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A' Pr2ychody ze spżedaży produktów. towarów imateriałów
9a 171 9Ż3'62 zł 107 53o469'1oŻł

' od jedńostek powiąŻanych a22 6a8 89 zł
l Przychody netlo Że Śpżedaży produkiów 96 a42 a24'27 zł 105 602 372,A4 zl

]l' PrŻychodY netlo ze sDuedaŹV lowa.ów j maieiałóW 1 329 !49 35 7ł 1 928 096.26 Żł
B. Koszty spżedańych produktów' towarów imateriałóu w

83 619 360,89 zł 92 348 49A,26 zl

iednostkom pÓWązanym 61a 302,38 zł
l' KosŻt wytwożeńia spuedanych produktÓw a2 464 766,01 z) 90 727 73a 76 ż1

l ' Wadość sprŻedanych towalów imalerialów ] 154 594,88 Ż] 1620767 50 zl
c. zysk (strata) brutto ze spnedaży (A-B) 14 552 612'73 zł 15 181 970,84 Żł

2 492 405,44A 2 337 064,16zł
E' Koszty ogólnego żażądu 7 822172,44Żt 7 303 81'l,94 zł
F' zysk (strata) ze spżedaży (c_D_E) 4 238 034'85 zł 5 541 094'74 zł
G. Pozostale przychody operacyjne 3 551 990,92 zł 2 694 754'91 zł

Zys\ze zbyc]a nleli.ńgowych ahtywów tfu.ły(lr 107 075,90 zl 1] 3 666,74 Żł

2 574 531 ,23 zl 1 640 445,85 Żl
L lnne przychody ope6cfjne 670 183 79 zl 944 642,32 zi

H. Pozostale koszty operacyjne 1145965,2221 2 071 911 ,71 zł
' siraia ze Żbycia i efinansowych aklylvów lMavch

l Aklualzac]ż wanośc ahlylvów ńiefińań5oWych 80 052,45 ż] 887 579,06 zl
ill nne kosŻty opel.cyire 1 Q65 912'77 Ż) 1 1a4 332,65 Ż

l. zysk (strata) Ż działalnościoperacyjnej (F+G'H) 6 644 050.55 żł 6 153 937,94 zł
J. PŹychody finansowe 91 910'50 zł 99576o,64Żł
l Dywidendy udŻiałwzyskach' Wlym:

od jednostek powiązanych

34 480'a2 ż 147 75a'o2 Żl
_ od ]ednonek pow ąŻanych

l l Zysk Że zbyc a inweslycji

lV. Aklua izacja wańości inwestyc]i

57 429,682) 848 010'62Żł

947 532'64 zł 1 25'l 1a7 
'16 

Żl

503 68361 zl 1 009 989'68 zł
_ dla jednosiek powiąŻanych

l. st€ia Że Żbycia Mesiycli
ll Aktua iza cja wa ńo Ści inwestycj

443 449,43 zl 241 197,4A zt
L. Zysk lstlata) Ż dzialalnosci gospdarczej (l+J.K) 5 7aa 43a'41 ź 5 9OA 511,42 zl
llł' Wynik zdażeń nadzwycŻajnych {lvl'l'_[l'll')

N. zysk (strat.)bruuo (L+M) 5 788 438'41 zł 5 908 5'l'l,42 zł
O. Podatek dochodowy 636 821'00 zł 25120'00 zł
P. PoŻostale obowiązkowe Żmniejszenia zysku ( iększenia
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1 zvsk (s1r.1a) akconar]!szylUdŻairwców) ńn o]ŚŻościoł}ch

2 Ud z ał w zys kach/ stalach ]e d nÓślek o bjęlych kon solld ac]. metodą p.aw własnośc

4 (zvsk ) ŚiEly z l!{ułu rózn c kursoqĆh

6 (zvsk) stała z ly1ułu dz ałalnośĆ inweslycyjne]

7znanaśanupozosbłyĆh€zefu

ol€rmńÓł)ch ' w lym uk.dowch (Ż wy]ąlkiem pożyczek ]

l' wohw z dzialalności ińweslvcvinel
1 spued.ż Śkładn kóWwańośc niemale'ianych plawńych

o ma]ą1ku1Małeqo

3 spŻedaż skbdnikówfnansoweg
. w]ednos la.h zaeŻnyth 

' 
9lo".ż/sŻony(h

4 spzedł p3peó'tranośoo'!(h pĘ€znJ.zony.h dD obrotu

5 sp]ala udu eLońydh oÓżyżek dlugoleminov/ych

ll' Wvdalki z Mulu działalności inwestycyińei
arerahY(h PrawnY.h

2 N a bycie s k]ad ników że-Ne oo ń a]ątku lfualego
3 Na bycie s k]ad ńików fń a nsowego m a]ąlku lrdałego wlym
. d]ednos la.h zaezn}(h 

' 'oł.żysŻony.h

4 Nab'.'e a}q' (udŻElów) sla5ńy.h
5 Nabyąe p3peółł.dÓśoo'y(h
6 Udu eone pożyżkidłuqolem nowe

D 7l aą1ł], Ą|ta@'6 ć l a \e ) 'z

c. PueDh^i''Óienieżne netlo'z'dźi.ł.hości fi nansowei (l_ll)

l' Wp'B z działalńÓśĆifińansowej
] Żac ao n]ęcie d{u oole m nowyclr kredy1ów pożyczek

2 Emsja oblioacj] ub nnychdłuqo
3 Żac ąqn ęcie kólkolem ńowych kredylów pożyczek

4 Emsaob]ioac lub nnych klóIkÓtemnowychdlużnychpapieróvWańoścovrych

5' WolńB zeńs akci (UdŻałjw)wLsnych

ll' Wvdatki z Mufu działalności finansowei
1 ' s 

plala dluo olermin oqch kredi1ów pożydek

2' WVkUp obioac] lub innych dłuqÓle.ńinowcl] d]!żnych pap€ńWw.ńoścowch

3' sphla krolkolerm noqclr kedił

5 KoŚzlv emiŚii.kc]] własnvch

6 zakup/UmÓż€ne akcji (udz.łóW) własny.h

7' Płahośc dJ4Vdend innych wypłai na żed vlaścoie
3 Wypłal'Żzy5l!daosobzJzanza]ący.hinadżo.u]ą('.l]
9 WydaLl' ńa.ee spo]e.zn e UŻyre.zne

]o PktńÓśc zobow .zań z l!luł! U

). Pżepvw pienieźne neno, razem (A+/.B+]ł}

BihńaÓii. zmi'na sbnU śodków oieńieżnvch

ężnych z l}'lułu różn c kmoqch od walui ob.ych

]lśródk. bi;nieżne na .oratek ok.esu ]

/, zak



ZESTAWENIE ZMIAN W KAPITALE
Odlownie Polskie S_A,, 70, 27-200 Starachowi

(.p fuł {f!idL]sz) własny na pÓcząbk Ók*u (Bdl' eo ko;IEa

!arczn. wpŹry n. rapib/p0d5bw

ł'ększenie ( z 1ti!1!)

zniany kapllłu (fUndEzu) arcowgqo

jbtr kapilalu (funduszu) z.p3sowegÓ na k Gc okN
ępitał {fmdĘ Ż *iua|ż&jl wyce|';;pożąlei;NrŃ . Żllrla y
,zyję1ych zasad (polrtyki) rachunkowÓści
zmiany kaptbtu lrunduszu) z akrua izaclr wycenv
v]ęk9ł e { z $ulu) różn ce kUsW

.byc a zakIlalŻowanycn w 19s5 roku środków fualch

|wększenie (Ż łidu)

.yskŻla'ubiegly.hnapÓczątekoksu'oolÓEIl

nnEFzen€ (Ż lyiuł!)

zysk z ktubieqvch m kdi;;k;;-
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