci , �rodków 
pieni��nych i zobowi�za�  w walutach obcych wg  kursu 
kupna banku , z usług  którego Spółka korzysta. 

- odpis aktualizuj�cy  z tytułu 
utraty warto�ci  inwestycji w 
jednostce zale�nej  

- 120 - 
PZR       - cena nabycia 
MSR 27 -  wycena warto�ci inwestycji w jednostce 
zale�nej wg kosztu historycznego z uwzgl�dnieniem 
utraty warto�ci wg MSR 36  

3. Zysk (strata) netto  po 
przekształceniu  na MSR - 1 916 - 106 153  

 
Innych  oprócz zaprezentowanych w zał�czniku ró�nic pomi�dzy polskimi zasadami rachunkowo�ci przyj�tymi przy 
sporz�dzeniu  sprawozdania finansowego za 2009 rok, a zasadami wynikaj�cymi z MSR Spółka nie wykazuje ze wzgl�du 
na ich nieistotno�� .  
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