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l. objaśnienia do bilansu

1. szczegołowy zakres zmian Wańości grup rodzajowych środków trwałych, wańości
niematelialnych i pnwnych oraŻ inwestycji długoterminowych

odp.sy amońyzacy]ne Źeczowych aktywóWt*ałych oraz Wańościniemaleria nych sąujmowane W .uchlnk! zysków
i strat
Da określonych grup środkóW lMałych prŻyjęto następuiące okresy użytkowania

a Akcyina ODLEWNIE POLSKIE z siedz b w Starachowicach

prawo W]ecŻyslego uż}łkowania gruntÓ\'!
_ budynkiibldo\łle

- lokal mieszkalny

- maszyny iurządŻe|ia
środk] transportowe
pozosta]e środkitMałe
oprogramowanla komputerowe

- prace badawcŻo loŻWojowe

1'1. zmjanyWartości grup rodŻajowych środkóW trwałych
ZmianY W stanie środkóW

10 iat

22 5D )at

67 at

3 15 at

5- 7 at

4 lata

2 ala
5at

h od 01.01.2012 r da 31 .12.2A12 t

L

Tytul
Gtunty (wVn ptawo Budynki,tokatei

wieczystego abieklyhżynie i
użfl|owania grunlow) lądowej l wodnej inaszyny ttansPonu

Wańość brutto
1

2

3

B

4

Bilans otwarcia
zwiększenia

Żakup

Zmniejszenia

spżedaż
ikwidacja

401 6 758

4

4

6 762

47 234

3 448

3 448

416

268

148

50 266

1 713 3 382 59 488

416 276 4144
416 276 4144
136 7 559

136 4()4

7 155

I 993 3 651 63 073
Bilans zamkniecia 401

Grunty (wtynprawa Budynki, takate i
wieczystego obiektyjhżynierii

użyrxowania grurtów) lądawej i wodnej inasŻyny tlansportu

Skumulowana
amortyŻacja (umorrenie)

Bilans otwarcia

zwiększenia
amodyzacla za okes
Zmniejszenia
sprzedaż

Likwdacja

1 607 17 704

212 4284
212 4 284. 404
- 258
- 146

1 819 21584

1 026 2147 22 76A

315 450 5 280
315 450 528A
133 7 544
133 391.T153

1 208 2 590 27 496
Bilans zamkn

I 235 36 728
Wańość środków truvałych
netto na ooczatek okresu

wańość środkówtMałych
nettona koniec okresu

Dodatkowe nformacje j obiaśnien]a do sprawozdan]a finansowego za 2012l



spółka a oDLEWN|E PoLsK]E Ż w Starachowtcach

Zm

zmiany wańości grup todzajowych w wańościach niematerialnych i prawnych

stanre

1.3. zmiany wańości grup rodzajowych inwestycji długoterminowych

\ł stanie od A1 .01 .2012 t. da 31j22A12 t

l' Wańość brutto
'I Bilans otwarcia

2 zwiększenia

3 Żmnie]'szenia

4 Bilans zamknięcja

odpiŚy

||' aktualiŻul'ące
lvycenę

5 Bilans otwarcia

6 zwiększenia

122

Wstan]e Wanosc] nlerńatelia]nych ]prawnych od a1 '01'2a12l ' do 31 122a9 r ! w

'"ro',1!i"'"""no"e ""Tytuł

l. Wartość brutto
1 Bilans otwarcia
2 zwiększenia

A zakup
3 Znniejszenia
A spEedaż
B llkwidacja

4 Bilans zańknięcja

lt Skumulowana.mortyzacja
(umolzenrel

5 Bilans otwarcia
6 zwiększenia
A annoriyzacja za okes
7 Zmniejszen:a
A sprzedaż
B lkwdacla

w lyn Razeń
oprogąńowanje

5 647

297

291

5 944

4 531

611

u,:

432 6138
555 852

555 852

987 6 990

343 4 926

279 892

279 892

622 5B1r

491

555

555

1 046

395

281

281

_! -j!!!!!!4!!Ę!]a 5,42 676
Wańość netto na początek

e!Ei4!l!s) 12121 116 96l.
89

Wańość netto na konjec
okresu (1.4.. ll.8) 370802 365 1172

Nielucho wadości DluootelnihÓ lnne 4'

ąosci nienateriatne łeiłvwa Udzul! aapiery Udzielone ]nne dtugat' D^'.-
iprawne linansówe l afc]e nal|oscio pożyczhi a\lr a

Dodatkowe inforrnacje i objaśnienia do ŚprawoŻdania finanso*"go'"-ó1ii



spó]ka Akcyjna oDLEWN|E PoLsK]E z sed

odpisów
ZmniejsŻeiia

Bilans zamknięcia

Wartość netto na
początekokresu
(r.1. .5)

Wańość netto na

.4.. .8

2. Wańość gruntów użytkowanych Wieczyście

Waiość oo(.,aKowa za\Up'o'yc- o'aw Wie( zystego .lż}ł, owa- ia o.--|ow o powerzc_.li ,ąc,/ne] 7.9660 ha
wnias'a -a31'12 )0'2l 4o1 tys. zł' a il 1Wa;osc \slAlowa .eno na Ie. dze:wy_o(,a 106 tys' zł'

3' Wańość nieamońyzowanych lub njeumarzanych środków truałych

spółka n]e posiada amońyzowanych pzez siebie środ kóW tMałych' używanych na podstawie u n]óW dzieźawy.

spÓJka 6ro1yŻuF srod. lwale leasi-gowa_e l cŻLery sarochooy osobowe] o wa1osc| po(ląI{owe] 454 tys' złwa{o.r' ks'ęgoweineflo na 3''1?'2a'2.' wyros/ące. 294tys' zi'

4' odpjsy aktualizujące środkj trwałe

W spółce !,]i 2012 roklr nie Wystąp ]y odpisy aktL]alizujące Wańość środkóWtrwałych

Powierzchnia qruntow na31.12.2012t

Ksjęga wiecżysta / lokaljzacja nieruchoności 31.12.2012 31.12.2011

4 KWnrK IHIAA$225217 A Wyzwolei a 70 Slarachowce
5 KWnrKllH/00041159/1 A/ WyzwoeniaT0 Starachowice6 KW nr Kl 1 H/00032250/3 At. Wyzwolen a 70, Slarachow ce7 KWnrK 1Hi00027366/t p Wysockego 3, Slarachowice

0,2796

6,7195

0,020s

0,5562

0,1878

0 0069

0,0136

0,1819

1 
. KW nr Kl 1 H/0003161 9/1 - At. Wyzwo enia 70, Starachowice2 |w''| 'Po0o2.2,7'0 A W)zsol"l'a'o s'cra.lo\Ą''e

" l!Ąlr l r00o2o47l4 Al W,z,'l,o^|,d'0 sulacno^'Le

0 2196

6,7195

0 0205

0,5562

0 1878

0,0069

0,0136

0,1819
8 (WnrKl1H/00049304/9'A]'WyŻWolenia70 starachow]ce

7,9660 7, 9660

Dodatkowe lniormacje i ob]aśnienra do sprawozdan]a iinańiweqo-i 2i.]2 ,



na oDLEWNlE PoLsKlE z siedzrbą w starachowicach

5. zobowiązania Wobec budżetu państwŹ lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa Własności budynkóW i budowli

ZobowiąŻan a Wobec bldŹetu miasta starachowic Ż t}łu]u uzys[ania prawa \łlasnoś!] budynkóW ibL]dowli naIoriec riesącag'uonia20l2. - A tłysląpi\ "ie.gJrLhWewióe_cjipo!.oil*,o*u,''' -_"''

6' struktura własności kapitału podstawowego omz liczba i Wańość nominalna akcji

f1l:'"::9:YyY !Ę?,,-a'ozen bllansow)_W}nos' 6. 992 tys' /J ,o/ie'i, .'ę _a 20664 .2' 
5zt'k dk oWa10scl.orlna]ne] J'00 zł każda Wc'ąg- 2012'otu ka o Lal poo slawo$} ne ood'eg a{ Żao ny T Żrf'ano1]'

spółka Akc

slruktura Masnośc] ka sta

Lp. Na2wa Ahcjahaiusza

1 0P nvesl Sp. zo o. w Starachowicach

2 8a|k Handlowy s'A' WWalsŻawie

ż BNP Paribas Banl Pol9k' s A
' w Warszaw-"

I BrnL Gospodarl Zywnosc owel S.A w' WarsŻ'rw]e

5 lNG Bank Śąskis.A WKatowcach
6 Bank M/lenniurn s'A' W WarsŻawe

7 PozoslaiAkcjonarusze

RAŻEllł (1 _7)

5 Ą25 246

3 495 248

1 952 896

1 303 586

866 440

fia 712

7 089 993

20 664 121

w zł'

3,00

3,0

30

Warlość

w tys. z1

16 276

10 486

5 859

3 911

2 s99

1 592

21269
61 992

WZw%

2625%

16,S1 %

9,45 %

6,31 %

4,19./r

2,57 0/h

34,31 %

1oo,0o %

3,0

30
30

3,00

3,00

ra 31 12.2012 t.

'] Banhl ws€zane W oll 5_6 raoeli dza@;
powyżFj5oow.doilaesooj!i'Wogolne_lclb'"glosownawa'nya lgrcrdoŻen u \Wzj' '

Dane o strukturŻe W]asności kap]ta]u podstawbwego polryl'ia]ą ię z danyrrl ziwa/rymi w bilansie
zestawieniuzmian kapita]u Własnego'

7' zmiana kapitałóW zapasowych i rezerwowych

:l::.::.1.l'::']1y' rb.Iowego' ŻWeksze-a 'zrne'5zeńa 
ola7 sldn na Doc7ąlek Io'u oo'oloweoo ,aptaJow

Wasnyc" p'edsta M.ne sa W lalacŻnik - o o sol a\łozo an|a li- anso\łpgo za 20 12 . ' a .\aŻw e ,,zestawienie zm ian
kapitału własneqo'''

8. Propozycja sposobu podzjału zysku lub pokrycja straty za rok obrotowy

zarŻąd zarełomenduje Walnemu zgTomadzeniu Spo]h przeznacŻen e zysku os ąlnięlego za 2012 rok W kwocie5l52 lys. zł na pokrycie straty z lat ubieg]ych' ktorych łączna Wysokość;a 3] 'lzźolżi ''wyiała (-)95 618 tys'

Dodatkowe informacje i objaśn enia do sprawozdania finansońĘo iJ-o1ż r



9' zmiana stanu rezerw na zobowiąŻania irozliczeń międzyokresowych

9.'l. Aktywa z tytułu podatku odroczonego

W oklese od 01'0]'2012 r' do3112.2a12f' aktywa z t}łułu odroczonego podatku dochodowego zmniejsŻyly się o
kwotę 744tys' Żł' co Wp]ynęło naŻWęksŻenie podatku odroczonego za 2a12. Wkazańeio W rachunku zys'kÓW
r strat.

9 '2' zobowjęania z tylułu podatku odroczonego

W okresie od 01'a120012 l da 31122012 r. zobowiąŻania z t}tułL] odroczonego podatku dochodowego
ZmniejsŻy]y się o 10B tys Ż], co Wpłynę]o naZmnejszen]e podatku odroczarcga za2a12 r' Wkazanego Wlachunłu
zyskóW i strat

9.3. lnformacje o utworzeniu , zwiększeniu , Wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych
Żmianach wielkości szacunkowych

W spółce, Woklesie 12 mesięcy 2012 r' Wystąp ]y następuiące zmiany Wstanie .ezeM Wielkości sŻacunkowch:

ółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedz]

31.12.2011 t 31.12.2012 t.wykorŻystanie lozwiązanie
1. ReŻerwy długoterminowe'

244 4 248

rezeMa na śW]adczenra
emerylalne ipodobne 244 4 248

2. Pozostałe rczeMy
kólkoteminowe, wtvmI

2 950 'I 085 1 161 59 2 815

rezefu a na WynagrodŻenia
185 124 6 59 244

_ rez€rwa na Uropy 315
84 96 303

' reŻerwa na nagrody
ubleuszowe 216 124 150 190

rezerwa na remonty ikoszly
poslo]óW zW azanych z
remoJrlami i nweslyciam

22AA 600 900 1 900

_ rezefua na koszly doradŻhła 133 '133

_ poŻostale rezerwy 34 24 I

Dodatkowe informacje i objaśn en a do sprawozdania finansowega za 2a12l'



9'4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Akcyjna oDLEWN|E PoLSK]E Ż sedzi

RozlicŻenia mi W fus' Żł

31.12.2012t. 31.12.2011r.
1.. Dlugoleminowe

1'1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2 inne 

' 
cŻynne roz|iczenia kosztów'wtym:

_ foŻlicŻane Wczase koszty przygotowan a noweiprodL]kcii
_ rozlczane W czas e koszly remo|tóW
_ Los'a oos_"połJr d L.laoo,leqo oo'o_l(zer'J ,{ c'as'e

' X,ót}aterminowe-czynneloŻliczeniakosŻtów
21 rozl czane W czasie kosŻ! Ubezpieczenia
2.2 roŻlicŻane Wczasie koszty prenunreraty

2'3 'o/icre I' 7a( ó los/ly p'zygoloła]d 
' owe plooL} '

2'4 loziczane W czase koszly remontóW
2l lo.,,1 oo)€powar J .'doo/'ego'o/ ''otełJ7Jló
2 6 nne koszty ToŻ cŻane Wczase

RAzElM ( Długoterminowe i Krótkotelminowe)

3 479
2253

826

184

642
649
132

318

11

143

3728

3 940

2997
943

148

11

tu
917
130

6

347

260

143
31

4 857

RoŻlicŻenia m

,:łłr;h,' slanna31'12'2011r

1 Bbrne rozliczenia niędzyo^reso e koszrc,4
a Króikoteminowe

' rezerwa na koszty brakóW]akościowych
2 Rozlic2eniafiiędzyokresawepEychodów
l Długoteffiinowe

_ dolacja do środkóW lrń/ałych olrŻynrana z PFRoN
'dotacla do proiekiu ceiowego oBR Min Nauk nfornrab/zaclr
-dotacla do proieklu celowelo ADI l,'Tf Nauki i lnfonnatyzacii
_ dotacja do środkóW trwałych z NFoś GW
_ dolacja do Z nIegrowanego systemu Topienia olżymana Ż
Vi'Go.oodr,.
-dotacia do środkÓWtMalych (oBRKo) otrzymana z PARP
- dotac]a do prac B+R (że iwo sfero da ie)olrzymana Ż PARP

b Krótkotelminowe
_ dolac]a do środkóWlMalych otrŻyJTrana 2 PFRoN
_ dotac]a do plo]eklL] celowego oBR Min Nauki ]rriormatyŻac]i
do'a''a do otojÓltL'e'ołego ADl V r'''l"'. i Lo'mJ /' dli

_ dotacja do środków iMałych Ż NF0Ś GW
_ dolacja do Ż nlegrowarrego syŚlemu Topienia otzymana z

lV r.Cosoooa .

_ dotacja do środkóW irwałych (0BRK0) olrzymana z PARP
oola'J oo oloc B'P'ż"l,{o ,'e.ooa '" ot-J_ a1a / PpPP

4 078

58

1371
t9
59

129
512

21

616

15

10 673

Dodalkowe nformacje ] obiaśnien a do sprawozdan a fnansowego za 2012l



Spółka Akcyjna oDLEWNJE PoLsKlE z siedŻibąw starachowicach

10' odpisy aktualizujące z tytułu utraty wańości aktywóW finansowych i wańości należności
oraz odWróceniu takich odpisów

W spólce , W okes]e 12 miesięcy 2o1 2 r ' poza rezervvami \łymlen]onym] W p u nkc e 9 3 n]niejszej lnformacjl
Dodatkowej, L]tworŻono 

' 
Wykożystano i rczW ązano następu]ące od plsy aktua izują,u *ai os" ur,ty*o*,

31 .12.2011 r. 31.122012t.
odpis aktualŻLrjący udziały W

124 124

odpis aktualizuiący należnośc 2485 579 276 494 2 294

11' lnfolmacje o' odpisach aktualizujących Wańość zapasóW do Wartości netto możIiwej do
uzyskania i odwróceniu odpisóW z tego tytułu

WSpółce, Wokresie 12mlesięcy2012 r' ltwoŻono ] rozwązano następujące odpisy aktualiŻujące Wańośó
ŻapasóW:

31.12.2A11r
31.12.2012r.

0dpis aktualizUjący Żapasy
917 213

odp s Źktualzujący zapasy WyrobóW
99 80 179

12' PodziałŻoboWiązań długoterminowych

zobowiąŻanja dlugotelminowe i krótkoterminowe z podzlałem na okresy splaty

a) ŻoboW]ązaniadł!goterminoWe \łgokresóWsp]atyi

- od 1 roku do 3 lat
_ od 3 do 5 lat 10 592 tys. Ż]

_ powyżej5 lat 5 261 tys' zł
tys. zl

razem zobowiąŻania długoterm;nowe: 15 853 tys' zł

z tega :. zabawiązania układowe 15h6 tys.zł. ŻabowiąŻania leasingowe tl tys' zł

PieMszy rok spłaty dla zobowiązań długoterminowych ]]czony]est od styc z|ia2a14 rcku'

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawo'dania finansowĘo-J-ó1-
l0



Akcyjna ODLEWNIE POLSK E z sted w Starachowicach

b) zobowiązan]a klótkotelminowe (W tym Żobowlązania układowe W kwocie 3492 tys' zł) wed]ug oklesóW
spłat WynosŻą

'do 1 roku 19 356 fus zł

z tego:

zobowiązania krótkoterminowe razem: 19 356 tys' zł

3 B15 tys' Żł
9 296 tys' zł

/28 tys' zł
1 114 tys' zł
laa tys' zł
16 tys. zł

4 276 tys. zł

11 tys. zł

na majątku społki

ŻabezpecŻone Żosta]y Mącznie ŻobowiąZanla z tytu]u

kredvy i pożycŻki
zobrwiązania z Ątułu dostaw rabót i usług
zÓbowiązania z t'łułu Wynagradzeń
zabowiązania z trlułu podatków i innych św'
zo b aw i ąz a n i a ] e a s j n g aW e
zaliczki atrzynane na dastawy
p1zaśałe zobawiązania
(ztega zabowązania uhbdowe 3 492tys zl)
lundusze specjalne ( ZFSS)

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych

Na ma]ątku spółk] Wed]ug stanu na dzień 31 12'2012 r

kredytóW długoterminowych i krótkoterm]nowych

Bank Wal1aść zabazpieczenia na
dzień 31.12'2012l

Bank U llennium SA z Kredyt obrolowy

b eżącyrn
na kwotę

8 000 tys' Żł

- umowa zdn.
03.122007 r.

wrazzpóźn zn'

a) majątek EecŻowy
Uanowa przew]asŻczenla dwóch lnii

lechnolog cŻnych o numeTŻe nW 1903/5 i 1902/5
Wlaz z cesiąpraw z po]rsy ubezp eczeniowejod
ognia i Inych zdafŻeń losowych
'zaslaw re]estowy na urządŻen u do
leletransm sj pomiaróW energetycznych o
nunrerŻe inw 1999]6 wraz z ces ąpraw z po rsy

16 334

1Ą5

8 942

65

2 Bank lr,4illennium SA z
siedŻibą w Warczaw]e

Kredyl obrolowy
na kwolę
4'000 tys zł'

23.122A08 t

a) maiątek rzeczowy

_ umowa pżewłaszcz€nia dwóch ]ini

lechnolog cznych o numeŻ€ l]]w 1903/5 i 19o2i5
Wraz z ces]ą praw Ż po]]sy ubezp eczeniowejod
ognia i nnych zdarzeń losowych (zabezpieczenje
wspólne z kledytem w rachunku bieżącyrn)
'zastaw rejeslrowy na UrządŻeniu do
te elransmis]i pomlafóW enelgelycŻiych o
nlmerzeinw ]999/6 WraŻZces]ąprawzpolŚy
UbeŻp ecze| oWeI

Jw.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawoŻdania finansowego .ańtzi'



spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLSKlE z s]edzibąW starachowjcach

(zabezpieczen ie wspoln e i kńdiińi
hunkU bieżącym)

Raiffeisen Bank Polska
s.A
Ż si€dzibą

Umowazdn.
a1 a2 2a12 WaŻ

dn.11 A4 2012 t
olimt
Wieżylenoścido
górnejWysokości
7 000 b/s Żł W
Bnach klórego
spółka może
kożystać ]
'z kredytu wr ku
b]eżącym do
Wysokości6'000

vs' zł
zobslugi

ransakcji

kwoty 'l 000 lys
zl.

a)majątek rzeczowy

_ hrpoteka na prawie WecŻystego Użytkowania
Grtrnlu' da ktÓrcgo prowadzonaj€st ksęga

WrecŻysta Kl 1H/00023237/0 wlaz cesją praw z
poisy lbeŻpeczen owe] od ogna l nnycń

b) ma]ątek obroiowy
cesja Weżytelności istn e]ących
iplzysŻłych z tyt. wszystkich należności
pzysługUjących

Kredytobiorcy od jego następu]acych
dlużnikÓW]

K0RP0 sp' z o.o' wJawoże;slpma s'A. w
Lublinie; PHZ,VEGA' pawel Budnlcki w
Watszawi€ Js Fabryka PlŻek]adnisp' z o'o W
Berkowe;l]NlA sp zoo WGrudziądzL]'

14. zobowiązanja Warunkowe

}^:":::]::" ŁT::d]:9: ]!|| olloto'*ąo 
' 

* związku z zalażenien kontynuacji dzlalalnośc spółka n]e||y^ąL|wdld lnlycll zooowazan WaTunhowch Doza Wystawionymi przez spółkę Wekslaml Własnyni in blancostanowiącymi zabezpiecŻen/e umów o dofinansowanie p.j"łtó* 
"uii.o'lny.r' 

l ui)lałem sroołowpomocowych NadŻień bilansow 31 12'2012l' w_stosunku doitanu na d ri"n sl'.iź'zd ł ,. Żmn]ejszeniuLleg,y zobowlą7arla \^a!1kowe o ^wole 7 803 wobec Nalodowego i"nł".'] óllronn s,ooo*'.L" iGospodarLi Wodnej w Warszawie na siutek Żakończenla 
"łr""" 

" .""li".*"ł"" ''t"rwlłosci 
projet<tuńwes'ycyj1eqo doila1sowa1e9o le srodkow publ|cŻl vch 7a posledn c!w"" i" l"i'vi ,il'zobowia/a1ia wa-u1\owe wvr \a'a z zawa1)c1 

"'o* " ""r"ói' it"'" io 
''l"ii.o'"".o"" 

,ąwekslami własnvm in blanco wvsiawlÓ ńym i 
- 
przez Spółk|. ń"łi'i" )"o")pi#"i Wekslowychprezenlule ponrzsza tabela.

Aktua stan zobowlazań weks]owvch na 31 1'

I

Upnlj'łniony Iytul 31.122012 t

zabezp eczenle pcw r]lowe rea|ń| irm;W 
-9/0WP2006 zdnra 29 sropada2006r o

doin.nso\ł.n e proiel lU'WdroŻen e ŻnL€o.oWżnp..
sy.temu TOp m.lobrobl cozaperowe ślopów "

2

Zauelp eozen e naFŻyleqo Wilonan 3 zobowiaŻan
W}ni!a]ąŁyrh z Umowy nl PoPW ol or oo:o_ór9oq
00zdnid Jl 082010r odof nrnsowaneproE u

sIuorzen e W spolc€ 0d ewn e Po slle sA oŚrrdl:
62A0

Dodatkowe jnformacje i objaśnienia oolprawożanlalńansoweń ; 2o

12



oDLEWNlE PoLSKlE Ż sje.]7 w Starachowicach

B€dawcŻo Rozło]oweoo Komponentów odlewniczvch
OBRKO'

3

zabezplecŻenie należyt€go wykonania ŻobowiąŻan
wyn ka]ącyclr z umowy nl UDA_PO|G'0104 o0 26
007/09 00 UDA POlc 0401.00 26 007/09 00 zdnia
25102010r'odof nŹnsowanieplo]eklu'opracowane
Wdr0ż€n e innowacyjne] lechno]og]l Wytapiania ]

o bróbki poza p iecowej Wyso ko]akośclowe g o źe iwa

925
wraz z odse am łłysokoścl

podab(o{yĆh Ćzonymi od dń a
p@kazańaśrodkóW na konlo
społk do dnia ŻWrofu dolac]

4

Zlbezp ecŻen e należylego Wykonan a Żobowlązali
Wyn ka]ących z Ufi]ow] nr L]DA P0 G0104'00-26_
011/1000 zdnia 10082011 r odofinansowsnie
pmjekIU Badania opracowanie teĆlrn kj \łyIWau a|la
]nnolłacy]nego wysoko]akośc owego że Wa

1722
wraz z odselkańiw wysokości

podau(oły.h lioonym od dnia
p.zekazania łodlÓł na końlo
spółki do dn a zMolu dotac]

RAZEI{ I609

spółka nie posiada innych zobowiązań warunkowych poza Wynrlen onym powyŻei'

15, Aktywa warunkowe

W Żakres]e aktywóW warunkowych ' na które skladają się należności warunkowe Wynikające zpodpisanych W latach 2010_2011 umóW o dotacje wystąp ły w stosunku do stanu na dzień
31'12'2a11 l' zmiany w związku z Wpływem na rachunek bankowy spóki części należnych dotacjiw
kwocie łączne] 6 593 tys. zł'
Na dzień 31'12.2012 l' przy założeniu realzac] projektow zgodne z harmonoqrarnem Tzeczowo'
finansowym stanowącym załącznik do clane1 umowy o dofiiansowanie spo]ia ma możliwość
uzyskania doiac]iw kwotach jak n]żej

Lp.
Tyłul real Żow.nego pro]ektu nwestycy]negoi c€lowego

_ nr umowy o dofnansowŹnie NaŻWa nslyIuc] WdrażaiąĆei
dzień 31 12 2a12 (

stłorzen e w spółce od|ewnie Poskie s A' OŚrodka Badawuzo.
Ro^vojowego KomponenlÓW 0d ewnicŻych OBRKO

urnowa nr PoPW01 03.00.26 039/09 00zdna31 08 2010r

Polska Agencja RoŻwoju

opr2cowanle Wdrożen e nl$Wacyinej techno og i Wlap ania iobróbki
poŻa p ecowej wyso ko]akoścrowego żel Wa śe roid a ln€ g o
- umowy nr UDA-PO G 0'1.04 00.26-007rc9 00 UOA-PO G 04 01.00
26_00/09 00 Ż dn a 2510 2010 r

Po ska Agencja Rozwoju

301

3

Badan a iopracowan e teclrn k wylważania nnowacyjnego
Wysokojakościow€lo Że iwa ausferytyczn€go
- umowy nr UDA POG 01 04 00 26 011/10-00 zdn a 10.08.2011 r

1316

RAZEM 2237

Dodatkowe informacje i objaśn enia do sprawozdania finansowega za 2a12l'
t3



spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z s edŻibą w starachoW cach

ll. objaśnienia do rachunku zyskóW istrat

1. shuKura rzeczowa i terytorialna przychodóW netto ze sprŻedaży produktów, towarów i
materiałóW i pozostałych przychodóW operacyjnych i finansowych

2' Przychody' koszty iwynjki dzjałalności zaniechanej

W 2012 roku ne Wystąpiły ziawiska: Żaniechania produkci cyklicznośc] isezonowości dŻjałalnośc spó]ka ne
pŻ ewid uje rÓWn ieŹ zan echan a ja kiejko Wiek działa nośc W n astęp|ym okresie.

Danesprawozdawcze Daneporownawcze
2012t. .k 2011t. %

1 Przychody z działalności podstawowej 98172 96'42% 1o7 53o 96'6sń

PrŻychody ze spŻedaży produktów i usług
1'1. dzialalności podstawowej,

Wtym Że spżedaży:
1.1'1 odleiy Źeliwne i staliwne
1 '1 '3. Pazostab usługi ( media' transpań, dzieźawa' inne)
1'1 4' Pazastałe usługi adlewnicze zakład

96 842 95,11% 105 602 94,95%

1330 1,31%

95 196 93,50%
1519 1,49Ta

127 0,12%

104197 93,68%
1105 1,26%

2 Pozostałe przvchodv ooelacvine 3 552 3,49% 31$ y7%

0,11%

2,53

0,85

1A7

2 575

114 0,1A%

1U0 1,47%

941 0,85%3 Prłchodv finansowe 92 0,09% 996 0i0%4 Zvski nadzwczaine
101 816 100% 1t12A 100%

PĘychady netio ze sprzedaży plodukÓw' tÓwaróW i nateriałÓw ' strukura teńaria]na l w fuŚ ,ł

Lp' Tytuł Dane sp'awozdawcze

ł,a'-ar5%-

0an€ porównywalne
2011t. %

105 601 9821"ńKra] 46 262 4 /jżĘ _ 
4B 526 45j3,/^_ !rcje UE ipoŻoslale 50 5B0 57,53% 57 076 5i,a8ń2 ĘEyqbqly netto ze spzedaży towarów i ma@

Kraj @
klaie |Ei pozastałe 407 0,41% 1ua i'o6,uRAŻEM 98 17ż l oo% 

_107a _

Dodatkowe jnformac]e i objaśnienia do sprawozdania f nansowego za 2012 r
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społ(a AkLy.1a oDl FWN'L DoLsKlL ,, siedz w Starachowicach

3' Rozliczenie' głóWnych pozycjiróżniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego

Lp. Tytul 2012 t 2011t

5 9092 Koszty nic uznli$'anc Ża koszty uzysktnia przychodu 7 549 10 358a Amotyzacja niepodatkowa ślodków trwa}ych i \\Ą'iP
b l lvo'z łe'czerul 1dl1leŻ1'ni''(rloll\.o|a.i i||'e
c Odoi ) l,u.:/ria.e/apd. ' ,,,e,ib). ,var\.{)robr -orn$er
d \o$eLrL.lo' er ./: er(o. .ddkou) rbolr. o\./
e Koszt) remonlów rozliczane w czasje ( koszt podatkow! ub'okresów)
f Niewypłacone wynagrodzenia iZUs
9 odsŻkodo$,ania z t}'tulu braków j akościowych ] inne odszkodowania
1 I rie ko,n) 'iepoo. rkoqe

' \\ J ]og'od' eĘ J /l.fu'.]o'.dep'/e,Pl to\
] Koszty rcpreŻenlacii i .elrlam\
l. P /el./d e da-oq /n)
l KosŻy projektó\' B+R refundoł.ane zc środków publ;cŻnych
] odwróceDie ł-lniku 

'vyceny 
kred)tów w skorygowanej cenie nabycia

242
55

689

3 683

1 507

171

163

260

414

165

244

3

4

275

342
BB7

293

350

424
58

178
288

157

4ż
3 Pżychody nie będące przychodami do opodatkowania -4103 3

- 512
-38

- 234

,29

350

.215

66s

287

a Odpis dotacji łs stawek bilansowych
o Ro/siaTane e/e1\r od e (io r/ r'' e io./r\

. Ro/r idldn e ^opi.u\ kLal./ri..).t

d o zo,ralc p zr.horli rnl
e RozwiąŻanie odpiSó!v aklLlalizujących na na]eŻności zlyt' doslaw
. ud', do.. iup 'elpo."rk.ulc ioi '.or)-, rolr...r^rdl' uznaDych na podst.menro.iahr

g \Vycena pochodn}ch ;nstumentólv linansowych (tońvard)
L Ro/ i/Jrle e/e + r a p ./oJile :o..,

lehldacd\.) ig-oo,i'ltt . aO\

i Korckra T"r).liodoq 1r)Lt. kr.r- .. e(rq).-r',rD.Ido 'ot ,J dot}cząc)ch sprŻedaz) za 20l]l'

,674

-35

-213

,25

481

-2 402

-22
-36

.2151

4 lnne róźnjce pomiędzy Wynikiem brutto a podstawą opodatkowan ia -1736 .2820

w ub'egł_m roku' a Żapłacone w bieŻąc]'n

o Ąl lonjlcc'a ;l lfu sg. a""ipod lko''e"
c składki ZUs za rok Ubicgly zapłacone w mku biezącym
d od e "iz d Jblegl)cn ' / placole { rolL oicżd.) n
e \\)r.orlr.r" e e/(. ) rrr11e(o.,1),b.d.,ieb.d. ,jrbi (,./e u or)l
f Pozosnlc dodarkowe kosTty podatko$,e
g Odpis dotacji $,g sta{ki podalkowej

h odsetki od należ.ości z lat ub;egłych. otrzy]nane ł,20]2 r.
l $.' \o-l) ''dl' \ 'ele'q' rejloll) io"Żer.e
j Raly leasingolye nefto cŻęść kapiklo\'a Ż opłalą wśęp.ą netlo

-2055
- 40:

-47

-16

739

1

,3oo

.121

.3679
- 378
-27
-13

1 376

,24
-79

Dodatkowe infornracje iobjaśnienia do sprawozdania finansowega za 2a12;'
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spółka A oDLEWNlE PoLsKlE z sec]Żi w Starachowicach

Korekta prŻychodó'v z l}łufu t'aktur korekt lvystawionych do III 2012 r, a
do\c/a-)ch.Dweo_Ą l. :0 l l'
lnDe różnice związane z działalnością zagraniczną

k

I

424

47
5 Dochód wolny od opodatkowania
6 Darowizna -4 -1

Dochód /poz. 1+2+3ł4+5+6/

odlicŻenia od dochodu (straty Ż lat ubiegłych)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym /poz. 7+8/

Podatek dochodowy /stawka podatkowa 19% x poz.8/
zmiana stanu akt}Ąła ztytułu podatku odroczonego
zmiana stanu rezeMy na podateł odroczony
Razem podatek dochodowy wykazany w MiS /poz.g+10+,11/

7

8

8

10

11

12

7 494
- 7 494-

744
.108

9 781
-9781

348

4. Koszty Wytworzenia produktó\.! na wła6ne potrzeby i koszty rodzajowe

2012 roku nie Wystąpiły koszty lłytwożenia produktów na własne potĘeby'

*/ Koszty rodŻajowe nie zawierają Wańośc] spŻedanych male ałóW itowarów w kw-cie11Bfys' zł-

Analiza struktury kosztÓw rodzaiowych Wskazuje' że W 2012 r' W pońWnaniu z 2011 r' ŻmniejsŻen]u ulegl
udzial zużWch materiałóW energli o 2'36 pkt prccentowe , natomiast zwiększeniu uległ udział us1ug obcych
o 1'20 plnktu prccentowego oraz udzał amortyzacjio 0,93 punktu procentowego ' l]dział pozostałych koszióW
rodzajowych L]trŻyn]ał się na pozomie zb|żonym do 20'l1 r'

5. KosŻt wytworzenia środków trwałych W budowie i oddanych do użytkowania

W od]ewnie Polskie s'A' wstąpiły W2012 roku kosŻty na Wytworzenie siłam] Własnymi środkóW trwalych pżyjętych
już do użytkowania' swiadczenia na Własne potzeby zamknęły się kwotą 12 tys' zł i dotyczyły robo;jŻny
ponesonej na rnontaż, lstaw]anie ipodłączene zakupionych środkóW trwałych pŹed ich pzekazanem dó
Uż}1kowania.

t6

Lp.

1

2
3

4
5

6

1

TytL]ł 2412(. 2411 rudziałW % udzialw a/r

5 415 5,6390

54 692 56,84%
15 493 16,10%808 o,uy,
15 054 15,65%

3 506 3,64ya

amortyzacja 6171
51 229

16 264
854

14 594
3742
1111

94 02s

ą56il
54 

'4Boń
17,300/D

0,91%

15,52%
3,98%

1,254/a

100,00% 96221 100

zużyc]e materiałóW i energii
L]sługi obce
podatkl opłaty
liynagrodzenia
ubezpiecŻenia inne śWiadczenia
pozostałe koszty rodzajowe

RMEI/1

Dodatkowe nformacje ] objaśnienia do sprawozdania finansowego Ża 2o12r



spó]ka Akcyjna oDLEWNlE PoLsK]E z sedzibąW sl9rachowrcach

6' Poniesione i planow€ne na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, W tym
nakłady na ochronę środowiska

Ponies]one nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa t*ałe oraz Wańości niemateria|ne iprawne Wynosły W
2012laku 4 Ą45 tys, zł'
W o.lesie lyn^ g,ówle Iral sakqe rabvcia 2e' 7owyc1 ak|/wóvl lrwavc1 doNcŻvlv_ zakJpJ lr7ąoze1 a oo za'ewa] J z fi.ly DoLr'lecl ABzsedzbawsz*eJ_i'zap"wra1ąę'ęg6

automatyczną konllo]ę procesu zalew_ania.metalu' co skUt|owało poprawą wyóa]nosciijaiosc 
'a także poprawą środowiska pracy' calhowlte nakłady na uŻ ąc]zenre do ;le;a;a Wyniós]y1342lys. zł' z|ega w 2012 r' poniesiono nakłady W kwocie 

_989 
tys. Żł.- Żakupu podn_ośnika e]ektronicznego z f]rrny_Linde Material Handling polska z sjedz oą W

Warszawie. całkowite nakłady wyniosły 135 tys. zł i by]y pon]esio"ne w drńń póhocze zol zr'
ŻakLpJ strzelalni do -dŻer' 7 _'lrry l e'lo l\/asZ 7 sledzibą w Lod7izapewrlą'aceqo
Wykonywanie rdŻeniW technolog]i coLD BoX co skt]tkowalo poprawą]arościl ro'zlnl ' a tałze
automatyzacją procesu Wykonylvania rdzen] oraz ŻWlększenlem \ń]ydańosc ich produkcji W
stos!nku-d_o-wcześniej stosowanych rozwlązan ' calkoW te naklady'na ;tlze arkę do rdzeni
W^rr os' 704 tys' zł bv,/ oorleslore $ d Lgl_ po,loczl 20.2l'

W okrese 12 
'miesięcy 

2012 roklr spółka nie zawjerala istotnych transakcji sprzedazy Żeczowych

W kwoce ponies]onych nakładóW na rzeczowe aktywa t*a]e, nakłady na ochronę środowiska natlra nego W 20 12 r.
Wyn osv 829 tys'zł (W2011l.i3414tys.z]) dotyczyly zakupu:

- strzelarkido rdzeni
- oczyszczarki TB 1415 A ST

704 tys. zł
86 tys' zł

_ sepalatora magnelycznego 28tys zł
'pozostavch środkóWlMałych 11 tys. z]

Planowane W okresie 12 mjesięcy po dniu bibnso'lm naklady nwestycyjne na rzeczowe aktywa t*ałe szacuje się
na Wańość 4 900 tys. zł' Z kwoiy p]anowanych nakladow na ochronę' śiodowiska planuje się'pzeznaczyć 98ó !s'zl.

spółka nie ponosiła W 2012 roku ]]akładóW na długoterm nowe aktywa finansowe'

7. lnformacje o zyskach istratach nadzwyczajnych

W 2012 roku nie Wystąpiły W spó]ce Żyski istraty nadzwycŻajne.

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W 2012 roku nie Wystąpił W spó]ce podatek dochodowy na operacjach nadŻWyczajnych'

lll. Kursy przyjęte do Wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
Wyrażonych w Walutach obcych

::p_l.]l 1ał:tr|, .k]:dnikÓW a[tywow i pasywóW' Wyrażonych W Walutach obcych zastosowano średnie kursy
NBP ob.Wiqzuiące na dzeń biansowy - tabela A ku6óW średnlch nl 252lNNBPt2o12 z dl'ia 31'12'2012 i
ogloszona 02.01.2013 r., to jest:
- dla
-da
- dla
- dla

EUR = 4,0882 PLN
DKK = 0,5480 PLN
GBP = 5,0119 PLN
USD = 3,0996 PLN

Dodatkowe inforrnacje i objaśn en a do sprawozdania finansowego za 2a12 r
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lV' objaśnienia do instrumentów finansowych

Dzialalność spółkiW 2012 r' finansowana była kapitałem \Ą4asnym, kled}łam bankowym a takŹe zobowiązan ami
układowyrni i handlowymi. Głownyrni bankami fnansującymi dzałalność spółk były| Bank Mi enniL]m s'A i

Raiffeisen Bank Polska S.A
W dniu 11'04.2012 roku spÓ]ka zawarła z Raiffe sen Bank Poska s'A z siedzibąW WaBŻaWie Aneksnr1do
l]mowy o limit Wierzytelności z dna 1.022012 f' fozszeża)ący udostępnione W ]e] ramach produkty o obsłlqę
walutowych lransakcj temlnowycl] do kwoty 1 000 tys zł lub ]ej róWnowańości W ]nnych wa utach olaz UmoĘ
Ramowąo Współpracy Wzakrese Tlansakc]] Term nowych it]mowę Dodatkową Transakc] Wa]utowych W ramach
zawańych umóW stworzone zostały n]oż]Wości zawiercnia pżez spółkę terminowych transakcji Walutowych W
granicŻnejdacie ich zapada nośclWterminie do 31 01'2013l.

W okres;edo31.122012r'Spółka Żawarła dwe transakcje term nowe na Warunkach jak niżej:

spólka Akcyjna oDLEWNlE PoLSKlE z siedzibąW starachowicach

Data Żawarc]a hansakci] 09.05.2012 r. 26.10.2A12 t
NLrmer kontraktu FX1213000572 FX1230001051

2 Typ instr!mentu forward
3 Waluta baŻowa/Wa uta n ebazowa EUR/ PLN EUR/PLN
4 Wa L]ta ikwota kuojona przez spółke 844 600.00 PLN 1 047 500 00 PLN
5 Wa lta i kwota sprŻedana przez soółkę 200 000,00 EUR 250 000,00 EUR
7 Dzien zakonczenia transakcii 09.08.2012 r 30.01.2013 r
8 Kursterminowy 4.2230 4 1900

spółka dokona]a tern] nowego roŻl cze n a tTansakcj zawarlejW dniu 09'os'zo12 r. poprzez Ezeoaz zoĘs eun
po kursie terrninowym 1 EUR.4'2230 PLN Kurs śIedniNBP ztego dnia Wyn Ósł 1 EUR- 4'0615 PLN'
Biansowa Wycena tlansakąi z d|ia 26'1a2a12 r' Wedfug wańości godziwej (na podstawie Wyceny bankowej)
skL]tkowała Zwiększeniem pąchodóW flnanŚowych o kwotę 22 tys. zł
W dnju 30'01.2013 r'' to jest po dniu biansowym społka dokonała termjnowego roziczenia kansakcii zawańej W
dnlu 26'10'2012 l' popŻez spżedaż 250 tys' EUR po kuts]e telminowym 1EUR =4'1900 PLN' Klrsśredn NBPz
tego dn a Wyniósł 1 EUR = 4'1858 PLN'
Zawańe tlansakcje tern]inowe stanowiły częściowe Zabezpieczenie osiąganych pŻez spółkę prŻychodóW W Walutach
ob(y(h ^ ezaoezp eczonyc' w naturd y sposob

V. objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku
przepływóW pieniężnych

h za okres od 1.01 do 31.12 2012r - metoda

Lp.
za okres

01.01.2012.
31.12j012

za okres
01.01.2011.
31.12.2011

5152
7 6A2

12754

5 934

5 853
11787e netto z działalności o

B Przepływy środkóW pienlężnych z dŻ]a]alności inwestycyjnej
Wpłyvvy

ll Wydatki
llI PrŻepłvwv pienieżne netto z działalności inwesh

Dodatkowe informacje l objaśn]en a do sprawozdan a finansowego za 2012l
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsK E z sjedzibąW starachowicach

c Pftepływy środkóW pieniężnych z działaLnośc llnansowej

li Wydatki
lll PrŹepłvwv oienieżne netto z działalności finansowei i

11 838
-8326

310
6791

481

WskaŻane W lach unku przepływÓW środ ki pieniężl]e W działa ności operacyj|ej' zm any stan! nie są zqodne z
bilansowąZmianąstanu BZ i Bo W następujących pozycjach:

a) zobowlązania - ze stanu Żobowązań na Bo BŻ Wyelim]nowano zobowiązania krcd}łowe olaz
Żobowiązania inwestycyjne,

b) nakłady nwestycyjne skorygowano o zrnlanę stanu zobowiąŻań inwestycyjnych ] leas ngowych'

stluktwa środków pieniężnych na dzień 31'12'2012r':

_ Środki pieniężne W kasie 21vs z)
_ Środki pien ężne na rachunkach bankortych 5 337lys. z]
_ 

$rodki pienjężne na lokatach banko!'jych 1 356 tys ŻłRazem 6 7!4 tyslł

Vl. objaśnienia do zawańych przez jednostkę umóW, istotnych transakcji i
niektórych zagadnień osobowych

'1. charakter icel gospodarczy zawańych przez społkę umów nieuwzględnionych W bilansie

W 2012 roku nie Wystąpiły W spó]ce Lrmowy, które n]e spe]n]ają prŻewdŻianych ustawą kryterióW do L]jęcla W
księgach rcchunko\4/ych i bi]ans e ich skutkóW W postaci składn kóW akt}1,l/óW lub Żobowiązań istotnych dla oceny
sttuacj majątkowej, finansowej Wyniku f nansowego'

2. lstotne transakcje zawańe plzez spółkę na innych zasadach niż rynkowe ze stronami
powiązanymi

Spo]ka nie zaw erała W 201 2 r. istotnych transakcji Ż czlonkam rodz n osób zarŻądŻających j n adzorujących ją oraz
z ]ed nostkami pow]ązanyn] na innychzasadach nż rynko\łe

3. Przeciętne zatrudnienie W roku obrotowym

Pracown jcy bezpośrednio prodL]kcy]n

Pracownicy pośrednio produkcyjni
Pracownicy pozostali (pomocnlczy)

stanowiska nielobotnicze (umysłowi)
RAZEIM:

31 .12.2012 t.
157

61

21

84
323

3l.12.2011 r,

161

62
21

B1

D PrŻepł]^vy pieniężne netto' razem (A'lll l B'lll t clll 952
E
F

G

Bilansowa zmiana stanu środkóW pieniężnych, wtym:
srodki pienięźne na początek okresu

Środki pieniężne na koniec okresu (FlD), wtym:

(e34)

6 756

5 762

Dodatkowe jnformacje i obiaśnienia do sprawozd an ]a f nan sowego za 2012l'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsK]E z s edŻibą W starachow]cach

4' WJnagrodzenia osób Wchodzących w skład organów zarŻądzających i nadŻorujących za rok
obrotowy

Wańośó Wynagrodzeń wyplaconych cŻłonkom ŻarŻądu \ł
Panu PleŻesowiZalządu ZbiqnieWoWi Rondudzle
oanu W ceprezesowi Zazad - _eszrow. Walczynowi
PanuW(eo€Że.oW ZaŻąd- Rysza.oow Psar(t e-lL

Radzie Nadzorczej Wypłacono 189 tys. zł' !ł tym|

Pani Joannie Łączyńskiej sUchodolskiej
Pan! Kazim eżowi Kwietniowi
PanLr TadeuszowiPiela
Pani Józefie FamieleĆ
Panu Romanowi Wronie

2012 r Wyniosła 2 030 tys' zl, Wtym
828 tys zł
601 tys. zl
601 tys. zl

42|ys. z)
36 tys' Żł
37 tys zł
37 tys' zł
37 tys' Żł

5. Pożyczki iśWiadczenja o podobnym charakte.ze udzielone osobom Wchodzącym w skład
organówzarządzających i nadzorujących oraz jednostkom powiązanym

W spółce od]ewnie Polskie na koniec miesiąca grudnia 2012 r nie Wystąpiv rlaleŹnośc Ż M n espłaconej, a
udzielo'ej przez społę ooż}c,,l

:!:l! :]",_'_d1:'! : i0]2 
r 

'cŻon\om 
Zarządu i Radzie NadzorcŻej, a takźe podmioto!ł] od niej zależnemu, tj'

5po'ce Pllra 50' ,/ 0 o z .'edllbą W sE'achowcdch pożycle\ l gw.ra.lc.'

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy

Rada NadŻorcza spółki UchwaĘnr11/2o12zdnia21 czevca2012l' dokonała WyborL] podmiotu uprawnjonegodo

P:9..]i.^,_p^l:i:1"_":i:'f:ansowego ' ozalajarego ood naŻła A|]xlllJV qLovr biita.i szmuro LaJwga
Fa'on _ 5p0ild Korandylowa ', siedŻibą W hlakowie' A] Do\o - 84
Na tej podstawie spó]ka w dniu a2'01'2012f' zawarla umo\łę ft 4l12lP z podmiotem uprawnionym do badania na
dokonan]e prŻ€glądu połrocznego skóconego sprawozdania finansowega za 2a12 l' óri, i- anv oz'ol 'zolz ,'
umowę nr 7/2013 na badanie sprawoŻdania llnansowego Ża 2012 r'
Wynagrodzenie należne aud},torow za rok obroto$} 2012 za realiŻowane usługl Wyniosło:

Lp Tytuł Kwota wynagrodzen ia
za 2012 r.

Kwota wynagrodzenia
2a2011t.

PŻegląd półrocznego skróconego
sprawozdan a finansowego

Badanie rocznego sprawozdania

I tys zl

9 tys' Żł

8 tys' zł

9 tys. zł

'18 tvs. zł 17 fus. żł

]nnych usług na Vecz Społk odlewn]e Polsk]e s'A poza WyŻe] Wyn]ienionymi podmiot uprawnony do badania
sp?wozd ania 'nansowego 7a 2012 .. r e wykonywal.

Dodatkowe informacje j objaśnienia do sprawozdania finansowego za ro1r f'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLSKlE Ż siedŻibąw starachowicach

7' znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego

W sprawoŻdaniu flnansowyrn za2012r' nie Wystąpiv istotne zdażen]a dotycŻące at ubiegłych'

8. znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym

W dni! 15 01'2013 t' spółka podpisała z Raiffeisen' Bank Polska S'A' z siedŻ]bą W WarsZaWe Aneks nI2 do Umowy
o Limit WieŹ}łelności skutkujący przedłużen iem ohres u obow ązywan a u mowy oo Jn ńJ l itycznla zo l ł roiu orazzwięksŻeniem Warlości z kwoty 7 ooo lys' zł do kwoty 8 0o0 tis' zr o lmiina alreJyływy'ńŻ pokrycazgory i

9:j_1.,9_ 
b:i1:f :" ńWoty 1 000 tys' /, z Żachowanierr ooryclc/asowy(h :oaiłfii )aoezp,ec,e-' z tyłcl-

!::|i:_^.' ' '']':|,':s" 
A1eksu BanĘ- pooA7e .eo'o.aŻową olowz" w wysokości 0'l ó; ,woty irriruZaoezpleclele1 -rowY 'Ast udzielore Bankow oelnorrocnLlwo do lachunl - bieżąceqo n_ych rac-'nlów spólliW Raiffeisen Bank Poiska S'A'' hipoteka do kwoty ]2ooo lys. zl na prawie *i'".źystu|o, uzyło"unia gr*tu'pljożo-ego w sla'achowcaLh prŻy A' ły/Wolenia /0' d'a no'ego Sąo re;onowy w śr'aiactro* cach V Wydzialr:lT.'1i:::y..ly:Ł 

'":::Ż' 'k5 

egę wec./yslą KW r. h 1Ll'0oo232:7 0 Wal; c",ią p,*'.'u o".' sunl , , poloy
U0ez0.c/en'0we' Ww nler_(ho'l]ośc| z zas'ezen pT' że sLna Lbezo'ec/en a od og:ia i 'n-ych zoazer losowycń

i::::::!r'-^::!2, ,?000 tys' ./ł ordz oąWe.dŻona cesja na'eżnośc oo .no"ń"'* sioil' op.ocenlowa-ie
Kre.yl] U.ŻEl.nego \ł 'amacl Areksu \l 2 do Jr owv o LiTil WielŻ\ie'ności stanowi suma stawli WlBoR o'a

fl1".]T:'::1].l!:i:1!9włv PLN maż} Banku W Wysokości 1,2%'W skali r;łu. eo.o.iuf, 
"u'*i 

r"1 u'o'y
n e o00 egaJą 0d powsŻe(l",e (,osowa-}rh 

d a lA9o .ooŻaju unów

9. zmiany zasad polityki rachunkowościw roku obrotowym

W 2012 r' nie dokonano zmian pŻyiętych WspÓ]ce zasad polityk rachunkowości'

10' lnfomacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawoŻdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

spJawoŻda| ie f nansowe 
-społki 

prezentuje dane finansowe_za okres od 1 st/czl)ia 2a12 r' do 31 grLrd n ia 2012 roraT oorcwnywa ne oane fina-sowe /a a"a og(z^y okres w 20.. ..

Uane flnansowe za\łańe w sprawoŻdaniu za 2012 l' ńe podlega]y pŻekształce|iu ] doprowadŻen]u doporóWn}va]ności zda|ymiza2a| |zuwaqina stosowanie identycznyón źasao wyceny w ouyowu tatacn'

W sprawoŻdaniu finansowym za 2012 l nie dokonano holekt Wynilających z zastrzezen bieglych rewidentóW Ża'o( ooozeonill 20'1l' / JŃag na o.al 'ań'ch ?a5lzeżeń

Vll.. 
.- 
objaśnienia dotyczące jednostek Wchodzących w skład grupy

kapitałowej

'|. Przedsięwzięcia wspólne , nie podlegające konsolidacji

spółka odlewnie Polsk]e s'A nie rea]iŻowała W2012 r. Wspólnych pżedslęWŻięć z podmiotami Żewnętlznyn]]

Dodatkowe informac]e i objaśnienia do sprawozdania firraniwego-J ż12 .
21



2' T.ansakcje z jednostkami powiązanymi

Tlansakcje z podmrotami powiązanymi W 2012 r. odbywaly się na Żasadach rynkowych , a ze WŻg|ędu na ]ch skalę W
lelacji do pEyc_odÓW {os4ów soól\: nie r a5/ ola 1e- stolneqo /-dcze_'a'

ółka Akcyina oDLEWN]E PoLsKlE z siedz b w Starachowicach

trans nostk dominu ca iOP lnvest S z o.o. z siedz w Starachowicach

Wzajemne_transakcF ze spółką dom nljącą oP nvesl Wyn osły 1o4 tys' zł i dotyczyv dŻierżawy prŻeŻ spółkęod]e*e Polskie s.A' licencji Zintegrowanego syslem! lnformatycznego I4PULS desc, licencjl oazy oanycńoMcLE sprzętu komputerowego oraz dzieżawy pomieszczeń biu rowycń pzez jednostkę dóminująóą oP'nvesl

.]ak lvyn ka z tabe]] WŻaiemne transakcje ze społ[ązależną Prima Wyn osły 2966 tys zl' spółka Żależna Pr]ma
sp' z o'o' śWiadcŻy na rzecz spó]ki od]ewnie Polskie s'A' usłUgi ,glÓwnie w zairese produkcji rdzeni oraz
szl]fowania od]ewóW ' spzedaż zrea]lzowana przeŻ spółkę odlewnie Poskie s'A' do spłki zaleinej dotyczy
sprzedaźy materia]ÓW imed]óW oraz dzieżawy części oczyszczalni ' pomieszczeń biurowych iśocjalnycĘ
pomieszczeń Waoztatowo- magazynowych |lządzeńzpŻeznaczenien na prowadzenie działalności gospoaarcie;' 

'

Jak łrynkaz tabeli Wzajemne tra|sakcje Ż podm]otem powiąŻanym oP Handelsp Żoo'Wyn]os' 1112 tys' zł

1 0P lnvest
Sp. z o.o.

b) tlansakcje Ż iednostką zależna: Pr]ma so. z o o' z siedz w Starachowicach

Sfatus
Wynik Waność

w%

f,PRIIMA
So. z o.o.

za|eż|a 50 -91 2146 82A 145 98

2.0dlewnie
Polskie
s.a

dominu-

]ąca
61 992 515? 820 2146 98 145 100

Razem: 2966 2966

c) transakcie z miotem oP Handel sp. z o'o' Ż s w Starachowicach
Wynik Waność

w%

1.0P
Handel
So. z o.o.

poWiązana

50 36 1 094 18 48

2.Odlewnie
Polskie SA

powiązana
61992 5 1s2 18 1 094 1 48

RaŻem] 1112 1112

Dodaikowe informacje iobjaśnienia do sprawozdania fjnansowego za 2012r
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na oDLEWNlE PoLsKlE z siedz bą w starachowicach

9|_!311.]!|_ 1: ! stala sĘ podmroten] powiązann ze spółką odlewne Polskie od dnia2 kwietnia 2o1o r' W
zW aŻhu z .owolanler oana Kal'1ieża Kw ehia- WsponMasc c'e a spe( o D Fandel l ooslao a w - ęj 75o o -oŻEłóW/'a Wicep'e\łoonr/oceoo Radv Ndozo.czei oo'pwnie Dos{ie sA So7edaż łealiiówana w zo..z r pzez ooHande] sp z o o' do od ewn]e Po 5 [ie s 'A W iwoc]e ]ączne] l osł tys_ zi' ooryczy,t ioiiu,'i 

'lt"nuło' 
l to'u,o" łoprodukcji odlewn]czej na Warlość 1 040 tys' Żł , dzierżawy powierŻchni mąj'vńo""i"u *u,toic 30,o tys' zl olaz

us]ug składowania na Wańość 24 tys. zł'
sprzedaż oP H andel sp' z o'o' do od ewn i Po lskich S'A' stano\łła 56,2olo W obrotach spolkioP Handelsp' Ż o.o.od|eł.ie Poisl e s A n'e pos doa _nyc|- ood1]iolÓw pow'ąza"y.h .iz wvnien one m,ńr" 

''
Spo''a nie zawierah z pod-otar oowia,,d-yrl ''J'sal^i _,elypowYch ine:uty:owyc-' odoAgaiącyr_ ooWarunlów rynLowych

3. Wykaz podmiotóv/, w których społka posiada co najmniej 20 proc. udziałóW W kapitale lub
ogólnej liczbie głosów

Na podstawie umowy kupl]a z dnia 30 kwietnia 2oo9 loku odewnie Polske sA prŻe]ę]a kontrolę nad spółką
PRlI\,4A sp Ż o'o' z sedzibąW starachowicach'
l]dz]a] W'kap]ta|e spółki zależnei PRIMA sp' zo'o' Wynosi 100% iuprawnia do 1o0% głosóW na ŻgromadŻeniu
WspÓln]kóW tejspo]ki'
W dniu 16'01'2013 l' ZarŻąd spółki odewnie PoIske s.A podał do publ]cznei W]adomośc] ' ze Nadzwyczajne
Zgromadzen]e Wspolnikow Spol[iPRlMA podjęlo uchwaĘ o rozwiąŻan u'spółkiPńl[4ł oi*ii.iu p; llł',łuóji' 

,

spÓll€ od ewnie Pols[ie s A' objęla rezerwą W ks]ęgach iachunkowych za rok2olo ńartos't nllycla looł ceny
udŻialow

4. lnformacja o odstąpieniu od konsoIidacji

W'20'2 r .a podstdwie an 56 Lst' J .s dwy o lal.t.howosc od'ew_ie Pols.e s'Ą odsląpJa oo soorŻądza-'aoól'ocz.ego LWanareoo ' locŻnego sfonsohoowa_eqo spraWozoanla._a-soWego go}ż podstaWowe W,e'|,osc'

:j: ":i:: "" ' 
j:j.9't1: .:'eżnei , p" r' lodv' s_ra b] a' oota 

"yn'l 
.'nu-ro* 

''ią".i .toiil o a rea 'zac] celuox.esonego w an 4 -st' ' ustaw} o iachunkowo(( l PrŻyc'oo) zrs,wa"e przezsoółezależ.aPR]VASp loopod]egałyby W calości Wyłączeniu W skonso]]dowanym sprawozdjn u finansowym go}iź.poi'k; i. śWiadczy us]ugi
Wyłączn]e dla społki domin!]ące], tj' odlewnie Polskie S'A'
W tabeii poniżej prŻedstawiono podstawoWe wskaŹniki ekonon]]czno finansowe charakteryzujące działalność spó]k]
Ża]eżnej PRlN4A sp' z o.o.

Wskaźniki ekonomiczno_ fnansowe s PRI[4A S

Dodalkowe r'olTac]e ob.as^ eT a oo sorawozoa . Jt r a.sŃ 
"go 

';-o.2 
'
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oDLEWNlE PoLsK|E z siedz]bąw sta.achowicach

5. lnformacja o nazwie i siedzibie jednostki sporŻądzającej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej' w której skład Wchodzi społka jako
jednostka zależna

Społką dominującą d]a odlewni Polskich s'A' jest spółka oP lnvest sp' Ż o'o z siedz]bą W starachowicach, A]
Wyzwoenia 70 posiadająca 26'25%udziałWkaptaleiuprawnionado26,25%głosóWnaWa|nyrnzgromadzeniu'
spółka dominUjąca oP lnvesl sp zoo' sporządŻa sprawoŻd an]e finansowe jed nostkowe i skonsolidowane'

v t. lnformacja o połączeniu z innym podmiotem

W okresie od styczn]a do grudn a 2012 t' nie Wystąp]ły zmiany W struklurze spólki W Wyniku połączen]a
]ednostek gospodarcŻych, przejęcia ]ub sprzedaży ]ednostek, podziału, resl;ukturyzacji i zanieihania
dz]ałalnośc]'

lX. lnformacja o możliwości kontynuowania działalności

sprawozdanie jlnansowe za okres 01'0l'2012-31'12'2012r' spaźądzarc pży założeniu ko ntynuacji działalności
Wokesie n e krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego'

X. lnne jnformacje mogące w istotny sposób Wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz Wynik finansowy Spółki

1. lnformacja o dywidendzie

Wokresie 12 mi€sĘcy 2012 r. spo]ka nie zadeklarowała Wyp]aty, an też n e Wyplac]la dywidendy'
Uchw.a\ Nr-r!?o]?' z:-dllia a7.052012l. zwycŻa]nego \łanego zgromadzenia zysh za roi obrotowy 2011 w
Wysokośc 5 933 631'42 z]otych został W całości pżeznaczony na pokrycie stlaty z lai ubiegłych'

2. lnformacja o zmianach W stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku spółka nie otŻymała informac]i o Żm]anie W stanie pos]adania akcjipŻez asoby zaŻądząące i nadzorujące.
Tabela poniżej pŻedstawia stan ] zmiany posiadania akc] Spółki przez osoby zarŻądza]ące ] nadŻorLrjące:

Stan na 31.12.2012r
01,01 .2012 t,- 31.12.2012 r. Stan na31.12.2011i

WicepleŻes Zarzadu sDołk
498578 2 41 In 498 578 2 4ft

2 W ceprzewodniczący Rady 100 0,0005 % 100 0 0005 yo

498678 2'Ą1a5% 498 678 2,4105 %

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawoŻdania finansowega za 2a12l'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsK]E z sedzibąW starachow]cach

3' lnformacja o emisji akcji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papieróW wartościowych

y_:'l,..^:: 
]_r"T]:.]!:| 3o1 

] r' nie m ała m]e]sca em sja akcj , Wyklrp i sp]ata dłużnych a także kapitalowych
paprercw wanosctowyctt.

4' Postępowania toczące się pĘed sądem'

Na dzieh 31'12.2a12 r' nie toczyły się żadne postępowania pżed sądern, organem Właści\łym dla postępowania
d-bit?Żowego uo o.gane1'] adm'lisll a( .i p - o| c/ne-

5. Najważnjejsze zdarzenia w okresie 12 miesięcy 2012 r'

W okresie od 1styczna 2012r do 31 grL]dnia 2012r' W spolce odewnie Po]sLie s A' W}stąpły następujące/ddrze1a "lające Wolyw na ei svlua,lę TajaL/oWą i iinan<ową

,' 
l-."T -n9,:r'9Y',^.soólńJ 

korzyslaiąc Ż o.zysluguącego-ejp'awa o('eso-egows3plI5t]1ońy
uqÓdy z a^ń 29 aĄ'2u09 .' do\o^ala _a ?ec/ BNo Paioas Ba_' polsta s A' pzedó.rinowe. spraty
pozosta]ej części zadł!żenia z nie] Wynika]ącej W Wysokosci 5'934 tys zt wraz z nalłnymi oosetlami wwysokości 301ys. zł' W zwiąŻku z pżedterrn nowąspłatą ZadłL]Żenia społu ń |on'ollu oooutło*y.t'
kosńóW iopłat'

2) Wdniu 01.02'2012 r' spó]ka podpisała z Raiffeisen Bank Poska Społa Akcy]na Ż siedŻba W WarsŻawie
umowę o limlt Wierz}łelnośc Nr cRD/U3676oi 12 W ramach niniejszej umo''y einiio.i.rł społ."
odnaw,aĘqo l'Iedyl- W ldc'unl- beżącyn W Wysotosc' oo o oóo rys' il 'r-pii'i^urrer'un 

nu
llransowaa_A b'ezącel dz aja|rosL gosoodarc,,e- W o\'es'e do dnla 3, o1'20.3 l' Zabe,,o|ec,/en'em splary
KIeoWu Jest 0elro".]ocnl(two udŻ elonó Banl,ow oo .a.n-.\óW2 SDM W Iyr Ban(- ' n'pole\a do .Woty'0500tys /lna prawie wec/yslego -zyt^owa"ia gl-'tuj \slęga Wec/yita ł' i_lbóózl-sz o *,u'.
r es]ą We'}Ieln.s( ' Ż '_lowy -be/oiec/era WW ' 'e' 

'.horrosrl o'al oohł'eoŻo_a cesa należnośc'oo
pięciu kontra hentÓW spółki' oplocentowa n e L redytu sta now stawka \łlB oR d la l nł oeiozyłow w eLrupow|ęk</o' a o 2'5 oo -1alżę Ba"l - ńsla'roLu

3) W dn]u 23'02 2012 r' na lachunek bEnknwv spolki Wplynę,b hwota 1'665 tys zł t}ł!]em refundacj] przez

i1y1.i!.:.,::111.]':.zed:ębbrczosci .'ęi,.iurńlo*po"'e'o:;;*'.i"Ńt{"r,y.r]., p.
5tW0'/enle w soo]ae 0dew'ie Pols{e sĄ' 0ś'odka Baoawczo_ Qozwo owego Korrpo-e-lół

0d/ewn iczych ,,0B RK0' ,

4) w dniu 14'a4'2a12 r spółka pod p]sała Ż Ra ffe sen Ban k Po ska społka Akcyjna z siedzba W Warszawie

1Tl: N].] 
:" Ul.Y 9 L 1'l W'e"}ieiności N. coD L 36760 1) . on'. ól 'o' io;z ]ó-łu' * ,u'u..

{Io.ego g0lna 9ra_rca ll.'llt- $/ieżńe _osci udz'"'o^e9o spolce loslala zwięńsŻord o \Worę l'o00 łs lł
i_.^1l.i!?i]_!] lr "* 9e \Ąa 'towyc. llansalc' te'r lnow}c^' zawe:anych oorięo)y Banhien a5p0]rą -a 0o0c.awie 0dlębnych UToW do k\łoly .'000 

tys i, lUo jej .ów_owa1ościW irycn wa ulacn W
terminie_do3'1'01 2013 l Łączna kwota Żadłużenia spółki, wynikająóa z umowy o LińitwLi.yr" nosci ttr.cĘDUj676012 l onia 01'02' 2012 l w|a? z A-elsem Ni: , o- 'll'oi ńli'i'-' ,*,ąrun",
W}lorzysla1'e"1 lirlu W.olTE proourtow obalcŻonyc- .y,,yier tj' ł"oyt' *rń'n'- o,ezący1.l o.a/
:9.]1l9'_T:]:Y:| 

u.:*kcji t-A1' ".{ry., nle lloże o7eiro;/ya l óoo ty, ,, ' ń ,i: ji-:. oou,yz",yn

']::i:Tj.': 
Żabezp ec./e ie w br"lie ooodana się egleLucl' w lryo|e a1 97 oJdła Bd.Powegó Ż

Kwoty 9UUU tys' Żl do twob l0500 rys I Va'sy.ra'na d,-go.c Wa 'low\,cn ka_salcii le'rinow}cn
Ża\łieranych pomiędzy Bank]em a spółką ne moŻe byc dluJsza nż szesc 

'i", ę.|. 
'w .*lą'łu 'zawańym Aneksem NI 1 do Urnowy o Lim]l Wieżytelno9c Nr cRD/!36760/1z z anń ól az' zol2 rol'u

spółka zawarła z Raifleisen Bank Polska Spólka Akcyj|a z s eozioą w warszańie ń iniu ll'oą' zolz

Dodalkowe rnformacje i ob]aśnienia do sprawo'dan]u t]ninsoilĘo ż zó1) .
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a oDLEWNlE PoLsK|E Ż siedzibą w starachowicach

5)

l::: Y'Tlg::::1ą o Wspop'acy w la..esie Tra sa|cji -e.1lnoJ/yc_ o'az Jnowe Dodal,ową

:::l::':q l:'_'j"'ryr" hto'e uTożhwiaa spo,ce /awiera'e lerT _owyc" lla^sa\cii W;lulovłcl' W7wązfu Ż /a Ńally-l L1awaT ' 'nii nd Walulo\łe ł d ^sal .je le'rrirowe z le.r ae..l \ł;żnosci oo 3 l o l2013 r, Wynosi 1000 tys. zł' Żaś kwota wańości progowój' t]' akceptow;n;j l"". ii"lri..t.y.a*1
y::::::i:"]l 'i:l:[- Wa1osc rp[e.en-y,ne; vvy,ó.y iy..owe wszysr^ćf 

'ińłv.t' p,..' spo"ęransa{c] Dez (a-c] pocalhowe' wynosi 6/0 lys ,/ł W 'arrach powyższych uróW' w za'eżnoŚc od

:"_'J?l :|::!i l.::l":ie 
Lszlałowa-|a się . .'sÓ\ł wa'Jl' noz'we !ęoJie .i*ń,il,. |oł soollę

zabe/oęcza.ącya. lla-sav cjilYpU fowald o Wano5c slanowiacej n a<syT;ln e loo0 eksoozicii Walutowej

::P^! 
p:l^":l T[ 99:1 ":q":I:- 

piez soół!ę w'wilutacń n;e zale,piei,ó"!l,; w sposoo_arura ny UDec-E stalow'ą one 0k0ło 25o; o"ychooóWogółeT spó,1i'
W dniu 070520]2 l' zw.zajrc Walne Zgromadzenie spó]k odlewne Polske s'A' zatwierdzilo
sD.awoŻo anE ' -ansowe sp'awozdanie za7ąa- / dza'a.osc spólh /a rcl obrolowy 20 1 1 udzeiioc'zb'\.ar za7ad- lclon'or Rady Nadzo'rze_ spo1i absbluloriun z 

'vloniniu 
prr", 

'łobow|ązlow W 20lir'' a tal,że ood'ęo U(n\ła|'A o prze)nacze-'u zv"\u za lol żoii ni loi1.iu 
","y 'latubiegłych,

\,\ d^ " 27 a6 '2a'2 r Raoa N adzo'clo Spo < ooojAla -C 
I wa'ę w sDIaWie W}Do-- o'eq'eoo re!! denta'f00_r'oter upIaWn'o_yn do o.zeploWadzen d oada',a so'awozoania.nansowego"sńlhl Akcy.'ej

0D-EWN E D0-shlt Ża 'oh 20'Ż oraz p7pqląot] (prawou r]o" a ,. ansołeqo ś iińi)"i p"liou" zan
'o\u zostala Wyb'ara SDorla Au' .1 A-oyI Baroara szalur,o Jaowiqa Fa;on śpo'"a /ónandyrowa z
sleo,,loą w /'dl.owie' pI oo}oj. 84' 3'_)64 '(ld{oW wplsa_a ^a stę podnioiow uo.awnionyrr do
bad€- d cprawo,,d_.: i na^sowyc- plowadŻoną przAl la.ajowd lŻbę Biegry;h Ęewde1ow 

'o; 

1;i136,
wd^''1Ą','2a')lSoolłaooop'sa'dzBanhler\li''e"nurrS'A'zsliózoąwwarsza*tłne{snr,oo
Umowy o kledyt W rachu|ku beżącym z dnra 3 grudna 2o0z l w lĘsokoso aóoo i'r' .ł .prŻeznaczen em na fnansowanie bieżącejdz ałalnoścl okres [redytowania sńotł pze. sń ńilrnnlums'A. Żostał prŻedł!żony do dnia 01'12'2013 r z zachowaniem oót},ińJiuioń.n 

'**Lo"zabezpieczeń' spółka złożyła no\łe ośWiadczen e o poddaniu się eg'ekuc;i świadc.e;'p;nięinyc|r oo
kwoty 12 000 ty. /, z lerm' e-l W}.Iąp'e-ia ozeŻ Ba.( o naoa1ie b;r,o*ó"u tytulo'' ó 

"i:.yj-u"-1|auŻ-' Wykona|-osci do dna o''122016 roiJ 
-.owe ośWiadczen'e ;at o zas1"wcy o'oooianlr] sę

egzekuc]] Wydania przedmiotu zastawu na żecz BanhLJ z terminem wysiąienla poeź óuil o naouni"
bankowemu tyłułowi egzekucyjnen]u kauzuli Wykonalności do dnia'01:12201'6 i- p'..oó sp"łę
pod oisała 

. 
urrowA oze'ewu WierŻńe nosc, l urowy Ube,'oiecze-ia ?eczy JJ(no1ycn ź"iźi"' pr",

spókę ', coToe sa Towdzysiwo UoeŻpE(ze: s A Ven'al.sura_ceGro-pwuz-l'ooanló'i.ołr:

-"]:. ' 
,-|1i:: ą.y.n 

' l.bA7p'e(zenie W-A7yle|no.c Banhu Ż ty1-J- zawanei urowy l.ę6yl9',1ą
uo'ocenlowanle \.edy,lu slanowi stałl. W'BoĘ da oepo. ńoW jednor'esięczrych niąr oa-'- w
Wyso'oscl 1'2 oo' Ba_. poo'eze p.owl,je z lyt-' zawa'c'a A_elsrl r r do -"oó.ao1,io*'" a ona:
9':j.T ^:1 

roku W wysokosc l o, od {Woty 
''edyl- ob,"IAj A_eksem' p.oui,e adntistiacy'^ą w

wyso?osL lJ' !o o?Ż pJow'z e od lad-9a.o\łan a W WyŚol osc' 0 2oo'
v\l dniu 14'122a12 r' Zarząd Spólk] poinformował op]n ę publiczną że W okresie od dnia 28'04.2012 rpoprzez zlealzawa|ie kolejnego zamÓ\łienia na dostawę odlewÓW zehwnycn ou koneo śo' z o'o' z
:i:91bL:]:*,:: spotra osą!"€la Wa1o.ć o.zychodow7e spEeoaży oo r.oęJośp' z o o'_wĘv ejw}sohocc| 1'] (Jtj4 tys Żl Rea''zacja zaTówien oooy,a się'a wa'U^\ach ry.lowycn -ie odoegaiacych odp.stanoweń ogó]nie puyjętych w umowie dostawy, bez zlplsÓw dotyczących laiu.o*nv,l ""liunro"

7)

6)

B)

6' zysk iWańość księgowa przypadająca najedną akcję

ay:krj*ni 9!9rę_a\9kl]ąwyI]czono dzieląc zysk ne|'o za2a12l Wkwocie515'l 617'41 zl
(lok_2011]- 5933631,42Żł) przez średnioważoną liczbę akcii ' klóla za12 mcy iolz r' wyn osła
20 664 f2f sżuk ( rok 2011 : 20 664 121 sztuk )
Zysk ozypada.ący na_eoną alc e Wy^osl /Ó 2a'2l o.25zl'|/d 2a'1, o)9z11'
sledn owaźona icŻba akcj]' to czba akc]i ŻWyllych występuqca w ciągu danegi oltesu t]' licŻba akcji na

Dodatkowe infornracje i objaśnienia do sprawozdania fin;rls;;eg; ; 
'o'; 26



na oDLEWN|E PoLsK|E z siedŻi w Starachowicach

T.:^':t"1_1..]:s_":] l::: s.o}lowana o'lczĘ a<cj zVW|,ł(h oolLpo.ycn 'b Wyerrłowanyc- W ciągu tego.rres- ' Wazona Wskazn'h Fr odŻ\Ą1erc pdlaią^y n o.Ies Występowania fc alcji Wshaż_il,odzwe'c6dlają;y
okres Występowan]a akcji]est to liczba dni, pŻez jaką określone akcje występi1ą 

' oo całłowłe1 liczly ońiń
danym okresie.
W oklesie 12 m cy 2012 roku liczba akcji W kapilale podstawowym spÓłki nie pod]egała zmianom.

_Wańo_ść 
ksĘgową |a jedną akcję na dz eń 3l '12 20 ]2 r. Wy cŻono dz eląc Wańośc kapitalu Wlasnego na dzień

31'1,2'2a12f' Wynovą.ego 23955493'13 zł (na da!! 31'122o11r. ']BB03800'27 
zI) pńz rczbę akĄi

ŻWyk]ych Występujących n a dzień 31'12 2012l t]' 20_664121sztuk (na dzień 3]'l2 20l1 r':io 664121iztuki
Wano.ć księgowa -a 

'eo.a 
a\.p W}nios'd naj'''2'2012l' 1'16zł (na3''l22o11r': o'91 z'|

W opisywanym okresie spóła nie emitowala 
. 

oblig acji Żanennych na akcje oraz opcji na akcje' Kapitał
zakładowy dzieli s]ę w całości na akcje zwykłe (nie ma akcji Uprzywilejowanyćh). Z uwaoi'na brak elementów
lozwadniających akcje ŻWykłe, W niniejszym raporcie nie prezentujemi tozwodnionego'zysku na jedną akcję./wyllą lozwodn o-ej Wa'tosci l,5 ęgowel ' a ied.ądlcję'

Główny Ksjęgowy

Teodora Waksrnundzka

WICEP

Dodatkowe jnformacje i obiaśnienia C]o sprawozdania f nanso*ugo .u 2012 ,
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