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w Starachowicach

1. Podstawowe informacje o nazwie i przedmiocie działalności

oD -tWN lE Po.s \ E S' A są s oółńą a\( y 4ą' s'edz,bą spółki lesl 
..liaslo sla.achow ce A' ' Wyzwolenia 70

soolla /ostab Ża.ejestrowa -a pże7 sad Re.o-owy \ł k ecach x Wyozial Gospoda(zy KRs Wkralowym Rejesl'le
sądowym pod Nr KRs] 0000024126' Wcześnie]sza rcjestlacia n]iala miejsce W relestŻl hand owym pód numerem
RHB-2339.

Przedmiotem działalnośc 0DLEWNl PoLsKlcH s A' iesl !rodukc]a odlewóW ze stopóW żelaza' Ż dominującym
udŻiałem żelWa sferoidalnego olaz działalność lsługowa ]hand]owa z tym związana, a także hande] matera]amii
lowarami odlewniczymi.
spólka oferuje kompleksową obsłUgę klientóW od proiek1! do dostawy prod!ktÓW Wytwarzanych W cyku prcdukci
odlewnicze], obejmuiącej:

- projektowanie t€chno]ogii wykonywania od eWóW,- Wykonywanie oprzyrŻądowania odleWniczego (drewnianego' żywicznego, metaowego),- produkcję od ewów'
- obróbkę mechaniczną zgrubną i n a gotowo, obróbkę cieplnąiciep no_chemiczną- montaż podŻes połó!ł od]ewniczych,

na gotowo natryskowe iŻanurŻenowe, malowanie

Akcyjna ODLEWNIE POLSK E z sedzi

_ malowane(gruntowanie n]aowanie nawieżchniowe
prosŻkoWe' kataforeza)'

- pakowan]e Wysylkę'

2' lnformacja o roŻpocŻęciu działalności

spÓłka loŻpocŻęła dz ałalność 14 Vl'1993 roku pod nazwą Exbud odlewnia Ze]Wa sp zoo' \ł stafachowicach' W
okresie swojej dz]ała nośc zmien]ła Jormę prawną naŻWę] prŻejścowo siedz]bę' od 1998 r. akcje spółk są
notowane na Giełdzie PapieróW Wanośc]owych s A' WWarsŻawe'

3. lnformacja o składzie osobowym zarŻądu oraŻ Rady Nadzorczej

W skład ZarŻądL] spó]kiWchodzą
Pan Zb]gniew Ronduda ' łezeszarząd|J
Pan Ryszald Psarsk W]ceplezes zaEądu
Pan Leszek Walczyk _ Wiceprezes ZaEądU

W sk]ad Rady NadŻorczej spólki Wchodzą

Pani Joanna Łączyńska'suchodolska
Pan KazimierŻ Kwecień
Pan Tadeusz Piela
PaniJóŻefa Famielec
Pan Roman Wrona

_ PrŻewodnicząca Rady
_ W cepzewodnjczący Rady
_ cŻłonek Rady
' członek Rady
_ czło|ek Rady

4' Porównywalnośćdanych

sprawoŻdan le finansowe spółk p rezentuje d a|e f nansowe za okles od 1 slycznia 2012 l do 31 grudn]a 201 2 rok
oraz poróWnywa]ne dane biansowe za 201l rok.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone W zlotych polskich W zaokrąg]eniu do tysiąca złotych
(chyba że zaŻnaczono inacze]).
Dane finansowe zawade w sprawozdaniu za 2012 | nie podlegaly przeksztaiceniu i doprowadzeniu do
poróWnywalnośc zdanyn za2011l' Ż uwagina stosowan]e ]dentycznyih zaśad wyceny w obydw! atach

WprawacJzenie do Sprawazdania Finansawego za 2A12 rok



a ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach

W spEwoŻdan u finansowyn za 2012 r n e dokonano korekt Wynikaiących Ż zastŻeżeń biegłych lewidentóW za
rok popzednitj 2011l' zlwag na braktakch zastrzeżeń'

5' opis organizacji grupy kapitałowej

Jednostką dorninującą dla spÓłk od]ewnie Polsłie s A. W rozumieniu ań' 3 ust' 1 pkt 37 ustawy o rachlnkowośc]jest spo]k€ oP lnvest sp' Zo'o' z siedŻibąW Starachowicach, która posiada W kapitale zakładowynr (akcyjnym)
udzial 26,25a^ co uprawn ia ]ą do 26,25% g]osóW na Wa|nym zgromadzen Lr akcionar usŻy

od ewn e Polskie są 100% Lrdz]ałowcem pos adają Uprawn enia do 10o% głosó\ł na ŻglomadŻeniu WspólnikóW
spÓłkiŻaeżnejPR fu]A sp zo.o z siedŻiba W starachowicach'

Na podstaw e ad' 56 ust 3 ustawy o rachun kowosc] od |ewn ie Po skie sA odstEp ]a od spożądzania pólrocŻnego,
kwańalnego irocz|ego skonsolidoWanego sprawoŻdanla finansoWego gdyż p;dstaWoWe wLlkości ókonomicz]ne
iednostkizależnei ( przychody, sLrma bilansowa' Wyn L finansowy) sąnieńtotne d a realizacji celu okleślonego W ań'
4 usł. 1 ustawy o lachunkowośc' Przychody uzyskiwane pŹez spollę zależną Prin]a sp' z o'o' pod eg-ałyby w
całościWyącŻenU W skonsoldowanym sprawozdan u f]nanso\Ąlm 

' 
gdyż spółkala śWiad;zy usług i Wy]ą;z;ie'd]a

spólki donrinU]ącej' tj odlewn]e Polskie s'A.

W dniu 16'01'2013 r' Zarząd spółki od]ewnie Polskle sA' podał do publcznei Wadomości , że Nadzwyczajne
Zgromadzenie WTólnikóW spó]k PRlN4A podjęło L]chwaĘ o roz\ł]ązaniu Spó]k] Pń]fu]A i otwarc l] jej lkwidaóji'
spólka od ewnie Poskie S A' objęła rezerwąW księgach rachunkowych za rok 201o Wańość nabycia'1oo% cjny

6. JednostkiorganiŻacyjne spółkiwpisane do KRs ( oddziały)

spó]ka nie posiada W swoiejstruktuże ]ednostek organizacy]nych Wp sanych do KRS'

7' założenie kontynuacji działalności

sprawozdanie llnansowe za okres] 01.01'2o12 l. _ 31j22012 r. sporŻądzono pzy założenlL] kontynuacji
dŻiałalnoki gospodarczej spo]kiW dającejsię przewidzieó przyszłości 

' 
tj pzez okres nie kńtszy niz 1z miesĘcy oó

dnia b|lansowego' Na dzień sporządzenia niniejszego splawozdan a przez ZaŻąd spółk] to ]esi zs utego zbla l
nie stwierdza się stnienia okoliczl]ości Wskazuiących na zagrożen e lonIynlowanE dzia]a nosci przez okń ]ednego
roku

8' omówienie przyjętych zasad lachunkowości

W spólce 0dlewnie Po|skie księgi rachunkowe prowadzone sązgodnie z pŹep]sami Ustawy o rachunkowościz 29
WrŻeśnia 1994 r' (tekst jednolity Dz' |-)' z 2009 r' ' Nr ]52, poz' 1223 z pózn e)sŻy ńi zn]ianam ) W sposÓb
zape\łnia]ący \łyodrębnien]e Wszystkich informacji istotnych dla oceny syuac1i ma14lówe1 finansowei, Wyniku
linansowego oraz możl]Wośc sporządŻenia o bowiąŻu]ących sprawozdan { n 

jnsowych, w tym racn unku zysłów istrat
W ukladze ka kllacyjnyrn ' d a potrzeb spełn enia Wyr.ogóW Wyn kających z Rozpoządzenia M]nistra FinansóW W
sprawle lnforn]acjl biezących iokresowych pŹekazywanych pzez emitentów papieróW Wańościowych z dn 19 lutego
2009r ( DŻ U. Nr 33 z 2009 r., poŻ' 259) oraz W Układze rodza]owym _ dń pofueb G|]s; racńunku pzeplywó'w
środkóW pieniężnych metodą pośred n ią jak rÓWnież Właściwego dokonania loŻliczeń podatrowych i]nnycń (Uś'2US
PFR0N itp.).

Wplov'ddŻcn]. do spra'^o/danio rl. ańsoAega . a 2o12 raŁ



w Starachowicach

f) zapasy produkcji w toku Wycenia sę Wg tzeczywistego kosŻtu Wwolzenia obeirnuiącego koszty

GłóWne zasady to:

1) Rok obrotowy pokryWa się Ż rokiem ka]endazowym,

ł Ewjde|cję księgową operac] gospodarczych prcWadzi sę W układŻe syntelycznym iana lycŻnym Żgodnie z
ZPK dostosowanym do potrŻeb spółki W sposób Żapewnlający grcmadŻenie'infoimacji niezbędnych d-o oceny
syt! acji fina|sowej i majątkowe], efektywnoścl działania pode]mowania decy4izaŻądćzych'

3) Wyceny aktywóW i pasywóW oraz uslalenia Wyniku finansowego doko|uje się na Żakończenie każdego
miesiąca W następujący sposób:

a) środki t*ałe oraz wańości niematerialne i prawne Wycenia się Wg cen nabycia lub kosztóW 
"ńwożeniaW pżypadkL] realizacji inwestycji lub Wykonania środkóW tMalych We Własnym zakresie/ pomniejszonych o

odpisy z tytułU tMa]ej utraty Wańości' cena nabycia ]ub koszty WytworŻenla slanowią iih W;ńość
początkową.

Środki1*a|e są umarzane /amońyzowane/ W sposób lniowy zgodn e z p]anowym rozłożeniem lch Wartości
początkowej na puyjęty okrcs an]ortyzacji. stawki amońyŻacyjne pży]ęte W odlewnie Polskie sA'
generalnie od powiad aią stawkom zawańym W załącŻniku NI 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób
plawnych z dn 15 'a2 '1992 r '(Dz L) z 2a| l 

' 
ff 7 4 

'poŻ'397) 
Wyjątek stanowią |astępujące środki tMałe:

- oazyszczalka nr inw' 1935/5 i powstałe W Wyniku zrealiŻowania l etapu wjeloletniego planu
inwestycyjnego pn' 

'Kon]p 
eksowa r.odelnizacja automatyzacja procesów produkcinyćh z

Wykorzystaniem naj epszyc h tech n ik'' dwie lin]e lech no og icŻne: s P l'ł F - nr inw 1 902/5 i AL i'_ nI inw
1903/5, dla których zaŻądze|iem Nr 27lDN/2oo6 z dniem 01'o1'2007 t' określono d]Uższv
pfzewidywany okres uż}łkowania n]ż Wynikający z Żałącznika do Usta!ły podatkowej'

- piec dwutyglowy nrinw 2065/4 nabtty W Wyniku ŻakońcŻena ll etapu planu inwestycyjnego 
'Wramach plojektu 

'Wdrożenie zintegrcWanego systemU topienia i obróblri pozapiecowej stopów żelaza'''
d]a którego Zarządzen]en] Nr 3łDNi20o8 Ż dnem 0]'02'2008 r' okteslono dlużsźy pzewidyvany
okres L]ży,1kowania n]ż Wynikaiący z załącŻn]ka do Ustawy podatkowej' W \łynikL] Wydania W 2bo9 i
pleca W ramach umowy przewłaszczenia' a następnie ponownego jego nabycia, został on
zarejestrowany pod nowyn] r]umerem inwentażowyrn, tj' 2146/4 izgodnie z Zażądzenien] Nr 17
A/DNi2009 Ż dnia 20 sierpna 2009 r' ]est amońyzowany do potrzeb biansowych ńną stawką nż
Wynikaiąca z załącŻnika do usta\Ą1 podatkowej,

automat d_o formowania bezskrŻynkowego nr ln!ł' 240715 
' 
d|a któlego zaęądze|iem Nr 8 /DN/2011 z

dnia 16'12.2011 r' określono dłuzszy puewidywany okles uż}łkowańia niż Wyl]ikający Ż Żałączn ka do
ustawy podatkowej.

Środk] tMałe iWańości niemate ane plawne o iednostkowej cenie zakupLr niższej niż 3 50o zł.
obciążaią koszty dŻ]ałalności popzez ]ednoraŻowy (1ooo/o) odps amortyzacyjny W miesącu ]ch
Wydania do uż}łkowania.

b) środki tMałe W budowie _ W Wysokości kosztów zwiąŻanych Ż ich nabycem lub WytworŻeniem
pomniejszonych o odp]sy z tytułu t&ałejutraty Wańośc,

c) aktywa tMałe Wg cen nabyc]a pomn]e]sŻonych o odpisy z tt4t u trwale] L]traty Wańości,

d) inwestycje krótkoterminowe Wg ceny nabycia n]e Wyższej od ceny rynkowej'

e) zapasy żeczowych składników aktywów obrotowych _ wg ce]] nabycia lub kosztóW Wytwożenia n]e
WyżsŻych od cen sprzedaźy net1o; zL]życie ub sprzedaz odnosi się W kosŻty z uwŻg ędnieniem zasady F Fo
(pieMsze przysŻło _ pierwsze Wysz]o)'

ółka Akcyjna ODLEWN E PoLsK E z siedzib

WprowadŻenie da sprawozdania Finansowega za 2012 rak



Spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzjbą W Starachow cach

r)

bezpośredn e zwiąZane z prodUkc]ą oraŻ uŻasadn oną cŻęscą LosŻtow pośrednich li' zmennYch kosztóW
pośrednich istalych W Wysokości lych koszlóW odpowadają.ych normalnemu !ł1lorzysla;iu zdolności
produkcylnych,

zapasywyrobów gotowych - Wg żeczywistego kosŻtu Wytworzenia,

nakłady na prace badawczo - rozwojowe Wycenia s ę Wg ce| nabyc]a lub Wytworzenia. W czasie rea zacjl
prac.pon esione nakłady gromadzone są na roz]iczeniach międŻyokresowych koszlóW, a po icń
zakończeniu prŻenos]się ]e na Wańośc] n ematetiane iprawne'

naIeżnoścj i udzielone poźyczki'W kwocie Wymagającej zapłaty'

zobowiąŻania _ W kwocie wymagającej Żapłaty; Żobowiązania kred}towe długoterminowe - W
skorygowanej ce]]ie nabycia; kosŻty zwiąŻane z obsługą zobowązań źaciągnięryih na finansowan e
mająku obrotowego ] zwrązane Ż nimi różnice klrsowe obciążaią laóhunek zy;kóW st.at W okresie ich
ponlesienia,

twolzy się odpjsy aktualizujące należności Żgodnie Ż ad 35 b Ustawy o .achunkowośc W Wys' ]oo %
ch Wartości na naeżności prŻeteJ'minowane powyże] 6 miesięcy nie zabeipiecŻone wiarygodną gwarancją
zastawem itp. ub jeżel sytuacja finansowa d]użnika WskaŻUje na znaczne pmńdopodobieństwo
nieśc]ą!aIności należności'

tworzy się odpis aKualizujący zapasy magazynowe maleriałów i towarów W Wysokości 10o% 
' 

ktÓre
nie Wykazują ruchu W cąlu 6 c L] m]esięcy popŻedŻa]ącycl] dzen biansowy Nie;bejmuje srę odpisem
aktualizującym materia]óW W magazyne NI 1, ltole stano\łą strateg czny zapas częsói zjmeńnych do
strategicznych lini techno]ogicŻnych (automatycŻna nalornjerska HWs' śtacia pżer;bu mas formierckch
oraz p ec dwutyglowy),

tworŻy się odpis aktualizuj ący zapasy Wyrobów gotowych w \Ą1so kości 50% ich Wa ńości na Wyroby nie
Wykazujące ruchu Wciągu 12 miesięcy,

ewidencję kosźów dzialalności operacyjnej spólka plowadzi Wzespoe 4 5'

kosńy dotyczące prŻyszłych miesięcy podlegają roŻliczen iu na poszczególne miesiace.

s)

h)

j)

i)

m)

n)

Wynikfinansowy(Żysustrata )_ pochodziz :

- wyn ku na dziala ności opelacyjnei,
Wynik! na dzalalności finansowej'

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych,

- o bowiązkowego obc ążen a Wyn iku finansowego z tyt. podalku dochodowego od osób prawnych'

Podatek dochodowy powstaje popżez skolygo!łanie wyniku brutto oi
- koszty straty trwale nie stanowiące kosztóW L]zyskania pżychodÓW

koszty istraty przejściowo nie stanowące kosztó\ł Uzyskania pĘychodóW,
- koszty i straty nie stanowiące kosztóW lzyskania pzychodóW W popŻednich oklesach obroto!rych

stanow]ące koszty uzyskania przychodu W roku bieżącym,
puychody nie W cŻone do podstawy opodatkowania,

- pżychody ŻWiększające podstawę opodatkowanla'
- odliczenia od dochodu

Usta]ony Wten sposób Wynik stanowidochód do opodatkowania Według obowiązujące] stawki podatkowej

W okresach kwańa]nych na dzień sporządzenia b lansu W społce tworzy się rezerwę i ustala aktywa z tyt' podatkL]
dochodowego zwiąŻane z występL]jącymi prŻejśc owo rożn cami między Wyiazaną W Isięgach wirroscią ałiywÓw l
pasywóW a ich wańością podatkową oraz stratą podatkową mozliwą do odliczenia w iźysztośc]' wyśtępówanie

Wprawadzenie do sprawaŻdanja Finansawego Ża 2012 rok



oDLEWNlE PoLsKlE z siedz]bą w starachowicach

różn c dodatnich spowoduje W p'ysŻ]ości zwiększenie podstawy opodatko\łania, W zwązku z czym w Wysokośc
kwoty podatku dochodowego Wyn]agającej W przyszloscl Żaplaty tworŻy sę reze'ę na podatek odroczony; rÓżnice
ujemne zaś' spowodują zmniejszenje podstawy opodatkowanra i dlatego w wyso[oscl kwoty prŻewidziane] W
plzyszłości do odliczenia ustala się aktywa z tytułu odroczonego podatkU dóchodowego' Zarównoiezenłę aktyńa z
t}łL]łu podatku ustala się przy uwŻględnle|iu obowiąŻujących W rok! powstawanla oiowiązku podatkowógo siawek
podatkowych.

L Wybrane dane finansowe

V,/YBMNE DANE FINANSOWE 2012 r. 2011t.
tvs' Żł tys. EUR tys. zł tys. EURl' PĘychody nettoze sprŻed. produktów,

towarów imateriałów 98172 23 522 '107 530 25 973

ll. zysustrata z dział' operacvinei 6 644 1 552 6 f64 'I 489
lll. ZysUstrata brutto 5 788 1 387 5 909 1 427
lV' Żysldstlata netto 5152 1234 5 934 1 433
V. Aktwa (stan na koniec okresu) 73 862 18 067 76 888 17 408
Vl. Kapitał własnY (stan na k. okresu) 23 955 5 860 18 804 4 257
Vll. Kapitał zakładowy (stan na k' okresu] 61 992 15 164 6f 992 14 036
Vil]. zobowiązania irezeMy na Żobowiązania
(stan na k. okresu) 49 907 12 207 58 084 13 151

lX' zobowiązania krótkoterminowe 19 356 4 735 27 314 6 184
X. PrzepłVW pieniężne netto Ż dz.ooerac' 12754 3 056 11787 2 841xl. PrŻeplywy pieniężne netto z dz'inwest' -3 476 .6 300 1522
xll' PŻepłVW pienigżne netto z dz'finans' 1 995 -6481 .3 021
xlll' PrŻepływ pienieżne netto 952 228 . 994 .240
XlV. srednioważona licŻba akcji w okresie
(w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121

xV' LicŻba akcii na dŻień bilansowv iwsń') 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Xvl.zanualizowany zysk najedną akcję zwykłą
(wŻłi EUR) 0,25 0,06 0,29 0,07
yvll. Wańość księgowa najednąakcję (W zł /
EUR) 1,16 0,28 0,91 0,21

Do przel]czenia Wybranych danych finansowych zapreŻentowanych W raporcie społk za 12 m_cy 2012 ) 2011lok|J
W tys' Żł itys eulo pżyjęto:

_ d]a pozycjlrachu|ku zysków strat oraŻ rachunku pżepływóW pieniężnych średnikurs dlaWauty EUR
oblicŻony jako śred n ia aryłmetyczna średn ich kursÓ\ł ogłoszonych przez N B P n a ostah dzień każdeg o
miesiąca od stycznia do grL]dn]a danego rcku' tj'

1 EUR = 4,1736 pLN dta 2012 r.

1 EUR = 4,1401 PLN dta 2011r

_ dla poŻycji b]lansowych na dzień bilansotĄl pżyjęto średn] kuls NBP dla Waluty EL]R obowiązujący na dzień
bilansowy dla danęgo roku, tj':

1 EUR = 4,0882 pLN dta 2012r. (tabe a NBp nr 252lA/NBp DA12z dnia 31.12 2012

1 EUR = 4'4168 PLN dla 2011, (Ł{:ij"^["r-.:!|r'ńLL3'ij,,!,),*',

Wprawadzenie do Sprawazdania Finansawego za 2012 rok



spółka Akcyina oDLEWN]E PoLsK]E z siedzibą W starachowicach

Tab-1. zysk ( strata) netto roku bieźącego lwtys. zll

30.12.2A11)

NajwyżsŻy średni kurs ustalony przez NBP d]a EUR W okresie od styczn]a do grudn]a bieźącego i ubieglego
rok! Wyniósłi
1 EUR = 4'5135 PLN L]sta]ony na dzień 05 stycŻn a 2012 r
1 EUR = 4,5642 PLN ustalony na dzień 14 grudnia 2011 r'

Najniższy średni kurs Et''R ustalony prŻez NBP d]a Et]R W oklesie od stycznia do grudna bieżącego i
ubleg]ego rokL] Wyniósł:
1 EUR = 4,0465 PLN ustaonynadzień7sierpnia2o12r'
1 EUR = 3'8403 PLN ustalonynadzień12stycznia2011I'

10. zestawienie lóżnjc pomiędzy Polskimi zasadami Rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi
standardami Rachunkowości (MsR)

spółka Wskazuje i objaśnia różnjce W Wańości Uiawnionyrh danych dotyczących kapitafu w]asnego (aktywóW
netto) i Wyniku finansowego netto oraz stotnych różnic dotyczącycn pzy;ętycń zasad (po]ityki) rachunko;ości
do sp.awozdan]a finansowega za 2012 r sporządzonego zgodn]e z poiśiimi zasadami ra;hunkowości (PZR)
oraz danych porÓWnywalnych' a odpowiednio sprawozdanien] f]nanso\łym, ktÓre zosta1oby sporządzonó
zgodnie z l,4iędzy|arodowym standardami Rachunkowości (I'4sR)'

Stan na
31.12.2012 31.12.2011

Róźnice PoniędŻy Przyjętyhi'asad;ńj hotliń
rachunkawaści( PzĄ' a MsR

1
zysk (slrala) nelto ws PzR 5152 5 934

2
Rarem żmiany zysku (stEiy) net|o
Ż tv'lułu prŻeiścia na lVsR

.554 - 360

a)'zwiększenia

b)zmniejszenia .554 360

skutk]Żm an kursÓwwalł 554 .360

PZR- wycena biansowa nd-nośc-Śra'aw 

-
Penężny(h Żobowązan w Wa Ulach obqch wq
sredneqo lursu NBP dladanelwruy nadzen

l'']sR 21 Wycena b]ansowa na|eŻnośc iśroijkóW
penęŻnych WWaulach obcyclr Wo kursL] kuona bankuz
UsłUg klÓrego spólk korzysta a zobowiązań Wwaulach
obcych Wo kursu sprzedażV banku

3.
zysk (słala) net|o po
prżeksŻlałceniu na ]lłsR 4598 5 573

ab'2. Kapitałwłasny lw
Slrnra

31.12.2A12
Stan na

31.12.2411
aółnice ponięazy pzy1ęgńłi ani sotity*i)

rachunkowościl PzH. a MsR

I
Kapihlwlasny wg PZR 23955 18 804

2.
F€Żem zmiany kapjlału w{asie9o z
MuIu Drzeiścia na lłsR 58 1 033

1 680 2101

Wprawadzenie do Sptawazdania Finansawego za 2A12 rok



Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedŻibąw starachow]cach

zmiana zysku (slfaty)Ż al
Ubegłych z lylułu prze]ścia na 14sR

1 680 2101

PZB amonlzJca W.ńo'o nernaler a nJiłl [r;WĄ{ll
orŻŻ nodlÓW tM.]yclr n eunroEonych na dz en biansow!
UmolŻone W (alosr Żlodn € Ż pu}]ęilm n. poczłtU
otr€Ś€m Użllowan. WńazL]]ą Wańosol$ęgową n€llo

[4sR J8 ]6 }o.e|LaJmor]vzar] z!{ ązżna ze Żnrianą
0l.esuUżv]lowanŹdaWarlos. nemżTer.nv.h'
pra$/nych or.Ż rŻelŻowych .} lyWoW trw!]łch
MsE ]2 lo.€lL. reŻefuyn.podal€l doch odosob
prawnyrh Ż]y1 prze!. a na l/SB zwazane|ŻeŻm aną
$re5U uŻ}1loWanla rzecŻowych allyWóW hła/'y(h
Wańośc ni€mżL€nanV.h l nr:Wnv.h

1 068

zm am zysku (slraty) n elto rc ku
bieżącego Ż lylułU przeiścla na NłsR 554 360

Zlodnez punklem 10, Tab.l Wprowadzen a do
s prawozda n i3 lin€ nsoweg o

_ zm ana Żysku (straly)z lat Ub egłych
z lylułu prze]ścb na [r]sR 708

PZR wycena biangowa naleźności. śiodków
pen ęŹnych iŻobow ąŻań w Wa ulach obcvch wo
yFdnego lursu NBP dar].ne]Wauly nadzeń'

MsR21_ Wvcena b ansowa naeżnośc środkóW
pien]ężnych WWauIach obĆych Wg kufsu kupnabankuŻ
usłUg klÓrego spÓłka korzysta a ŻobowąŻań wwaUlach
obcyclr Wg kursu sprzedażV banku'

3.
Kap]tał w]asny po przeksŻtałceniu

24 013 19 837

lnnych oprócz Żaprezentowanych powyżej
sporządŻeniu spraWozdanja flnansowego za
ze Względu na ich nieistotność'

Jóżnic pom]ędzy polskin]i zasadam rachlnkowości przyjętymi przy
2012 rok , a zasadami Wyn]kającymi z MsR społta nle'ińzentu]ó

z

Główny Księgowy

Teodora WakŚmUndzka
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