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ADLEWNIE PaLSKIE S.A. w Starachowicach - Raport z badania sprawazdania finansowego a 2A13 rok

A' czĘŚĆ oGÓLNA

1' Jednostka dzlała na podstawie statutu spółki spolz ądzonego W formie aktu notaralnego W dn u 29 grudnia 1995 r'

(Rep' A Nr 651/95)' ostatn e zmlany W statucie spółki zostały dokonane W dniu 16'05'2013 r. (Rep. A nr

1885/2013)' Tekst jednolity statutu społki przyjęto Uchwałą Nr 15/2013 ZWz społkiz dnia 16 05 2013 r' (Rep Anl
1885/2013)' społkę zawiązano na czas njeokreś|ony'

2' spółka posiada następujące dokumenty egalizujące jej dz ałalnośó:

a) Wpls do Reiestru PŻedsiębiorcóW' prowadzony puez sąd Rejonoły w Kielcach' Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru sądowego' W dniu 29 06'2001 r' pod numelem KRs| 0000024126, ostatni odpis z dnia

06.02.2014 t

b) nUmer ident}.likacji podatkowej NIP 664'00_05_475, nadany pŻez Urząd skalbowy w starachowicach W dniu

17.06.1993 r., potwierdzenie z dnia 19.1 1 2002 r.,

c) numer rejestracj] podatkowejVAT UE PL 6640005475' nadany pEez Naczeln ka Świętoklz yskiego t]Żędu

Skarbowego w Kielcach, potwiedzen e z dnia 20.04.2004 r.

d) numer rejesiracj VATnatelenieNiemiec11557802501 VsT, nadany pŻez l']rząd Fjnansowy Nadrenia

Północna Westfalia W Kleve'

e) nunrer identyfikacyjny REGoN 290639763' nadany przez UE ąd statystyczny W Kielcach W dniu

23 08.1999 r., potwlerdzony w dniu 13 12.2008 r.,

0 pozwo en e z ntegrowane dla lnstalacjido od]ewanja stal n]eta iżelaznych zlokalzowanejW spółce Akcyjnej

oDLEWNlE PoLsK E W starachowicach oraz na Wprowadzen e do powietva zanieczyszczeń z 
'L4alam

od ewów'

3 społka prowadzi działalność W oparciu o Kodeks spółek hand lowych (DZ' l'] z 2000 r N r 94 
' 
poz' 1 037 

' 
z póŹn '

zm')' PŻedmioten] działalności społki, zgodn e zjejumową Wpisem do rEestru sądowego W szczególności ]esi|

a)odlewnictwo sta iwa - PKD 24.52.2,

b)odlewnicn o Źe]Wa _ PKD 24'51'Z,

c)odlewnictwo metali lekklch - PKD 24.53.2,

d)obróbka metali] nakładanie powłok na metale - PKD 25'61'Z

4' Według stanu na dzień 31 12'2013 r' Występowały następujące powiązania z innymi jednostkami _ w rozumieniu

ań' 3 ust' 1 pkt43 ustawy o rachunkowościi

> jednostkądominującądla spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE jest spółka oP lnvestsp' zo'o zsjedzibąW

siarachowicach' która posiada udział 26,25 % W kapitale zakładow1rn (akcyjnym)'

> jednostką zależną jest spółka PRl[lA sp' z o o' z sjedzibą W starachowcach, W którą oDLEWN|E

PoLsKlE s A posiadaią100% udziałóWW kapitale zakładowym',

> W dnju ]6'01'2013 r' Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspóln kóW spółk PR|MA sp' z o' o' z siedz]bą W

starachowicach podję]o uchwałę nr3/2013 (Rep' A nt 159/2013) o rozwiązaniu społki LikWdacja została

zakańczona z dn en 31 12 2013 l'

Aud'żar: Bieqli Rewiclenci Kielce sp. zo'o'



aDLEWN]E PaLsKlE s'A' w skrcchowicach - Rapoń z badania sprawozdania finansowega a 2013 lok

5' 0rgany jednostki pzedstaw]ająsię następującoI

a) Walne Zgromadzenle

b) Rada Nadzorcza

> ZaŻąd społki na WspólnątŻyletn]ąkadencję powołany pŻez Radę NadzorcząW składzieI

_ Zbignlew Ronduda - Prezes ZaEądu

- Ryszad Pisarski - Wice ptezes Zatz$u

_ Leszek Walczyk ' W cep rczes zalządu

Uchwałami nr: 7-9 Rada Nadzorcza społk] W dn]u 12'04'2a13 l' powołała ponowne ZaŻąd spółki W

powyższym składzie.

ZaŻ ąd prowadzi sprawy spółk na podstawie zawadych z Radą Nadzorczą umóW o pracę'

> Rada Nadzorcza o trzyletniej kadencji' powołana pŻezWa ne Zgromadzenie działa W składzie:

_ JoannaŁączyńska _ suchodolska - PŻewodnicząca R N

_ KaŻjmieŻ KWeceń - WicepŻewodn cŻący RN

- Józefa Famielec - członek RN do dn a 16'05'2013 r'

_ Adam stawowy - członek RN od dn a 16'05.2013r

- Roman Wrcna - członek RN

Tadeusz Ryszald Piela_ członek RN

Rada Nadzorcza W powyższym składzie zostła powołana uchwałami nr: 16-20 WZ z dnia 16'05 2013 r'

> z asób zalządzających j nadzorujących 
' 
akcje spółk posiada]ą

_ Leszek Wa]czyk -Wiceprezes Zarządu społki2,41 %,

_ KazimieŻ Kwiecień - WicepŻewodniczący Rady Nadzolczej0,0005 %'

Na stanowisku Głównego Księgowego jest zatrudn ona Pani Teodora Waksrnundzka, Wpisana do rejestru KRs
jako prokurent

Kap tały Własne kształtują się następującoI

6.

7.

WvśzcŻeoóln;enie Stan na Stan na
3',.122t13 t. 31 .12.2012 t.

G!itał (f UndusŻ) własnv 29142927.71 23 955 493.34
Goitał rfUndUsz] zakłŹdowv 61 992 363,0( 61 992 J63,0(
Glilał (fUndUsz) zaoasowv 52 411 422,1 52 411 4221
Goiiał rezerwowv Ż aktua zaci WVcenV 2A 177 4! 18115 4(
zYsk {skata) z lat Ub|eołVch -90 466 407,21 -95 618 024 6t
Uvsk lstrata) nelto 5 185 372,41 5151 617 41

Kap]tał Zakładowy spółki Wynosi 61 992 363 złi dzleli 5ię na 20 664 121 róWnych i niepodzielnych akcji zwykłych na

okaziclela po cenie nomjnalnej3'00 złkażda' cojest zgodne ze statutem lWpisem do Krajowego Rejestru sądowego'

Wszystkie akcje notowane są na Glełdzie PapisróW Wańościowych W Warszawie s' A' i znaidująsię W obrocie

publicznym igjełdowym. Akcje te posiada]ą z uwzg ędnieniem zm an W strukturŻe Własności akcii po dniu

bilansowym do dnia spolządzen]a sprawozdan!a linansowego - następujący akcjonar]usze:

Audriar: Biegli Rewidenci Ktetce Sp zo.o.



)DLEWN]E PoLsKlE s'A' w starachawicaĆh Rapol1z badania spnwozdania finansawego za 2o13 rak

AkclonarLrsze
llość akc]i llośćqlosÓW Kalitał akcvinv W zl Slrukfura w %

31.12.2013 t 31 .12.2413 t . 31 12.2013 r. 31 12 2013 t
OP lnvest SD z o.o. 5 425 246 5 425 246 16 275 738,00 26,25 ak

2 Bank Hand owy S.A. 3 4S5 248 3 495 248 10 485 744,00 16,91t/o

7 PKO BP OFE 2 065 743 2065 743 6 197 229,00 10,00 %

3 BNP Paribas Bank Polska S.A. 1 952 836 1 S52 836 5 858 688 00 9,45 t/a

4 Bank Gosoodark] Żvwnościowe sA 1 303 586 1 303 586 3 910 758,00 6,3r
5 NG Bank s Źskis'A 866 440 866 440 2 599 320 00 419 y.

6 Bank M lennl!m S.A 534 712 534 712 1 592 136 00

L Pozosta i alcionariusze 5 424 250 5 424 250 15 072 750 0n 24'32 rń

Razem 20 664121 20 664121 61 992 363,00 100,00 0/o

Wyżej Wymieniona kwota kapitału zakładowego Wykazana zostałai

a) w Wysokośc określonej W statucie spółkj iWpisanej do rejestru sądowego, zgodnie z ań' 36 usi' 1 i 2 ustawy o

rachunkowoścj,

b) zgodnie z księgą akcji prowadzoną Według Wymagań ań' 341 KsH (rejestr akcjonatiuszy prowadzony pzez

Krajowy Depoz},t PapieróW Wartościowych),

c) jest opłacona gotówkąoraz Wn esiona apońem, zgodnie Ż art' 306 i 309 KsH,

8' Dla rea]izacji ceów Wymienionych W punkce 3 jednostka zatrudn ała średnio W badanym okresie 2013 roku 346

osób' a W okresie poprzednim 325 osób W pEe||czeniu na pełne etaty

9' lJchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/2013 społki Akcy]nej oDLEWN|E PoLsKlE z diia 28 czelwca 2013 roku do

obowiązkowego badania sprawozdania fnansowego za 2013 rok - zgodn e z art 66 ustęp 4 uor Wybrany został

podm]ot audytorski Biegli ReWdenci Kiece sp' z o o', Wplsany pod numerem 473 na Listę podmiotóW

uprawnionych do badania sprawoŻdań finansowych prŻez KrajowąRadę Biegłych RewidentóW'

10' Ninie]sze badan]e, zgodnie z umową zawańą W dniu 08 lipca 2013 roku przeprowadzono W siedzibie

spółkjW okres e

_Wdniach: 21'10'2013 l'' 12j2'2a13 f',02'01'2a14 f',1401'2a14 f', 16a1'2014 r' _ badane Wstępne (W rym

obserwacja inwentaryzaci głóWnych składn kóW majątku),

- w dnlachi 05.02.2014 r. - 19.02.2014 r. - badanle zasadnicze

11' ZaróWno podm]ot audytorski' jak i pŻeprowadzający badanie W jego imjen]UI kluczowy biegły rewident lrena Kos

nr W rej' 10093 oraz biegły rewident stefan KoWa ik nr W rej' 1834 ośWiadczaią że pozostają nieza]eż|i od badanej

jednostki' Wrozumieniu ań' 56 ust' 3 ustawy z dnia 07 maja 2009 r' o b egłych rewidentach i ich samoŻądzie,

podmiotach uprawnionych do badan a sprawozdań finansowych oraz o nadzolŻe pub|]cz]']yn].

12. sprawozdan e finansowe za 2012 rok było zbadane wzez firmę AUX|LIU[,1 AUDYT spółka z o' o' spółka

Komandytowa, KrakóW, Al' l\'loniuszki 50 otrzymało opinię bez zastŻeżeń

sprawozdanie to zostało zatwierdzone wzez zwazaj|e Wa|ne Zgromadzen e spółki Uchwałą Nt 3/2013 (akt

notarialny Rep' A nr 1885/2013) z dn]a 16 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki L]chwałą Nr

5/2013 z dn a 16'05'2013 r' zysk netto za rok obroto\ły od 01'01'2012r' do 31'12'2012r' W kwocie 5 151 617'41 zł'

postanowlło przeznaczyć W całośc na pokryce straty z lat poprzednich'

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce sp. Ż Ó'o



aDLEWNIE PaLSKE S.A. w Starachowicach Raport z badania sprawazdania finansowego za 2013 rok

13. Zatwietdzone sprawozdanie inansowe za 2012 rok zostało

a) stosownie do ań' 69 usta!ĄY o tachunkowości złożone W sądzie Rejonowym W Kielcach, X Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego W dniu 27'05'2013 t''

b) stosownle do alt 27 ustawy z 15'02'1992 r' o podatku dochodowym od osób prawnych Złożone W

ŚW]ętokrzyskim UŻędzie skarbowym W Kie]cach W dniu 20'05'2013 r

14' Pęeprowadzono badanie sprawozdan a finansowego za 2013 rok, podpisanego pŻez ZarŻąd iosobę

spolządzającą zgodnie z ań' 45 Ustawy o rachunkowości' sk|adającego się zi

- wprowadzenia do sprawozdania f nansowego

_ bilansu na dzień 31'12'2013 r' z surnąaktywów ipas}MóW

_ rachunku zyskóW strat za okres od 1 01.2013 r' do 31'1 2'2013 r'

Wykazującego Wynik linansowy netto (zysk)

- zestawienia zmian W kapitale własnym za okres 2013 roku Wykazującego

Wzrost kapitału Własnego o kwotę

_ rachunku przep]ywów pieniężnych za okres 2013 roku Wykazującego

zw]ększenie stanu ślodkóW pieniężnych o kwotę

_ dodalkowych ]nformacji i objaŚnień

oraz dołączonego sprawozdania z działalnośc spółki za okres 201 3 roku '

15' Zgodnie z ań' 67 ustawy o rachunkowości społka udostępniła b]sgłym prowadzone księgi rachunkowe i

dokumenty stanow ące podstawę ich spoEądzenia oraz Udz]e ła jnformacjiniezbędnych do Wydania opinii biegłego

rewidenta z badania sprawozdania linansowego.

1 6 ' Ponadto kierownlk jednostki, stosownie do ań 67 ustawy o rachunkowości' złożył W dacie Zakończen ia badania -
pisemne ośWiadczenie dotyczące m' in':

a) kompletności, prawidłowości irzetelnośc sptawozdan a finansowego pŻedłożonego do badania oraz

uzJpełriającego sprawozda1ia z działalności'

b) ujawnienia W informacji dodatkowej Wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym'

c) niezaistnienia innych zdaŻeń gospodarczych' Wpł}.v/ających stotnie na nfomacje ibściowe j jakościowe

Wynikające ze sptawozdania finansowego'

d) ujawnienia jnformacjina temat braku plzypadkóW nadużyć lub oszusM ipodejrŻeń o takch przypadkach'

17' Niniejszy lapoń został opracowany pEez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnei dokun]entacj roboczej,

Wymaganej pEez ań' 65 ust' 6 ustav\ry o tachunkowoścl' z uwzględnieniernI

a) stosownych prób badawczych, Wtym pozycjj dominujących kwotowo'

b) pozjornu istotności ustalonego d|a sprawozdania iinansowego 
'

c) zawodowego osądu plzez biegłego zgodnoścl zdarzeń gospodarczych z operaciami księgow}mi,

d) stanu lozlachunkóW z Mułów podatkowych iich zgodnościz danymi deklarowanymi przez badanąjednostkę,

które stanowiły podstawę do ich ujęc]a W księgach rachunkowych'

78 007 750'70 zł

5 185 372'41 zł

5 187 434'46 zł

4 675 840,58 zł

Audytar: Bbgli Rewidenci Kiebe Sp. z o.o.



ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach - Raport z badania sprawazdania finansowego za 2A13 rok

B. SYTUACJA MAJĄTKoWA l FlNANSoWA sPÓŁKl

Wynjk działalności gospodarcŻe]' zrniany rachunku zyskóW i stl"t, blansu oraz WskaŹnikóW finansowych

charakteryzują tabe e iWykresy podane niżej

1. Analize bilansu

BILANS {struktura)
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

rl Kwota % %

76 888.2 100.0% 73 864,8 100.0% 78 007,8 100.0%

42 793,6 40 189.6 54.44 37 671.S 48,3%
Wańośd ni€ma1er a ne i orawne 121r9 16. 11723 16% 324 2 a,4r/o

RŻecŻowe Źkiwa tMałe 37 641 3 49,0% 35 938,5 48 6% 35 211 7 45,2r/o

' Należnośc dłUooierm nowe 0,0 0 0o/" 0,0 00% 0,0 0,0%
V. nwestvcle dluqoterminowe 0.0 0,0% 0,0 0 0ol" 00 0,0%
V' DłUoÓlerminowe aoŻ Ćz rniedzvokresÓWe 3S404 5,1t/o 3O7BB Ą 2'/r 2140 0 27r

B. Aktywa obrotowe 34 094,6 4434/r 33 672,2 45,6% 40 335.9
| ŻaDasv 16 336 7 212% 15 447 6 20.9"/o 15 907,0 24,4r/a

]l Na]eżności krótkoterminowe, W tvm 11A78,7 14 4% 10 839 2 147E" 122321 157ya
_ należnoŚĆ zlvlLłU dostaw UsłUo 8 8901 1160/,, 94657 12,8% l0 599,3 ]3,60ó

Il lnWestYce [rólkoterrninowe 57622 7,50/r 67J65 s 1% 11 390 3 14 6y.
1' Króikoterm]nowe aktvwa fi nansowe 57622 75a 6714 4 9,1"/" l1 390,3 l4 6%

a) w iednostkach oowiazaiv6h 0,0 0,0% 00 00% 0,0 00%
b] W oozoslŹ|vch ednostkach 00 00% 0.0 0,0% 0,0 00%
6)Środkipien ężne ilnne aktywa 57622 75t 6714 4 I 10/" 11 390.3 u.6ań

2' lnne inweslvcie królkoierm nÓWe 00 00% 22.1 0,0% 0,0 0,0%
V Krótkolerminowe roz cz

917 0 1,2rk 648,9 0 9o/" 806,5 1,0%

76 888,2 f00,0% 73 861.8 100.0% 78 007,8 100,0%
A' KaDiiał własnv 18 803.8 24,5% 23 955,5 32,4r/, 29143.0 37 'Ą0^

. Kap lał podstawowv 61 992 4 80,t"/, 61 992 4 83 9% 61 992,4 79,6rk
l' Należne wołaiv na kaD tałDodstawowv 00 0,0% 0,0 0,00ó 00 0,0%
l ' Udziałv W{asne (Wiel uienrna 0,0 00% 00 00% 0,0 0,0,6
V Kaoilałzaoasowv 52 411 1 68,2v" 524114 710rń 52 411 4 67 2r/,

V' Kaoiiałz aktua zaci wvcenv 18,4 0,0% 181 00% 202 0,0%
Vl' Pozosiałe kaoilałv reŻefuowe 00 0,0% 0,0 0,0% 0.0 0 0o/"

V l ZVsk lstlata)zlatubieołVch -101 551,7 -132,1% -s5 618 0 .129,1bk -90466.4 116,0%
V ll Zvsk lsirata)nello 5 933,6 5151,6 7,A"k 51854 66%

B. Zobowiazania irezeMv na zobowiazania 58 084,4 75,5y0 49 906.3 67,6% 48 864,8 62,6r/,
I RezeMv na zobow azanla 42636 55% 40253 5,4r/o 44757
ll Zobow azan a dłuqoierminowe 20 112,3 26 2"h 15 852 5 21'5Ó/o 12 549,6 16 1oó

]ll. Zobow azania klólkoierm nowe 27 3141 35 5% 19 355I 26]r/a 221t)7 I 28 3y1
1. Wobec ednoslek powazanych wtym: 159,5 a2, 145 2 a,2t/a 0,0 00%

_ zobowiazalr e z ivtułr dostzw iUSłL]O 159 5 a 2v" 1Ą52 a,2r/a 00 0,0%
2' Wobec pozosiałYch lednoslek, w tym 27 139,9 35 3% 19 200 0 26,1ya 22 069,8 28'3tń

' zobowiązan a z tytu]U dostaw j UsłUq 10 684 0 13 9% 9151,4 12,41a 10 047 I 12'9ó/a

3. Fundusze sDec a ne 14,1 0 0ol" 107 0,0% 38 I 0,0%
V RoŻ iczenia m edŻvoktesowe 63944 8.3% 10 672,6 14,Ą% 9 731,6 12 5.

Audytar: Biegli Rewidenci Kielce Sp. za.o.



aDLEWNIE PaLSKIE S.A. w Starachowicach Raport zbadania sprawazdania finansoweaa za 2A13 rok

Struktura

2011
55,7%

44,3.t

2012 2013
544% 48,3%
45 6% 5 r,790

G.afi czna st.U&tu.a aktywów

G.-fi Gzn- Efr u lńrfa p*tlwń.w

A{EE

6(l!E
l{tiL
2{'!r
{l!E

2{t11 2ł12

E Kapaaa*lary ER.:*yEztuląaE
.Żoóo ąąaEĆĘ gr.re 6z.ło*iFairhrl( 6n!rt!
EFłfuE[ĘleyoagM

Bilans spÓłki na dzeń 31'12'2013 r zan]yka się kwotą78 007,8 tys' zł

Aktywa tMałe Wynoszą 37 671,9 tys zl' co stano\łi48'3 % sumy aktywóW' Wtym rzeczowy n]ajątek tMały 45,2 %'

Majątek obrotowy W aktywach społki Wynosi 40335'9 tys zł, co stanowi 51'7 % akt}vóW, Wtym zapasy 2a'4rń'

naeżnośc krótkoterm nowe 15'7 %, środki pieniężne 14 6 %'

W struktuŻe źródel finansowan a kapitały Własne Wynoszą29 143'0 tys' zł' co stanowi37'4 % sumy pasywóW W tym:

kapltał zakładowy 61 992'4 tys' zł (79,6%)' kaptał zapasawy 52411'4 tys' zł (67,2%) zysk ne1to 5185'4 tys zł

(6,6%)' Wańość ka p tałÓW własnych obn iŹa strata z |at pop rŻedn ich W kwoc e 90 466,4 tys zł, stanowiąca 79 
' 
1 %

sumy kwot kap tału zakladowego zapasowego oraz t)1]6'0 % slmy pasywóW

Kap tały obce w kwocie 48 864,8 tys' zł, stanowiące 62 6 % sumy pasywóW obejnrują reŻerwy 5,7 %, zobowiązan a

długoteminowe (g]óWne z tyt układu sądowego) 16,1 %, zobowjązania krótkoterminowe (głóWne z tyt. dostaw i

us]ug) 28 3 % oraz roz czen a międzyokresowe (głóWn e dotacje na sfinansowanle środkó\,li trwałych) 12 5 %

Struhurt

Kapitał własny
Rezelwy na zobowiązania
zobowiążania długoterminowe
zobowiąŻania króikotelminowe

2011
24 5!
5,5%

26,2%

35,5%

2012 2013
324V, 37,4%

2154/1 16,f/"
263ań 28'3./,

14 4ak 12,5r/aRoŻliczenia miedŻvokrcsowe 8.3%

Audytar: Biegli Rewidenci Kielce Sp.



ODLEWNIE POLSKE S.A. w Starachawicach - Rapotl z badania sprcwozdania tinansawego za 2013 rak

BILANS (dvnamika)

2011 2012 2013 Odchvlenia odchYlenia
201212011 2013D012

Kwota 0ń ' 1aa .n - 104
76 888.2 73 861.8 78 007.8 .3 026,4 .3,9% 4146.0 5.6%

42793,6 40 189,6 37 671,9 .2 604.0 61% -2 517 ,7 .6,3%

' Wańośc]n emaieria ne iÓrawne 12115 11723 324 2 -39 6 3,3% -852,1 -727!t,
l Rzeczowe aktvlla trwałe 37 641 3 35 938,5 35 211,1 1702I -4 50/,, -726 B -2 0%
]l Na|eżności d|Uooterminowe 00 00 00 00 0,0
V. lnwestvcie dłlooterrn nowe 00 0,0 00 00 00
V DłUooierrnlnowe lÓzlicz rn edzvokreŚowe 3 940 4 30788 21400 -861,6 -2194/" -938 8 -30 5%

B. Aktwa obrotowe 34 094,6 33 672,2 40 335.9 .422'Ą -1.20/^ 6 663,7 19.8%
. Zaoasv 16 336 7 15 447 t 15 907 0 -889 1 -5 4'k 4594 30%

L ' Należnośc królkoternr nowe W tynr: 11 078 7 10 839,2 122321 -239 5 I 392I 125v"
_ naeżnościŻ tvtul! doslaw iUsłUo 88901 s4657 10 599 3 575 6 6,50/o 11336 1200/r

l ' nwestycie kró1koterm |owe 5 762.2 6 736,5 11390,3 974 3 16 9% 4 653,8 691%
1 Krótkoterminowe aktVWa f nansoWe 5 762,2 6 71Ą 4 11 390,3 16,5% 4 675,9 69 6%

al w iednostkach now a72nv.h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) w ooŻostałVch iednoslkach 0,0 00 0,0 0,0 0,0
c) środk Den]eżne inne aktvwa 5 762,2 67144 11 390,J 952,2 16 5o/" 4 675,9 69,6%

2 nne nwestvc e krótkotern]now€ 0,0 221 0,0 22.1 .22,1 - 100 0%
V' Królkolerm nowe roŻ cz miedzyokresowe 917.0 648I 806,5 -26A 1 -29'2r/ó 157,6 24.31

76 888,2 73 86f,8 78 007,8 .3 026,4 .3.9/" 4146.0 5,6%
A' KaDital własnv 18 803.8 23 955.5 29143,0 5 151,7 27,40/r 5187.5 21.7a/"

Kapitał podslaWoWV 61 992 4 61 992,4 61992,4 00 00% 00 0,0%
Na eżne wDłatv na kaoita| oodsiawowv 00 0,0 00 0,0 00

l |]działVwłasn€ (Wel' ! ernna] 00 0,0 0,0 00 00
V' KaD tałzaDasowv 52 411 1 52 411 4 52 411 4 0,3 0,00ó 00 00%
V Kapi|ał z aklua iŻac i wvcenv 184 18,1 242 -03 16% 21 ,6%
Vl Pozostałe kaD tałV leŻerwow€ 00 0,0 00 0,0 00
Vl Zvsk lstmta] z lrt LlbeołVch -101 551 7 -95 618,0 -90 466 4 59337 58% 5151 6
Vl . Zvsk {strata) netto 59336 5 151,6 51854 782,0 -132t 338 a 7y.

B' zobowiązania ileŻerwY na zobowiazania 58 084.4 49 906.3 48 864.8 ,8 178.1 -14,1% 1 041,5

' RezeMV na Żobowiazan a 42636 4 425,3 44757 -238,3 -5 6% 4504 | 2ań

' ZoboWiazania dłuqoierm nowe 2A 1123 15 852 5 12 549 6 -4 259 B ,2124/r -3 302I -20 1a/r

L ] Żobowiazan Ź kótkoterrninowe 21 3141 19 355,9 221A7 I .7 958 2 -29,fk 2 7520 14 2t
1. Wobec iednostek powiązanych, w tym 159,5 145,2 00 -14 3 -9.0% .145 2 - r00,0%

_ zobowazania zlVlLłU doslaw Usłro 159 5 145 2 0,0 -14 3 -9,0% '1Ą5 2 -100,0%

2 Wobec pozoslałych iednostek WtYm: 27139,9 19 200 0 22 069 8 -7 939,9 -29'3Ą/r 2 869,8 14,gh/o

- zoboW azania , lv,lLlłLl dosl2w i Llshro 10 684,0 9151 4 10 047,9 1 5J2,6 -14 31/" 896,5 9.8%
3 Fundusze soecialne 14,7 147 381 -4,0 -27.2% 27,4 256'1rĄ

lV. Rozliczenia rniedzvokresowe 63944 146726 I731,6 4 218,2 66 90/" ,941,0 -8,8%

Bians spółki na dzeń 31'12'2013 roku Wykazuje Zwiększenie aktywóW i pasywóW W stosunku do roku popŻedniego

o 4 146'0 tys. Zł' tj' o 5,6 %'

Aktywa tMałe U]egły zmnie]szeniu do loku poprŻedn ego o 2 517,7 tys' zł tj' o 6'3 %' W Wyniku zmnie]szenia Wańości

netto Eeczowych aktywóW tMałych (urnorzenie) iwańości n ernateńalnych i prawnych (umoeenie)'

Aktywa obrotowe Wzrosły do pop]zedniego roku o 6 663,7 tys' zł, tj o19'8%'cojestWynikemŻWiększenagłóWne

stanu środkóW pieniężnych o 4 675,9 tys' zł (69,6%) ] na eŹności krótkoterminowych o 1 392'9 tys' zł(12,9%)

Poziom kapitałóW Własnych Wzrósł do analogicznego okrcsL] roku popŻednlego o 5187,5 tys' zl' \' o 21'7 a/o,

W wyn ku Wygospodalowan a zysku za badany okres' Kapitały obce uległy zmniejszeniu o 1 041,5 tys' zł' t|' o 2,1 %,

Wtyr.: zmniejszeniu uległy zobowiązania ztytu]u układ]'] sądowego' a zwiększyły sę zobow ązan a z t},tułu dostaw'

Audytat: Bieoli Rewidenci Kielce Sp. zo.o.



ODLEWNIE PaLSKIE S.A. w Starcchowicach - Raport z badania sprawazdanla finansowego za 2A13 rok

złota Reouła Bilansowa
2411 2412 2413

czv została zachowana ''zlota requla bilansowa'? N1E NIE TAK
lŻn

KaDiIal własnv + zobowiazanie dłuoote ninowe
Aklywa tniłałe

lllajątek i zródła Finansowania

Aktywa iłódła ich finansowania (W tvs zł
2011 2012 2013

42 793 6 40 189 6 37 671 I
34 094 6 40 335 9

Kaoitałwłasnv 18 803,8 23 955 5 29 143 0
Rezefuv na zobowiązania 42636 40253 4Ą757
zobowiązania dłuooteftninowe 20 112,3 l5 852 5 12 549 6
zobowiaŻania klótkotefu inowe 27 3141 19 355 9 22 147 9
RoŻliczenia międzyokresoWe 6 394,4 10 672 6 I731 6

Suma bilansowa 76 888,2 73861.8 78 007.8

Al.tyffi i tu ll. ach tn-nsff.ni-

m flxl.o

211 {XXI.O

r^łły*a ołfu'E

-F'

oRĘltt lBzofurY@E
EŻoa_9rĘ<aE -!rłĄ.Ę
EŻoh.*ra*l lfi łdgrrl*
E REf@E nrę(E\r.'adEre

W roku badanym, po raz peMszy W okresie rea Żowanego postępowania Układowego zachowana zosta]a zasada

,złolej leguły bilansowei", czyli spełn one jest kryterium finansowan a aktywóW tMałych z kapjtału stałego' sytuacla

taka spŻyja utŻyman u róWnowag i f nansowej i iest wyrazen] n ezależności 1lnansowe] spółki

Pozom kapitałóW Wlasnych W analzowanym okrese Wykazuie tendenc]ę rosnącą co jest Wyn kien] corocznego

pŻeznaczania os ąganych zyskóW netto na pokryce straty z lat ubieglych'

Wskaźnik pokryc a aktywÓW tMałych kapitałamiWłasnym L]Lega systematycznej poprawle ]W ostatn m okrese Wynosi

77'36 %' Taka struktura finansowania akt}ĄVów sp.Żyja długotMałej płynności fln ansowe]

W analizowanym okrcsie systematycznie Wzrasta nadltyżka akt}Ąłów beżących netto W stosunku do zobowiązań

bieżących ina dzeń bi]ansowy Wynosi 18228,0tys Żł' Taka s}łLracja Wp{yva kozystne na utrŻymane płynnoścj

finansowej izapewn a terminową obsługę zobowiązań spółki'

ALo'lal B]Óg!' 
".p^idenl' ^'a"łi ,ł" ^ 

<-,r""n 
_- 

/'J \ '|("r



ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach - RapotT z badania spnwazdania finansowego za 2013 rak

2. Analiza rachunku zysków i słat (wariant kalkulacyjny)

MCHUNEKZYSKOW I STRAT

2011 2012 2013
Odchylenia Odchvlenia
2012t2011 2A1312n12

Kwata % %-104 Kwata %.144
A' Pżychody netto ze spŻedał
produKów, towarów i materiałów

107 530,5 100,0% 98 172,0 100,0% 110 497,7 {00,0% .9358,5 -8,7y0 12325,7 12,6r/a

' Pżychody netto ze spŻedaży
105 602 4 98,2% 96 842 0 98,6% 109 236 3 98,9% -8760 4 -8 3% 12394 3 12,84k

' Przychody neito ze sprzedaży
towaróW imaleńałóW

19281 1,84/, 1 3J0,0 1,41 1 261 4 1,f/o -598,1 -31 0% -68 6 -5,2y,

B' Koszty spŻedanych
oroduktów tÓwarów i materiałów

92 348,5 85,9% 83 619,4 85,2% 93 974,3 85,1% .8729,1 .9,5% {0354,9 12,40/r

' Koszt w!,tw soŻedanvch DIod 9A 727 7 84,+rh 82 464,8 84 00/" 93 003I 84,2t/t -8262,9 -9 t% 10539 0 12,8r/a

' Wańość spŻedanych low ]

mater
1 620,8 1,5% 1 154,6 1,21/r 970 5 0,9% 466,2 -28'8ó^ - 184 1 -15,9%

c' zvsk brutto 2e sorŻedah/ 15 t82.0 14,1% 14 552,6 14.8/" 16 523.4 14,9r/a -629,4 -4,f/. 1970.8
D' Kosziv soŻedażV 23371 2 2!/,, 24924 2 564,4 2,31a 155 3 6,6% 71,6 2,gya
E Kosztv ooó]neoo 7'7adlr 7 303.8 68% 7 822,2 8,0% 95155 8,6% 518.4 7,fk 1633 3 216%
F. zvsk lstaata) ze sDżedaż! 5 541.1 5.1"/" 4 238.0 4.3y0 4 443,9 4,nr/. .1303.1 205,9 4,9r/"
G' Pozostałe oŻvchodv olerŹcv ne 2 694.8 25% 3 552,0 J,6% 3 5681 3,2r/a 857,2 31,8% 161 0 5o/"

H' PoŻostałe koszlv oDeracv ne 2A719 1S% 11460 12ya 1 653.5 I 59" -925,9 ,44,7rk 507.5 4Ą 3%
l' zvsk lstrata)ż dział' obEracvinei 6164,0 5,7% 6 644,0 6,74/o 6 358.5 5.74 480.0 7,80h -285.5 .43a
J Ptzvchodv linansowe 995 7 09% 919 01% 24,7 0,0% -903,8 -90,8% .71,2 775%
K. Koszty finansowe 1 251,2 12% 947,5 1,0rń 3118 03% -303,7 .24,3r/o -635 7 -67 1y.
L. zvsk łstrata) brutto 2 dŻ. ooso. 5 908.5 5'Ą0/" 5 788.4 5.8% 6 067,4 5,19d -120.1 279,0 4,8%
[l' WynikŻdarŻeń

0,0 0,0% 0,0 0,07" 0.0 0.0% 0,0 0,0
I Zvski nadzwvczaine 00 0 0o/" 0,0 0,0% 0,0 0 00/" 00 0,0
lL' s|ratv nadŻWycza ne 0,0 0,0oń 0,0 0 0ol" 0,0 00% 0,0 0,0

N. Zvsk (strata) brutto 5 908.5 5.4r/" 5 788,4 5.8% 6 067.4 5'Ąr/d -120,1 -2,0r/r 279.A 4,8r/r
O. Podatek dochodowv 25,1 0,0% 636,8 0 60/" 882,0 0,8% 661,9 2837 11/" 245.2 38 5%
P' Pozoslałe obow' obcażen a 00 00% 0,0 0,0% 0.0 0 0ol" 00 00
R. Zvsk (strata) netto 5 933,6 5,4v! 5 151.6 5 185,4 4,64/, -782.0 -13.2r 33,8 0,7r/,

ffcŻne Ż6tawi€f e prŻychodó' i kEtd''ednGtłi

"d'
n żĄ,.M! ze srż€Łży
D PecHe F.ł€hoą Ćpealjre
E łąćhoą flE6ot

a K@ty cżi#rEś.i cpaórjrei
l P@c6tde k6zty cpećyjE

d

Audtlu: Biegli Rewidenci Kielce Sp.
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Przychody ze spżedał
KosŻty dŻiałalności opelacyjnej

2011

l07 530ś-
101 989,4

5 541,1

2012

98 172,0
93 934,0

4 238,0

201i
110 497 ,7
106 053,8

k (strata)ze 44439

115 000

110 000

105 000

100 000

9s 000

90 000

85 000

Graficzne przedstawienie dynamiki prŹychodóW i kosńów ze sprŻedaży

2011 2012 2A13

+ Pzychody ze sP.Ż€dał + Kos'y działalnoŚci operacyjnej

Wykazany W rachunku zyskóW istratwynik iinansowy za okres 2013 roku sta|ow]zysk netto W kwocie 5 ]85'4 tys' zł'

Zysk ten jestzbliżony do poziomu wyniku lat popŻednich Zysk ze spŻedaży za badany okres Wynos 4 443,9 tys zł'

jest nieznacznie Wyższyod Wyn ku na sprzedaży za rck poprzedni'

Plzychody ze spŻedaży produktów itoWaIóW za okres 2013 roku Wynoszą 1] 0 497,7 tys' zł i WykaŻują do

poprzedniego okresu Wzrost o 12 325,7 tys zł' tj o 12,6 punktóW procentowych' P]zychody ze spzedaży produktÓw

stanowiąW szczególnościI odlewy Wykonywane z ŻelWa sferojdalnego iz Źe iwa szarego'

Koszty sprzedanych produktóW towarcW za badany okres Wzrosły prcporcjonalnie do Wzlostu pEychodóW

o 10 354,9 tys zł(12,4%), co skutkowało wŻrostem (n]eznacznym) zysk! na spŻedaży do roku popŻednjego

Na pozostałych dzała]nośclach W okresje 2013 roku uzyskano WynikiI

_ na pozostałej działalności operacyinej - zysk W kwoc e 1 91 4,6 tys zł

_na działalności finansowej - strata W kwocie 291'1 tys' zł

Przychody pozostłej działanoścl operacyjnej zostały prawidłowo zwiększone o Wańość dotacji stanowiącej

ńWnowańość odpsóW amońyzacyjnych od środkóW tMałych W części sfnansowanei dotacjami orcz Wańośó

zref urdowa'rych kosztóW dzi'al-osci ope?cyjrej'

Audytor: Biesli Rewidenci Kelce Sp. zo.a.



ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach Rapott z badania sprawozdania finansaweao za 2013 rak

3. Analiza wskaźnikowa

WskaŹniki rentowności kształtują się W ana zowanym okresie na zbliżonym poziomie utrzyr.Uią Wańości dodatnie

na bezpiecznym poŻornie co aznacza, że zaangażowany n]ajątek i rea izowana spŻedaż prŻynoszązysk' WskaŹnik

renlownoścj netto sprzedaży za 2013 rok na poziomie 4,69 % śWiadczy, że jednostka jest firmądobĘe prosperującą

Potwierdza to róWnież Wskażnik rentowności maiątku (RoA) W Wysokośc 6'65 % świadczący o stopn u zdolności

iednostk do generowania zysku przez jejaKWa ]o eiektywności WykorŻystania posiadanego mająlku'

Rentowność kapitałóW Własnych (RoE) W badanynr roku jest na poziom e 17,79 % i odzwierciedla zdolność jednostki

do wyplacowania Żysku z zainweslowanego kaptału spadek tego WskaŹn]ka do roku poprŻedniego jest Wynikienr

Wzrostu kapitałóW Własnych na skutek przeznaczenia całego zysku za rok popzedn na pokrycie straty lat ubegłych

u1rzymaniu zysku netto na poŻomie roku ubiegłego. Rentowność kapitałÓW Własnych Wyższa od rentowności rnajątku

jest zjawiskiem pozytywnym.

Wskaźniki płynności W analiŻowanym okres e 3_ch lat Wykazujątendencje rosnącą W 2013 roku Wskaźnik pł}nności

bieżącej, będący rclacją aktywóW obrotowych do zobowiązan krótkoterrnlnowych Wynoszący 1'82 aznacza' że

jednostka ma możliwość terminowego spłacania wymagalnych zobowiązań oraz zaangażowan a akryWóW oblotowych

W kolejne cykle gospodarcze, a bezpieczeństwo finansowe spółki n e jest zagroŹone' Wskażnik płynności szybk ej

wynos 1 
'07 

i oznacza' że na|eżności i środki pjen ężne pokrywają zobow ązania b eżące

Lp. NazwaWskaźn]ka Wyliczen e Wańości za rok
2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6
Rentowność netto

sorzedażV l%)

ŻYsk ietto po opodaikowaniu
orŻvrhÓdv ze sożedaźV

x 100 5,25% 4,690ń

2 Rentownośó
ma Źtk! lRoA) l%\

zysk nelto po opodatkowaniu
x 100 7,72rk 6,97% 6,65oń

3. szybkośćobrotu
należnoś6i(dni)

pżeciętny stan na eżnośc ztylułU
dostaw, robót us{uq x365

pŻVchÓd ze spżedaży pr' tow matel
29 95 34,12 33 t4

4. szybkość spłaty
zobowląŻań (dn )

przecętny stan zobowiązań Ż tytułU

dosiaw' robót usłuq x 365
kosŻtv sorzedanvch or tow i maler

39,07 43,96 37,57

5 szybkośó obrotu

zapasóW (dni)

pŹeciętny stan zapasóW x 365
kosŻty spżedanych produktóW

lowarÓW i maieriałóW

62,14 69,37 60,89

6 stopa zadlużen a (%) zobowiązan a
Warlość pasVWóW b ansu

x 100 61,66% 47,654/r 44 39t/o

7 Pokryc e ak\ĄVóW

lfw'łv.h kaoiirłem Wł l%]

Iaoitalv wlasne-: X ]UU 43,94% 59,6r% 77 36rk

L
,klWóW obrobwvch /oA

Żobowiązania bieżące x 100

aklvwa Óbrotowe
80,11% 57,4Bó/o 54,\fk

L Wskaźnik p{ynnośc a|tVWa b eżace
zoboWiazania bieżace

125 174 182

10 Wskażnik plynnośc aklwa b eżace'zaDasv_ R/K
ŻoboWiazania bieżace

0,62 091 107

11 Aklyrła b eżące netlo aklwa bieżące mniei
zobow]azania bieżace

6 780,5 14 316,3 18 228 0

12. Rentowność
kan]tałów wł lRoE] loA kaD tałv własne

x 100 31,56% 21,54t/o 17,791k

Bi co l i Rewid e nĆj K j -elĆc



ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachawicach - Rapan z badania sprawozdania finansowega za 2013 rok

Wskaźniki obrotowości W analzowanym okresie Wykazują tendencję zmnieiszającą Wskaźniki rotąi o malejącej

ilości dni śWladcząo przyspieszeniu rotacj w 2013 roku'

Wskażnik należności z tytułu dostaw ] usług Wynosi 33 14 dni' a Wskaźnik szybkośc spłaty zobowiązań z tytułu

dostawWynosi 37'57 dn ' Mniejsza lość dni rotacji należnościod dn] rotacji zobowiązań jest zjawiskiem koŻystnyn].

PŻec]ętny czas trwania ]ednego pełnego cyklu obtotowego zapasóWjest róWnież malejący iWynosi 60,89 dn '

4' Kontynuacja działalności

Zdolności do kontynuacji dŻiałalności W opalciu o model zaproponowany przez A' Hołdę'

Funkcja dyskrym nacyjna ZHpzy]muje n aslępu]ącą postać

zH = 0'605+ (6'81'10 r)PWP- (1'96'10 -,)sz + (9,69'10 3)Ż[4 + (6,72'10 r)Woz + (1'57'10 ])Rltł

ogólne zasady interpretac]] Warlośo ZH

Wańość wskaźnika zH Prawdopodobieństwo bankructwa

(-)0 3 ub mniej

{-)0,3 - (+)0,1

(+)0 1 i Więcej n ske

Ostateczna

1,5l)

0,50

0,00

-0,50
2011 2012

. . .. ŻH 

- 

có.t *ielkoió g€f,iem -.*' Dol€ tie*o:ó {.gnieE

ogó|na ocena finansowa społki uwzględniając Wskażniki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej' uzyskanego

zysku finansowego oraz Wyniki przeprowadzonego badania sprawozdania fnansowego' Upoważnia do stwierdzenia'

że nie Występuje zagrożenie kontynuacj działalności spółki W następnym okresie, co potwierdza róWnież

przeprowadzone badanie Wg modelu ekonometrycznego A' Hołdy' Zaprezentowany Wykres WskaŹnika oraz Wańość

funkcji dyskryminacyjnej ,,ZH'utrzynruje s]ę na poziomie 1'33 znacznie powyże] górnej Wielkoścl granicznej ('o') i

śWiadczy o zdolności do kontynuacji działa noścljednostkiW następnym okresie'

wanosclunkcii ZH dla bad miotu n

31.12.2011 31.12. 2012 31.12.2013
Podslawowv WskaŹn]k ołVnnośc (PWP] 

= 1,25 174 182
stopa zadłużen a (sZ). 61,68 47 B7 44,43

zvskowność maialku (ZMJ 
= 7,72 683 6,83

WskaŹn k oblotu zobowiazań (WoZ) 
= 96,41 8S,43 74,37

Rotac a maialku {RM) = 1,45 1,35 1,50

Wskaźnik funkcji dYskryminacYinei z|] 0,61 1.19

Audtlot: Biegli Rewidenci Kielce
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c' czĘŚĆ szczEGÓŁoWA

1. ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości

1'1. Księgowość społki

Kslęgowość funkcjonuje na podstawe pŻyjętych pŻez iednostkę zasad zwanych Polityką Rachunkowości'''

zaktualizowanych l']chwałą Nr 19/2011 ZaEądu spólk Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 19 grudnia 2011 l
W roku 2013 uchwałą ff 2512013 zaęądu z dnia 20'12'2013 t uzupełn]ono te zasady o ewidencję księgową

działalności Zakładu W Niemczech' W Polityce rachunkowości ujęto Wybrane przez iednostkę alternatwne

rozwiązania' ustawowe Wyn kaiące z art' 10 ustawy o rachunkowośc, W tym reg!ły' metody procedury doryczące:

a) Wyceny pŻychodóW' rozchodóW i stanóW bi]ansowych poszczególnych pozycji aktywóW ipasywow' rownież

zasad ew]dencj] rozdziału kosztóW pośrednich olaz zasad szacowania odpisóW aktua izu]ących utEtę Wańośc

b) inwentaryzac]i aktywóW j pasywów'

c) zasad twoŻenia i szacowania rezeM na pŻyszłe zobowiązania (ań' 35 ''d' ustawy rachunkowośc) i rezeM

na przyszłe koszty - Wg ań' 39, ust' 2 ustawy.

W zakresie praw dłowoścl stosowanego systemu ksęgowościbiegl potwerdzają żeI

a) spółka przestEegała zasady ciągłości stosowanych zasad rachunkowośc 
' 

W tym W pĘedmiocie prawdłowości

otwarcia ksiąg rachunkowych na 01 01' 2013 rok'

b) prowadziła W sposób poplawny kslęgi rachunkowe, przy użyciu Właściwego prcgramu kornputerowego'

Jednostka stosuje pakjet aplikacji (prcgramóW) W ramach zinteglowanego systernu infornatycznego p'n' Zs

lNłPULs z frmy Bluro Projektowaiia systemóW cyfrowych s' A W chorzowie' Program posiada moduły W

zakresie środki iMałe' go5podarka rnagaŻynowa oraz finanse - księgowość - koszty,

c) operacje gospodalcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami lachunkowości, w tym

zgodne zzasadąmemodału i ostrożnej Wyceny,

d) dowody Źródłowe stanowiące podstawę do ujęcla W księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwaliflkowane

zgodnie z ań. 21 ust' 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości'

1'2' Wzakresie zabezpieczenia dostępu do danych z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za

pomocą komputerów stwierdza się, że:

a) spółka przechowuie zbiory danych bez dokonania WydrukóW papierowych Dane te zna]duiąsę na dyskach

twardych' odpowiednio do ptzyjętych Wewnęt.Żnych zasad uregu owanych W zakładowej poltyce

rachunkowości,

b) pŻechowywan]e dowodóW księgowych, ksiąg rachunkowych sprawozdań fnarsowych dokonywane jest W

sedzibie zaŻądu jednostk, W oryginalnejpostaci W podziale na lata im esiące'

c) okresy pŻechowywania danych były zgodne z ań' 74 Ustawy o rachunkowości, ti i sprawozdania linansowe

- pzechowywanie trwałe' a pozostałe zbory co najmniej5 lat liczone od początku loku naslępnego'

Rokiem oblotowym spółkijest rok kaIendaŻowy' a okresem sprawozdawczyn] n] esiąc'

Aud'łar: Bjeali Rewidenci Kielce sp'
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2. lnwentaryŻacja i system kontroli wewnętrznej

2.1' lnwentarrŹacja aktywów i pasywów

]nwentaryzacja roczna akWóW i pasywóW spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE została p.Żeprowadzona

Żgodn]e z postanowieniam ań' 26 ustawy o rachunkowośc]w oparcu o,lnstrukcję lnwentaryzacy]ną'z istopada

2000 roku, z uwzg]ędnieniem Wymaganej częstotliwości'

Zgodne z Zaządzeniem Nr 3/DN/2013 Dyrektola Nacze]nego z dnia 01'10'2013 T' pEeprowadzono

inwentaryzację śrcdkóW trwałych na dzień 31'10'2013 r' Łrządzeniem Nr 12lDN/2013 Dyrcktora Naczelnego z

dnla 22 '11 '2a13r ' plzeplowadzono inwentaryzac]ę roczną mate ałóW, towaróW ] opakowań na dŻ eń 30 1 1 201 3r

olaz zalządze|ien Nr 13/DN/2013 z d|ia a5'122a13 r' ]nwentaryzację produkcji W toku, WyrobóW gotowych i

pozostałych składnikóW aktywóW na dzień 31'12'2013 r'

Bieg i obseMowali inwentaryzację W drodze spisu z nalury środkóW tMarych w dniu 21'10'2013 r materiałóW w

d|iu 1212'2013 l oraz produkcjj w toku WyrobóW gotowych W dniu a2u'2014 l i nie Wnoszą uwag do

prawidłowości ] Eetelnośc jej przeprowadzenia' ŻWer},llkowane różnice nwentaryzacyjne Żostały prawidłowo

roz|lczone iWprowadzone do ksią! rachunkowych W roku badanym

2.2. Kontrola Wewnętn na

Kontrola Wewnętrzna W społce Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE prowadzona jest W formie kontlol funkcjonalnej W

oparciu o zap]sy W Regu]am nie oQanizacyjnym' zatw erdzonym |]chwaląNr27/2010 Rady NadzorcŻej spółki W

dnu 30'11'2010 r' Załącznikiem do regulaminu jest uaktualniony schemat organizacy]ny spółki Kontro]ę

funkc]onalną pełn i ZaŻ ąd społki, Dyrektolzy' GłóWny Księgowy ] kierownicy poszczególnych Wydziałów'

W spólce opracowane są i Wprowadzone procedury obiegu dokumentóW oraz sposób postępowania w zakrese

kontroli WewnętEnej, zawańe W,,]nstrukcii rejestracjj, ewidencjiiobiegu dokumentóW ksęgowych'

Wdrożone zostały procedury zażądzania ryzykiem Walutowym zawańe W 
'Po 

ityce Zarządzania Ryzyklem

Waluto$1m' prŻyjętej L]chwałą nr 3/2012 Zarząd! spó]ki z dnia 29'03'2012 r'

PrŻeprowadzony pŻegląd ana ityczny procedul u]awn ' że W badanej spÓłce system kontrol Wewnętznej

Wiążącej się z poddanym badan u sprawozdaniem fnansowym obejmuje kontrole m' in' obrotu pieniężnego'

zapasóW, zakupóW ispŻedaży Nie ujawniono nieprawidłowości W działaniu tego systemu

stwierdza sę' że księgi rachunkowe Wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji operacji

gospodarczych - uznaje sę za prawid]owe W lozumieniu ań' 24 Ustawy o rachunkowośc stanowią podstawę do

spolządzen]a rocznego sprawozdania finansowego objętego nin ejszym badanienr'

3, AKTYWA

3'1' Wańości niematerialne i prawne 320 200J2 zł

Wańości niematerialne i prawne stanow]ą0,4 % sumy akt}$/óW i obe]nrują programy i lcencje kon]puterowe oraz

koszty zakończonych prac rozwojowych:

' W Wartoścl początkowe]

- umolŻeniu

6 985 307']6 zł

6 665 107,04 zł

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. za.a.
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Bieg i potwierdzająWiarygodność zgodność tej pozycj] bilansowej' Wańośc] nien]ateńa ne i prawne:

- były prawidłowo amońyzowane biansowo podatkowo'

_ Wycena WNiP ]est zgodna z pŻ yjętą polityką rach unkowości oraz art 28 ustawy o mchunkowośc 
'

- dokumentacja dotycząca prŻychodu i rozchodu WNiP jest komp]etna ] prawidłowa'

3.2' Rzeczowe aKywa trwałeWynoszą

stanowiąone 45,2 % biansowej sumy aktF'Vów i dotyczą

a)śIodkitMałe' W tym

_ Wadośó początkowa

- umozenie

b) środkl tMałe W budowie

65 568 360'70 zł

31282965,712,

35 211 679'08 zł

34 285 394'99 zł

152208'31zł

774075,78żc)zaliczki na środkitMałe w budowie

Bieg i stwierdzają Wiarygod nośó i zgodnośó tą pozycji bilansowej W toku badania ustalono:

- środki tMałe były objęte spisem z natury W roku 2013; różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono; częstot ]wośó

inwentaryzacii zgod nie z ań' 26 Ustawy o rachun kowości jest zachowana,

- Wycena majątku tMałego jest zgodna z pzyjętąpolityką rachunkowości olaz art. 28 ustawy o rachunkowośc,

_ zwiększenia śtodkóW tMałych W rcku obrotowym stanowąkwotę 4 756 663,47 zł, a zmnie]szenia tego aktywu W

kwocie 2 261 1 81 ,83 zł' W tym |ikwidacja przestaEałych j niepŻ ydatnych środ kóW na kwotę 2 1 58 
'9 

tys zł'

- dokumentacja dotycząca przychodu i lozchodu ślodkóW ll1l./ałych jest kompletna i prawdłowa,

_ środki tMałe amoitrŻowane są metodą liniową - jednostka stosu]e stav,/ki amońyzacyjne środkóW

uwzględnia]ące okres ekonomicznej użyteczności- metod amońyzacji W roku obrotowym nie Zmieniono,

_ dotychczasowe umorzen e Żeczowych aktywóW tMałych ogółem Wynos 47'71 %'

- ewidencja' klastfikacja oraz prezentacja majątku W spl'.lwozdaniu _ nie nasuwa uwag'

_ na dzień b]lansowy virystępowały ograniczenia W plawach Własności i dysponowania maiątkem tMałym spółk;

]ako zabezpieczenie h poteczne na njeruchor.ościach w kwocie 12,0 mln zł' umowa przewłaszczen a środkóW

trwałych W kwocle 16'3 mln zł oraz zastaw rejestrowy na środkach tMałych W kwocie 0,1 mn zł' stanowiące

zabezpeczenia spłaty krediłóW bankowych oraz lirnitu na akred}ływy dokumentowe'

_ amortyzacja Wańości niematerialnych i prawnych orcz środków tMałych za badany okles Wynosi6 646,4 tys' zł,

W tym koszty amoityzacji nie stanowiące podatkowych kosztóW uzyskan]a Wokresie Wyniosły 1 966,8 tys. zł'

' środkiiMałe W budowie na dzeń bi|ansowy W kwocie 152 208'31 zł dotycząjednego zadania kontynuowanego

z loku poprzedniego; inwestycie zanjechaie nie Występu]ą

_ Wańość zaliczkina środkitrwałe W budowie W kwocie774075'78zł n e budzizastlzeżeń

3.3' lnwestycje długoterminowe 0,00 zł

spółka posiada nwestycje długoterminowe {udziały akcje) W ogólnej kwocie 122180,00zł' na które został

utwozony odpis aKua zujący w latach popzednjch'

3'4. Dłu goterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą

stanowiąone 2'7 % bilansowei sumy aktywóW i dotyczą

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce

2 140 038'00 zł
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_ aktyw z t}łułu odroczonego podatku dochodowego

- nnych długoterm nowych roz iczeń międzyokresowych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego naliczone są od ujemnych różnic pŻejśc owych dotyczących

głóWn e utworzonych odpisóW aktualizu]ących i rezeM na pŻyszłe zobowąŻania'

lnne dłUgoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztóW postępowania układowego oraz kosztóW

Jrucl"onier'a rowe orodukc rozlicralych w crasie.

3'5. zapasy wynoszą 15 906 955'58 zł

stanow ą 20'4 % bilansowejsumy aktywóW izostały W bilansie Wykazane z uwzgędnieniem kryte óW określonych

W ań' 3 ust 1 pkt 18 Ustawy iobejmują

L.p. Zapasy Kwo1a wg ksiąg
odchyl€nia od cen
ewidsncvinvch(+/-)

Odpis
ełtu.lizuiacv

stan na dzień
31.12,2013 r.

l',4aler ałv 5 037 738 09 (-)940 647,59 4 097 090 50

2 Produhcia w fohu 4 678 889 39 47 617 18 I 593 67 4 724 912,9A
3 6 919 718 67 71 S84 63 (-l3r 080,90 )13 837,00 6 946 785 40
4 715 00 715 00
5 zŹlczkina dosiawv r37 45r 78 137 451 78

Razeml 16 774 512.93 'It9 601,81 t\32674.51 {'1954484.59 {5 906 9ss,s8

lnwentaryzacię zapasóW przeprowadzono W drodze spsu Ż natury| mateiały na dzień 30'11'2013 r, a Wyroby

gotowe i produkcję W toku pŻeprowadzono na dzeń 31'12'2013 r' W Wyn ku lnwentaryzacji uiawnione różnice

zostały zweMkowane' zatwierdzone i ujęte W księgach 2013 rokuj n edobory iako n ezaw nione zostały odn es one

W pozostałe koszty operacyjne' a nadwyżk przyjęto na stan iako pozostałe pŻychody opetacyjne

Wycena mateńałóWjest prowadzona Według cen zakupu, a Wycena produkcji W toku i WyrobóW gotowych Wyceniana

jest Według Żeczn^/istego kosztu WttwoŻenia z uwzględnien em odchyleń od cen ewidencyinych'

Wycena zapasóW dokonana została zgodn e Ż zasadą ostrożności' co skutkowało utwoęen em W okresie badanym

odp]sóW aktual]zujących Wańośó materiałów i produkcj W ioku na kwotę 255,7 tys' zł' Ponadto W Wyn ku ostrożnej

Wyceny produkcjiWtoku iWyrobóW gotowych odpisano kwotę 32'7 tys' zł'

Przeprowadzone badanie potwierdziło praw dłowość W zakresie obrotu sk]adnikóW zapasów' Dokumentacja

plzychodóW' roŻchodóW magazynowych materiałóW i WyrobóW gotowych oraz Wyceny produkcji W loku W dobranej

do badania prób]e nie budzi zasIlzeżeń

3.6. Należności krótkoterminowe Wynoszą 12232075'67 zł

stanow]ą 15,7 % sumy aktywóW, dotyczą należności od jednostek pozostałych i na przestlzeni badanego roku

kształtowały się W sposób następujący

Należności I rosŻcŻenia
Kwota nalożności 0dpis

aktualizuiacv
Xwota należnośoi

w bilansie
Naleźności od oozoŚtałvch iednostek

a) z tvlUłu dostaw i L]słUo Ó okresie sołalv: 12324 28 At 1 724 983 9{ l0 599 299,05
_ do 12łL] mies ecv 12324 283 tt 1 724 983 9{ 10 599 299,05

b) z tvlulu podatku' dotaci cełiubezpeczeń soołecznYch 1 550 515 n: 1 550 515,05
c lnne 383 367 2( -)301 105,7r 82 261 57

Razem 14 258 165.3t ł')2 026 089'71 12 232075.67

] 413 082'00 Zł

726 956'00 zł

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. za.a. w Kelcach
lw
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Wyceny należności krajowych i zaglanicznych dokonano W kwoc]e V/ymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności

(ań 28 ust. 1.7 ustawy) iz zachowaniem zasa d zawańych W ań' 30 ustawy. stosowny odpis aktua|izujący

dokonano zgodn e z zasadami ustalonymi W po ityce rachunkowoścj z uwŻględnienlem stopnia ryzyka, jakie wiąże

się z daną należnością na Wszystkie należności zaegaiące pov\ryżej 6_ciu miesięcy' Utwoęone odpisy

aktua]jzujące należności W 2013 roku W kwocie 368316,87 zł odniesiono odpowiednio w pozostal€ koszty

operacyjne i koszty f nansowe.

a) W ocenie Wiarygodności należności z \4ułu dostaw l usług Wykazanych W kwocie 10 599 299,05 zł, zwlacają

uwagę należnośc] od 62 kontrahentóW kra]owych i 68 zagranicznych' zapłacone do dnia badania W łącznej

kwocie 7 544 398,34 zł, stanowiącej 71,2 % tych naIeżności

Na|eżnościz iytułu dostaw zostały zinwentaryzowane poprzez poi/vierdzenie sa]d przez kontrahentóW na dzjsń

30'11'2013 t' iich weMkację na dzień bilansowy' Do dnia badana uzyskano potwjeldzenie na|eżnoścl, z

Uwzględnieniem zapłat od kontrahentóW na kwotę 1242367847 zł (89%), W tym: klajowych na kwotę

5 378 583'09 zł (94%), zagran]cznych na kwotę 7 045 095,38 zł(88%)

b) W należnościach z t}4ułu podatków' dotacji i Ubezpieczeń społecznych W kwocie 1 550 515'05 złWykazanoI

_ należności zM' podatku VATdo rozliczenia W następnym okresie i korekt faktur VAT 122297238zl

'dotacje celowe na refundacje kosztóW W ramach projektóW PARP

- należność z tyt' podatku (Zakład Njemcy)

c) ]nne należności W kwocie 82 261,57 zł dotyczą pozostałych rozrachunkóW z pracownikami i z kontrahentami

handlowymi. Do dnia badania nie upłynąłtermin roz czen]a tych sald'

3.7. lnwestycje krotkoterminowe Wynoszą

istanowiąna dzień biansowy 14,6 % sumy aktywóW iobejmują

a) środki pieniężneW kasach

b) środk] pieniężne na rachunkach bankowych

saldo środkóW pienięŹnych W kasie zgodne jest z rapońaml kasowymi z ostatniego dnia miesiąca grudnia 2013 r'

saldo środkóW pieniężnych W bankach zgodne jest ze stanami wynikającynr] z WydągóW bankowych na dzień

31'12'2013 r' poszczególnych rachunkóW bankowych'

Udokumentowanie operacjj obrotu gotóWkowego i bezgotóWkowego oraz Wycena opelac] Wyrażonych W Walutach

obcych nie wykazało nieprawidłowości.

293 948,11 Ż

33 594,56 zł

11 390 279'48 zł

18 879'46 zł

11371404,022t

806 522,77 zl

383 418,15 zł

143 451 ,96 zt

78 650,00 zł

142 650,24 zl

58 352,42 zl

3.8. Krotkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą

stanowią 1'0 % Udziału Wsumie bi]ansowej ] dotyczą krótkoterminowych rozLczeń z rytu]óW:

_ kosztóWuruchomienia nowej ptodukc]l

_ ubezpieczeń majątkowych (majątek tMały iobrotowy, oc' Ac)

- prowizji od kredytóW

_ kosztóW postępowania układowego

_ ]nnych kosztów do rozLiczeniaW czasie

Audrloł: BEgli Rewdenci Kielce sp

ftt"^



aDLEWN|E PaLsKlE s'A' w staftchowicach Rapoń z badania sprawozdania finansowega za 2013 rok

Biegli n]e Wnoszą uwag do tej pozycj bilansowej, gdyz jednostka Wiarygodnie aktyv,/owała koszty W Wysokości

przypadającej na następny okres sprawozdawczy, zgodnie z przyjętymi zasadaml (ań' 39 ustawy)

3'9' ogółem aktywa bilansu wynoszą

PŹy Wycenie bilansowej poszczególnych składnikóW jednostka zastosowała sę do

rachunkowościWyn kających z ustawy iW przyjętej po]tyce rachunkowości'

4. PASYWA

4.1' Kapitał zakładowy Wynosi 61 992 363'00 zł

Kapitał zakładow} stanow 79,6 % udziału W pas}Vach, wykazany został zgodnje ze stanem iaktycznym l

prawnym określonym W ań 36 ustawy o rachunkowości, a iego Wysokość spełnla wyrnagania Kodeksu społek

hand owych

4'2. Kapitał zapasowy wynosi 52411422,14Żl

Kapitałzapasowy stanow 67'2 % udzału W pasywach Wokrese 2013 roku nie uległzmianie'

4' 3' Kapitał z aktua lizacji Wyceny 20 177 ,45 zl

Welkość kapitału z aktualizacjj Wykazuje Wyn k przeszacowania Wańośc środkóW tMałych na dzień 1 stycznia

1995 roku' będących W posadaniu jednostki W dniu bi]ansowym oraz różnic kursowych z pŻeliczenia Wyniku

zagranicznego zakładu

4.4' strata z lat ubiegłych {.)90 466 407'21 zł

N eroz iczona strata z lat ubiegłych (_116 % udz]ałL] W pas}vach) została pon es ona do 2009 roku'

Wokresie sprawozdawczym strata zoslała pokryta W Wynik! odpjsu zysku netto roku ubiegłego

|z plzeznaczenen W całości na pokryce straty z lat ubiegłych) zgodnie z postanowieniem Uchwały Nr 5/2013

ZWZ spółk z dnia 16'05 2013 r' W kwocie 5 151 617'41 zł'

4'5. zysk netto z roku bieżącego wynosi 5185 372,41zł

Zysk netto za 2013 rok usta]ony został|a podstawe prawidłowych zdaŻeń gospodarczych, ujętych W księgach

rachunkowych ijest zgodny z Wyn]kiem finansowym flg!ruiącyn] W rachunku zyskóW stat'

4'6. Rezerwy na zobowiąŻania

RezeMy stanowlą5,7 % udziału W biansowej sumie pasywóW i obejmują

_ rezeMę z M. odrocŻonego podatku dochodowego

_ rezeMę na śWiadczenia emerytalne ipodobne

- pozostale rezeMy

RezeMa na odroczony podatek dochodowy Żostała ustalona zgodn e z Wymogami ustawy o rachunkowości na

dodatnie przejściowe ńżnice z ttłułu amo ńyzacji środ kóW tĄvałych Woliiejszeiod amońyzacji podatkowej

Rezerwy na odprawy emeryta ne i nag rody ju bileuszowe zostały Wyl]czone Według metody aktuarialnej

Pozostałe rezeMy dotyczą pEyszłych zobowiązań z tytułu kosŻtóW remontóW budynkóW i u|ządzeń technicznych

kończących się W następnym okresie'

78 007 750'70 Żł

nadrzędnych zasad

4 475 658,07 zł

1 004 795'00 zł

1 170 700,00 zł

2 300 163'07 zł

Audytor: Biesl RewidenciKelce Sp. zo.a.



ODLEWNIE PALSKIE S.A. w Starachowicach - Raport zbadania sprawazdania finansowego za2A13 rok

4.7' zobowiązania długoterminowe 12 54g 624'38 zł

Zobow ązan a długoterminowe stanowią 16'1 % bilansowej sumy pasywóW istanow]ą

- zobowiąŻania z Mułu postępowania układowego do spłaty po dniu 31'12'2014l 12223 325'80 z1

_ zobowiązania z!ł' easingu W częścido spłaty po31122014 r' 326 298,58 zł

Zobowiązania z tytułu postępowania układowego są Zgodne z postanowienien] sądu Rejonowego W Klelcach

z dnia 18'05'2010 r' zatw erdzającym układ zawańy pomędzy upadłym odlewne Polskje s' A. z sedzibą

W starachowicach z Wieęycielami W dniu 04.05.2010 I

Zobowiązania z tych ttłułóW prawidłowo zakwalifikowano do długo_ ikrotkoterrninowych'

4'8' zobowiązania krótkoterminowe

stanowią28'3 % bllansowej sumy pasywóW i obejmująwiarygodn e ustalone]

22107 928,15 zl

zobowiazania kótkoterminowe stan ne dzień 3{.f2'2013 r'

1. Wobec jednostek powiązanych 0,0(
2. Wobec pozostavch jednostekl 22069 777 

'0Ą
a) kredvlv pożyczk 5 501 373.5:

b)inne zobowiązan a fnansowe 191 201,7(

c)zlń dostaw iusłuo o okresie Wvrnaoalnośc 10 047 935,6!
- do 12 rniesiecv 10 047 935,6!

d) za iczki ottz ymane dostawy 159 533,2r

e)ztyt' podatkóW ceł ubezpieczeń ] nnych śWadczeń 1 392 392,7t

f) Ż tyt Wynagrodzeń 1 040 029,0(
q) nne 3 737 31 l,0t

3. Fundusze specjalne 38 151,11

Razem 22107 928,1!

a) Kredyty wykazane w zobowiązaniach klóikolerminowych W kwode 5501 373,53 zł stanowją Wjelkość

zadłużenia kred},towego W rachunku beżącym na dzeń biansowy' W tymI

- W ['łilenium Bank s' A' w kwocje

_W Raiffeisen Bank PÓiŚka s A Wkwocie

2 848 158,60 zł'

2 653 214 ,93 zl.

Łączne zab€zpieczenie spłaty rat kred},tÓw' stanowi hipoteka umowna W kwocie 12000 tys' zł, umowa

pŻewłaszczenia na śrcdkach tMałych W kwocje 16 334 tys' zł Wraz z cesią praw polsy ubezpieczeniowej,

zastaw rejestrowy na kwotę 145 tys zł, cesia WieŻytelności na kwotę 3410 tys' zł oraz ośWiadczen]e o

poddaniu się egzekucji'

b) ]nne zobowązania finansowe Wykazane W zobowiązaniach krcikolerminowych zterninam spłaty W najbliŹszym

okres]e po badanym W kwoc]e 191 201,70 zł dotyczą w całości tat leas]ngowych, zgodnie z zawańymi

umowami Raty leasingowe spłacane sąWterm nach umownych'

c) Zobowiązan a z tytułu dostaw usług W kwoc]e 10047935'69 zł Wyceniono zgodnie z ań 28 ust' 1ustawy,

obejmuiązobow ązan]a do 12łu miesięcy dotycządostawcóW krajowych izagranicznych'

Do dnia badania zostały uregu owane zobowiązanla wobec dostawcóW W kwocie 9 473 569,80 zł, co staiowi

94,3 % zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień b lansowy'

zobowiązan a Wobec dostawcóW zaglanicznych zostały Wycenione średnjm kursem NBP z dnia 31'12'2013 r'

Aud'łor: Bieqli Rewidenci Kielce sp. z a'a.



ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach - Raport z badania sprawazdania finansoweso za 2A13 rok

B eg li nie stw erdzili istotnych pozycj w saldach zobow ązań Z t!,tułu dostaw njerozljczonych do d nia badania, jak

róWnież sald pzedawnionych kwalifkujących się do odp]sania W pozostałe przychody operacyjne'

d)za iczki na dostawy W kwocie 159 533'24 złstanowią przedpłaty na dostawy pŻewdzane w2014 roku'

e) Zobowiązania z tytułu podatkóW, cełi ubezpieczeń społecznych W kwocie 1 392 392,74 zł obejmująsa|daI

'podatek dochodowyod osób ilzycznych (P|T_4)W kwocie

- składk ZL]s W kwocie

- podatek akcyzowy

Powyższe zobowiązan a są zgodne z deklaracjami podalkowymi złożonymi do LJlzędu skarbowego, bądź

na iczeniami i pzelewaml zal]czek na podatek dochodowy ch zaplata W okresie ob]ętym badaniem następowała

W obow]ązujących terrninach'

f) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczące okresu obrotowego W kwocie 1 040 029'06 zł rozliczone zostały W

obowiązujących termInach płatności'

g)Wykazane W bilansie inne zobowiązan a krótkoterminowe W kwocie 3 737 311'08 złobejmu]ą

_ zobowlązania z tyt' postępowania uk]adowego W kwoc e

_ zobow]ązan]a inwestycyjne W kwocie

_ pozostałe rozrachunk] z kontrahentami W kwocie

spłata tych zobowiązań odbywała się zgodnie z terminami płatności p|zypadającymi dla poszczegó|nych słułóW'

h) Gospodad(a środkami ZFŚs była zgodna z regular.lnem opracowanym na podstawie ustawy o zakładowym

funduszu śWiadczeń socjalnych' odpis podstawowy na fundusz socjany społka plzekazala na Wyodrębniony

tachunek bankowy Wtermin e, poza kwotą]04'0 tys. zł'

4.9' RozlicŻenia międzyokresowe

stan roz]czeń międzyokresowych Wynosi 12,5 % pasywóW lobejmu]eI

- zgłoszone reklamacje ]akościowe Wyrobów

_ dotacje ot.Żymane z PFRoN' MG' PARP na dofnansowanie środkóW tMałych 8162871'31zl

Doiacje rozliczane sądo Wysokości odp sóW amońyzacyjnych od środkóW tMałych Współfinansowanych ze środkóW

pomocowych' stan roz iczeń mlędzyokresowych prawidłowo zakwalifikowano do długo' ] krótkoterm nowych

rozliczeń międzyokresowych'

4'10' ogółem pasywa bilansu 78 007 750,70 zł

Wszystkie pozycje pasywóW zostały wykazane W sprawozdaniu fnansowym z uwzględnieniem nadŻędnych zasad

Wynlkających z ustawy o rachunkowośc iw prŻy]ętej po|ityce tachunkowości'

384 030'00 zł

1 006 406,74 zł

1 956,00 zł

3 492 378,88 zl

220 994,48 zl

23 937,72 zł

9 731 612,31 zl

1 568 741,00 zł

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. za.o.
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5. RACHUNEK zYsKÓW l STMT za okres 01'01.2013 r. _ 31.12'2013 r.

spolządzony został W War]ancie ka]kulacy]nym z uwzględn eniem postanowień ań' 47 ustawy o rachunkowośc 
'

zgodnie z Wyborem przyjętym W,'Polityce Rachunkowości''

5.1' PrŹychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóW 110497663,68zł

5.1.1 Przychody z€ sprzedał produktów' obeimują

' plzychody ze spŻedaży produktóW'kraj

- p]zychody ze spŻedaży produktóW- UE

prŻychody ze spŻedaży produktóW - expoń

- przychodyze spŻedaży produktóW-Z-d Niemcy

_ plzychody ze spŻedaży usług

Przychody netlo ze sprzedaży produktóW są rezu tatem zrea izowanej fakturowanej spŻedaży' p.Ży czym ch

zgodność iwiarygodność zastrzeżeń nie budz]' gdyż zachowano ustawowązasadę memoriału iWspółmierności'

Kwoly plzychodóW' Wykazane W rejestrach spŻedaży VAT sązgodne z ujętymi na kontach księgi głóWnej'

Podstawowymi prcduktami W}twaEanymi i spŻedawanymi prŻez spółkę są odlewy Wykon}Ąłane głównie

z żelWa sferoida nego i z że Wa szalego oraz W nieznacznym zakresie ze sta Wa i z nowoczesnego twolzywa -
odlewy z ADl' odbiorcami społki są podmoty działające w branżach: motor}Żacja' armatura pŻen]ysłowa'

kolejnictwo, enelgetyka, maszyny Io|nicze' budowlane oraz sprzętAGD'

109 236 275'91 zł

52 a24 87 5,56 zł

46 985 196,87 zł

6 7 45 114,52 zl

1 566 509,43 zł

1 914 579'53 zł

5.1'2' Plzychody ze sprzedaży towarów i materiałów' obejmują

_ plzychody ze spŻedaży towaróW _ kraj

_ przychody ze spŻedaży towaróW - UE

_ p'Żychody ze sprŻedaży materałóW_ krai

5.2. Ko6zt spŻedanych produktów, towarów i materiałów

t ) Koszt WytwoŻenia sprzedanych produhów' obejmuje;

- koszty Własne sprzedaży produktóW- kra]

_ koszty Własne spŻedaży produktów - l']E

- koszty Własne sprzedaży ploduktów - export

_ kosŹy Własne spęedaży produktóW- Z_d Dusseldoń

- koszty Własne spzedaży lsług

2)Wańość sprzedanych towarów i materiałów

3) Koszty spŻedaźy

4) Kosźy ogólnego zarządu

1 261 387 ,77 zł

157 612,94 zl

1 009 165'16 zł

94 609,67 zł

106 053 782'61 zł

93 003 802'91 zł

44 16D 873'54 zł

40 968 240,23 zl

5 138 107,64 zł

1 719 041 ,88 zł

1 017 539'62 zł

970 50{'91 zł

2 564 012,94 zl

9 515 464,85 zł

Koszty te ustalone zostały W sposób Wspołmierny do plŻychodów, z uwŻględnienem nadrzędnych Zasad

rachunkowości, W tyn] zasady mernoriału' co b]egli ustalili poprŻez sprawdzenie kosztóW z miesiąca stycznia

2014 r' W sensie ich Związku z biansem na dzień 3'1'12 2013 r'

Audytor: Biesli Rewidenci Kelce Sp. z o.a
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W ksęgach rachunkowych i splawozdaniu fnansowym kosziy zostały ujęte kornpletnie i prawidłowo

zakwalifikowane' zgodn]e z pzepisam ustawy o rachunkov/ościoraz ustaleniami po|ltykirachunkowości

Koszty działalności operacyjnej W układzle rodzajowym uwzględniające Żrnianę stanu produktóW W kwocie

(')401 132,21 zł przedstawiaią się następująco:

Koszty rodzajowe
Kwota Struktura

kosłów
6 646 387 0B 6,29 0/a

iużvcie materałóW i enerqii 52 968 307 58 50,13 %

]słUoiobce 19 543 512 36 18,50 %
)odalk iopłaty w tyrn 890 043 21 0,85 %

1B 412 680 54 17 ,42 ya

Jb€zpieczenia społeczne inne świadczenia 4 602 936 77 4,36 %
)Ózostałe kosziv lodŻaiow€ 1 618 280.9t 1,54 %

łartość sprzedanvch towarÓw i mate a]óW 970 501,91 0,91 %

Razem 1 05 652 6s0.4r 100.00 ł

5.3' Pozostałe prŻychody operacyjne 3 568 050,85 zł

obejmująWystępuiące poMaŻ a ne przychody związane tylko pośrednio z podstawowądziała nościąjednostki

Pozostalv orŻvchodv olelaavine
zvsk Że zbvcia niefinansowch aktvwówtMafuch 7 005,79
Dotacie łdofinansowanie do DloieKów inwestvcvinvch i refundacia kosźów) 2 492 346.88
lnnepŹvchodv opelacvine 1 068 698.19

Rozwiązan e reŻeM (arl 35d) 521 493 86
otrzvmane odszkodowan a 119 878 6i
Rozwiązan e reŻerw na koszlv doradzbva i nne kosztv 134 400.0t
lJmorzen e prŻedawn onych Żobowqzan 68 448 4r
RoŻWiazan e odojsóW akiualizuiacvch zaoasv i należnośc 184 083.44
Nadwyżk inwenlaryzacyne 23 895 1;
PoŻosta|e oTzvchodv ooeracvine 16 498.64

Razem 3 568 050.8t

Wartość Wykazanej dotacji stanowi róWnowańość odpisóW amońyzacyjnych od środkóW tMałych W części

sfinansowanej dotacjam (PFRoN' PARP, NFos, ]VG)oraz wysokość refundacji kosztow dzała nośc operacyinei'

stwjerdza sję jch prawidłowe udokumentowanie i zakwa iiikowan e do pozostałych przychodóW operacyjnych'

z uwŻględn]enjem ustawowego zakazu ich kompensowania Wynikającego z art 7 ust.3 ustawy o lachunkowości

5.4' PoŻostałe koszty operacyjne 1 653 467 ,24 zł

Pozostały kosztY operacyino (wola w złotvch
\ktualizacia wańości aktvwóW nief inansowvch 607 872,31
nne kosztv operacvine 1 045 594.S3

Kosztv złomowanvch Wvrobów Drodukci WtokU 491942,29
odois kosztóW DosteDowan a Uk]adoweoo 142 654,24

19 600,00
Niedobory jnwentaryzacy ne 26 352 96

Kosztv Lkwidac i 245 792,39
Darowizny 83 630 00
ostrożna Wvcena WvrobóW oolowvch 32 674,57
Pozoslałe koszty oDeracvine 2 952 48

RaŻem 1 653 467.2A

Audytor: Biegli Rewidenci Relce Sp. zo.o.
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18 204,90 zł

2 492 81 zł

AktuaLizacja Wańości akt},\,vów niefinansowych dotyczy aktualizacji Wańości zapasóW materałóW iWyrobów

golowych w kwocie 255 686,31 złoraz odpisu aktua izacji należności W kwocie 352 186,00 zł'

Powyższe kwoty pozostałych kosztóW operacyjnych Według powyżej Wym en onych t}tułóW Wykazane W rachunku

zyskóW strat zostały Żeczowo i memo.iałowo udokumentowane' jako koszty pośrednio związane z podstawową

działalnością]ednostki'

5'5. Przychody finansowe 20 697,71 zł

obejmująWjarygodne koŻyśc uzyskane pŻeziednostkąz operacji finansowych W okrese 2013 roku

i stanowią

'otŻymane odsetki W kwocie

_ rozwlązane odp]sy aktualzuiące należnośc odsetkowe

5.6. Kosztyfinansowe

obejmu]ąnastępujące opetacje finansowe W okresie 2013 roku stanową

- odsetk od kredytóW W kwocie

- odsetkiod leasingu i nnych zobowiązań

- aktua zacja wyceny transakcji terminowych - foMard

_ prowizje od kredi,tóW

- odpis aktua izujący należności odsetkowe

_ nadwyżka ujemnych różnic kursowych

5,7, Wynik finansowy b.utto

311 784'99 zł

6067 377 .41 zł

Powyższe dane dotyczące przychodóW ikosztóW pozwa]ająna prawidłowe ustalen e fgurującego W rachunku

zyskóW istrat Wyn]ku z działalnościgospodarczejW kwocie 6 067 377,41 zł W związku Z niewystąpieniem W okresie

2013 roku strat i zysków nadzwyczajnych' końcowy zysk brutto za ten okres W rachunku zyskóW I strat czyni kwotę

6 467 377 ,41 zl

Z powyższych danych liczbowych ustaleń biegłych Wynika, że rachunek zyskóW j strat za 2013 rok sporŻądzony

został obowiązuiącą praw dłową rnetodą zgodnie Ż ań.47 ustawy o rachunkowości'

6, USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO ZA OKRES 2013 ROKU

6'1. PrŹychody za 20l3 rok, uwzględniające dane liczbowe' deklarowane pę ez społkę:

a) przychody b lansowe wynoszą 115 2o4 698'26 zt

b) p1zychody podalkowe Wynoszą 110123508,88 zł

6'2' Koszty związanez przychodami' uwŻględniające dane liczbowe deklarowane przez społkęi

140 095,93 zł

22 669'80 zł

22135,57 zl

98 092,A7 d

16130,87zł

12 660,75 zł

a) koszty biansowe Wynoszą

b) koszty podatkowe Wynoszą

109 137 320,85 zł

101 613 337'10 zł

Aud'łor: Biegli Rewidenci Kielce sp' z a o.
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6.3' PrŻekształcenie wyniku finansowego brutto wwynik netto:

a)wynik linansowy brutto - zysk

b)dochód podatkowy

c)dochody wolne iod iczen a

- część straty netto do 2009 roku t)

d) podstawa opodatkowania

e) podalek dochodowy, wtyrn:

' bieżący podatek dochodowy

_ zmniejszenie aktywóW z $4' odroczonego p'd o'p'

- zwięksŻenie stanu rezeM na odrcczonego p.d'o p'

f)wynik finansowy netto - zysk

8510171,7821

5185 372,41 zł

W rachunku zyskóW stratjednoslka Wykazała zysk netto za 20]3 rok W Wysokośc] 5]85372,41 złiWtejsamej

wiarygodnej kwocie figuruje ona - w pasywach bllansu.

W Żakresie roŻlicŻeń podatkowych biegli poh/vierdzają zgodność pŻekształcen a Wyniku brutto w Wynik netto ze

spoŻądzonym] pęez jednostkę 
'Dodatkowyml 

informacjami i obiaśnieniami', Wymaganymi przez ustawę

o rachunkowości_ zał. nr 1 do ustawy pkt 2'5'

Powyższe rozliczenie' ze wŻg]ędu WyryWkoWąmetodę badania, n e ma chalakteru audytu podatkowego'

7. BADANIE PozosTAŁYcH czĘŚcl sKŁADoWYcH sPRAWozDANlA FlNANsoWEGo

7.l. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepł}M/ów pieniężnych spoządzony zgodnie z ań' 48 ,b'' ustawy o rachunkowości w sposÓb

Wiarygodny' powiązany z bilansem rachunkem ŻyskóW stratWykazUie:

Lp Zmianę (+ /-) (wota

środkóW pieniężnych netto z dz ałalności operacyjnej W Wysokości I597 267,09

B środkóW pieniężnych netto z dz ałalności inWestycy]nej W Wysokości -5 369 401,04

c środkóW pieniężnych neto z dz ałalności linansowej W wysokości 1 447 974,53

D środkóW pieniężnych netto, razem (A +/_B +/_c 
) 4 675 840,58

spółka W oklesle 2013 roku Wykazuje dodatnie p]zepŁywy środkóW p]eniężnych netto W kwoce 4 675'8 tys' zł

Działalność operacyjna Wykazuje przepłyuy dodatnie W kwoc e 8 597,3 tys. zł' co Wskazuje że podstawowa

działalność Wypracowała środki zapewnjające dalszy rozwój firmy' Dodatnie pŻepływy penężne Wlkazuje

róWnież działalność linansowa W kwocie 1 44B,0 tys' zł'

N]edobór środkóW pieniężnych za okres objęty badan]em Wystąpił z działalnośc inwesiycyjnej' co jest Wyniklem

pon esonych WydatkóW lnwestycyjnych na zakup lzeczowch aktywóW tMałych'

6 067 377 ,41 zl

I 510 171,78 zl

8 51a 171,78zł

0'00 zł

B82 005,00 zł

0'00 zł

839 369'00 zł

42 636,00 zł

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z a o.
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7.2' zestawienie zmian w kapitale własnym

społka kompetnie i Wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące zmianę kap tału własnego W badanyrn oklesle

v/ykazujące jego zwiększenie o 5 187 434,46 zł, będące głóWnie Wynikiem Wypracowanego zysku netto za rok

obrotov\ry 2013' Wykazane zmiany W kap tale Własnym zgodne sąŻ biansem oraz ks ęgami rachunkowymi'

7,3. lnformacja dodatkowa

lniormacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdanla finansowego oraz dodatkowe niomacje

objaśn]enia' lnformacja dodaikowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych' zgodnych z danym

bilansu i rachunku ŻyskóW istlat' zakres tematycŻny]est zgodny z załącznikem nr 1 do Ustawy o lachunkowośc

olŹlz z zapisami s 82 Rozpolządzen a llinistra FinansóW z dnia 19 |utego 2009 roku W sprawie infomac]

bieżących iokresowych pŻekaz}"ll/anych przez ernitentóW papieróW Wartościowych oraz WaTunkóW uznawania za

róWnoważne inforrnacji Wymaganych pŻepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz' U

z 2014 roku, poz 133)

7'4. sprawozdanie z działalności społki

sprawozdanie z działa nośc spółki za 2013 rok spełnia Wymogi określone Wań' 49ust 2 ustawy z dnia 29

WŻeśna 1994l' o rachunkowości, jak równieżjest zgodne z wymogami określonymi W ustawie z dnia

29 lipca 2005 r' o ofercie publcznej Warunkach Wprowadzania instrumentóW fnansowych do zorganizowanego

systen]u oblotu oraz o spółkach publicznych (Dz' l']' z 2009 r' Nr 185' poz' 1439) oraz Wymogami określonym]

W s 91 Rozporządzenia Ministra FinansóW z dnja 19 ]utego 2009 rcku'

7.5' Naluszenie prŹepisów prawa

W wyn ku zastosowanych procedur w ramach badania rocznego sprawozdania iinansowego za 2013 rok - n e

ujawnono naruszenia pŻez społkę obowiązujących pŻepisóW prawa Wpływających na to sprawozdanie

finansowe

7,6. Zdarzenia po dacie bilansu

Mlędzy datą 31'12 2013 r'' a datą zakończenia badania nie Wystąpiły istotne zdazenia gospodarcze, mające

Wpłylv na roczne sprawozdanie finansowe iWynik blansowy, plzy czym uwzgędnia się W tym zakresie

ośWladczenie złożone pŻez Zarząd społkiW dniu 19'02'2014 r.

7.7, Transakcje z podmiotami powiązanymi

stosownie do złożonego ośWiadczena ZaŻądu transakcje z jednostkami powiązanymi W okresie 2013 roku

pŻeprcWadzone były na Warunkach rynkowych' lnforrnacje o transakcjach z jednostkami po ązanymi zawańe

są W informacji dodatkowej Z uwagi na kwoty nieistotne nie ma]ą one stotnego znaczenia W pEychodach

l kosztach spółki'

Audrtar Biegli Rewiclenci Kielce Sp
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D. PODSUITOWANIE

Podsumowanie Wyników badania rocznego sprawozdan]a linansowego Zawańejest W op nii stanow ącej od Ębny

dokument.

Niniejszy rapoń zawiera 28 stron kolejno ponumerowanych' Każdą ze stron oznaczono prŻez umEszczenie na

niej skróconego podpisu bieqłych rewidentów.

ntegralną częśó rapońu stanowią załączniki

1' Wprowadzen e do splŹwozdania fnansowego

2' Bilans spolządzony na 31122013lok

3. Rachunek zyskóW istratza 2013 rok

4' Zestawienie zmian W kapitale Własnyr. za 2013 rok

5' Rachunek pŻepływóW pieniężnych za 2013 tok

6 lnformacja dodatkowa za 2013 rok

7 sprawozdanie z działa]ności społki za 2013 rok

Kielce, dnia 19 lutego 2014 roku
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