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I. Objaśnienia do bilansu 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

 
Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych są ujmowane w rachunku zysków 
i strat. Dla określonych grup środków trwałych przyjęto  następujące okresy użytkowania:  

 prawo wieczystego użytkowania gruntów  10   lat 

 budynki i budowle     22 - 50 lat 

 lokal mieszkalny     67  lat 

 maszyny i urządzenia     3 - 15 lat 

 środki transportowe     5 -  7 lat 

 pozostałe środki trwałe      4  lata 

 oprogramowania komputerowe   2 -   5 lat 

 prace badawczo- rozwojowe    5  lat 

1.1. Zmiany wartości  grup rodzajowych środków trwałych 

 Zmiany w stanie środków trwałych od  01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.   (w tys. zł)  

Lp. Tytuł 
Grunty   (w tym prawo 

wieczystego 
użytkowania gruntów) 

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwale 

Razem 

 I. Wartość brutto             
1 Bilans otwarcia 401 6 709 51 968 2 974 3 516 65 568 

2 Zwiększenia 127 1 376 4 390 770 578 7 241 

A zakup  127 1 376 4 390 770 578 7 241 

3 Zmniejszenia - - 65 129 6 200 

A sprzedaż - - - 76 - 76 

B likwidacja  - - 65 53 6 124 

4 Bilans zamknięcia 528 8 085 56 293 3 615 4 088 72 609 

 

Lp. Tytuł 
Grunty  (w tym prawo 

wieczystego 
użytkowania gruntów) 

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwale 

Razem 

 II. 
     Skumulowane 
umorzenie (amortyzacja)             

1 Bilans otwarcia 314 1 984 24 650 1 571 2 764 31 283 

2 Zwiększenia 27 234 4 666 541 583 6 054 

a amortyzacja za okres 27 234 4 666 541 583 6  051 

b 
różnice kurs. z przeliczenia 
Zakładu  w Niemczech - - - - 3 3 

3 Zmniejszenia - - 61 114 6 181 

a sprzedaż  - - - 61 - 61 

b likwidacja - - 61 53 6 120 

4 Bilans zamknięcia 341 2 218 29 255 1 998 3 344 37 156 

5 Wartość  środków trwałych  
netto na początek okresu 

88 4 725 27 318 1 403 752 34 286 

6 Wartość  środków trwałych  
netto na koniec okresu 

187 5 867 27 038 1 617 744 35 453 
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1.2. Zmiany wartości grup rodzajowych w wartościach niematerialnych i prawnych 

 
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od  01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (  w tys. zł)    

Lp. Tytuł 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 

Inne wartości niematerialne i prawne 

  
Razem razem 

w tym 
oprogramowanie 

 I. Wartość brutto             

1 Bilans otwarcia 5 944 - 1 041 989 6 985 

2 Zwiększenia 570 - 258 - 828 

A 
Zakup oraz wytworzenie we 
własnym zakresie 570 - 258 2 828 

3 Zmniejszenia  - - - - 

A sprzedaż  - - - - 

B likwidacja  - - - - 

4 Bilans zamknięcia 6 514 - 1 299 - 7 813 

       

 II. 
Skumulowane umorzenie 
(amortyzacja)          

5 Bilans otwarcia 5 711 - 954 902 6 665 

6 Zwiększenia 79 - 139 139 218 

A amortyzacja za okres 79 - 139 139 218 

7 Zmniejszenia      

A sprzedaż      

B likwidacja      

8 Bilans zamknięcia 5 790 - 1 093 1 093 6 883  

III. 
Wartość netto na początek 
okresu (  I.1-II.5) 

233 - 87 87 320 

IV. 
Wartość netto na koniec 
okresu (I.4.- II.8) 

724 - 206 206 930 

 
 
 

1.3. Zmiany wartości grup rodzajowych inwestycji długoterminowych 

 
 
        Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych od  01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w tys. zł)                                                                                             

Lp. Tytuł 

1.          
Nierucho
mości 

2.                            
Wartości 
niematerialne    
i prawne 

3. 
Długotermino
we aktywa 
finansowe 

Udziały               
i akcje 

Inne 
papiery 

wartościo
we 

Udzielone 
pożyczki 

4. 
Inne długot. 
aktywa 
finansowe 

RAZEM 

 I. Wartość brutto           

1 Bilans otwarcia  - - 122 122 - - - 122 

2 Zwiększenia - - - - - - - - 

3 Zmniejszenia - - -     120 120 - - - 120 

4 Bilans zamknięcia - - 2 2 - - - 2 
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II. 

Odpisy 
aktualizujące 
wycenę 

        

5 Bilans otwarcia  - - 122 122 - - - 122 

6 
Zwiększenia 
odpisów 

- - - - - - - - 

7 
Zmniejszenia 
odpisów 

- -       120 120 - - - 120 

8 Bilans zamknięcia - - 2 2 - - - 2 

III. 
Wartość netto na 
początek okresu     
(  I.1-II.5) 

- -               - - - - - - 

IV. 
Wartość netto na 
koniec okresu   
(I.4.- II.8) 

- -                - - - - - - 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 
Wartość  początkowa   zakupionych praw   wieczystego użytkowania gruntów   o powierzchni  łącznej  8,2751 ha   
wyniosła na 31.12.2014 r.   528 tys. zł, a ich wartość księgowa netto na ten  dzień wyniosła   187  tys. zł. 

 
Powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście na 31.12.2014r.  

Lp. Księga wieczysta / lokalizacja nieruchomości 
Stan na  

31.12.2014 
w ha 

Stan na  
31.12.2013 

w ha 

1 KW nr KI 1H/00031619/1 - Al. Wyzwolenia 70, Starachowice 0,2796 0,2796 

2 KW nr KI 1H/00023237/0 - Al. Wyzwolenia 70, Starachowice             6,9546 6,7195 

3 KW nr KI 1H/00029471/4 - Al. Wyzwolenia 70, Starachowice 0,0205 0,0205 

4 KW nr KI 1H/00032252/7 - Al. Wyzwolenia 70, Starachowice 0,5562 0,5562 

5 KW nr KI 1H/00041159/1 - Al. Wyzwolenia 70, Starachowice 0,1878 0,1878 

6 KW nr KI 1H/00032250/3 - Al. Wyzwolenia 70, Starachowice 0,0069 0,0069 

7 KW nr KI 1H/00027366/1 - ul.  P. Wysockiego 3, Starachowice 0,0136 0,0136 

8 KW nr KI 1H/00049304/9 - Al. Wyzwolenia 70, Starachowice 0,1819 0,1819 

9 KW nr KI 1H/00051510/3 -  Al. Wyzwolenia 70, Starachowice 0,0740 - 

 RAZEM 8,2751 7, 9660 

 
 

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych 

 
Spółka  nie posiada  amortyzowanych przez siebie  środków trwałych, używanych na podstawie umów  dzierżawy.  
 
Spółka posiada i amortyzuje środki trwałe leasingowane  o łącznej wartości początkowej  950 tys. zł i  łącznej 
wartość księgowej netto na 31.12.2014 r.  wynoszącej 627  tys. zł , w tym: 

 sześć samochodów osobowych  o wartości początkowej  763  tys. zł i wartości księgowej netto   479 tys. zł.  

 dwa wózki widłowe o wartości o wartości początkowej  187  tys. zł i wartości księgowej netto  148 tys. zł.  
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4. Odpisy aktualizujące środki trwałe  

 
 W Spółce w 2014 roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. 

 

 

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli 

 
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu miasta Starachowic   z tytułu uzyskania prawa własności  budynków i 
budowli  na  koniec  grudnia 2014 r.  
 

6. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna akcji 

 
Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wyniósł  61 992 tys. zł  i dzielił  się na  20 664 121 sztuk akcji o 
wartości nominalnej  3,00 zł każda. W ciągu 2014 roku kapitał podstawowy nie podlegał żadnym zmianom. 
 

Struktura  własności  kapitału  podstawowego na  31.12.2014 r. 

Lp. Nazwa Akcjonariusza 

Liczba akcji 
w sztukach 

( stan na 
31.12.2013 r. 

Liczba akcji 
w sztukach 

( stan na 
31.12.2014 r. 

Cena 
nominalna 

w  zł 

Wartość 
nominalna 
w  tys. zł na 
31.12.2014 r. 

Udział w 
kapitale  i w 

liczbie głosów 
na WZ w %  na 
31.12.2014 r. 

1 OP Invest Sp. z o.o. w Starachowicach  5 425 246 5 425 246 3,00 16 276 26,25 % 

2 Bank Handlowy S.A. w Warszawie  3 495 248 3 495 248 3,00 10 486 16,91 % 

3 
BNP Paribas Bank Polska  S.A.  
w Warszawie 

1 952 896 1 952 896 3,00 5 859 9,45 % 

4 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w 
Warszawie 

1 303 586 1 303 586 3,00 3 911 6,31 % 

5 PKO OFE   2 065 743 2 065 743 3,00 6 197 10,00 % 

6 Pozostali  Akcjonariusze 6 421 402 6 421 402 3,00 19 263 31,08% 

RAZEM (1-7) 20 664 121 20 664 121         x 61 992 100,00 % 

 
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego pokrywają się z danymi zawartymi w bilansie i w  zestawieniu 
zmian kapitału  własnego.  

7. Zmiana kapitałów zapasowych i rezerwowych 

 
Stan na koniec roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na początek roku obrotowego kapitałów 
własnych przedstawione są w załączniku do sprawozdania finansowego za 2014 r.  o nazwie  „Zestawienie zmian 
kapitału własnego”. 

8. Propozycja sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

 
Zarząd  zarekomenduje   walnemu  zgromadzeniu  Spółki przeznaczenie zysku  osiągniętego za 2014 rok  w kwocie  
5 848  tys. zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, której  łączna wysokość na 31.12.2014 r.  (z uwzględnieniem 
rezerwy na wynikającą z decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach zaległość w podatku dochodowym od osób 
prawnych za 2008 r.)  wyniosła  (-) 88 603 tys. zł. 
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9. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych 

9.1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

 
W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  zmniejszyły się   o 
kwotę 473 tys. zł,  co  wpłynęło  na zwiększenie  podatku odroczonego  za 2014 r. wykazanego  w rachunku zysków i 
strat. 

9.2. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 

 
W okresie od 01.01.2014 r.  do 31.12.2014 r. zobowiązania  z tytułu odroczonego podatku dochodowego  zmniejszyły 
się o 105 tys. zł, co wpłynęło na zmniejszenie podatku odroczonego za 2014 r. wykazanego w rachunku zysków i 
strat.  

9.3. Informacje o utworzeniu , zwiększeniu , wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych 
zmianach wielkości szacunkowych 

 
W Spółce, w okresie  12 miesięcy   2014 r. wystąpiły następujące zmiany w stanie rezerw i wielkości szacunkowych:  

         [ w tys. zł] 

Wyszczególnienie 
stan na 

31.12.2013 r. 
zwiększenia 

zmniejszenia 
stan na 

31.12.2014 r. wykorzystanie rozwiązanie 

1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne , w tym: 

1 171 727 523 - 1 375 

-  długoterminowe ( odprawy emerytalne) 266 156 - - 422 

-  krótkoterminowe ( urlopy, nagrody  
    jubileuszowe) 

905 571 523 - 953 

2.Pozostałe rezerwy  krótkoterminowe, 
w tym: 

2 300 7 371 3 567 841 5 263 

-  rezerwa na wynagrodzenia 1 464 2 100 1 633 631 1 300 

-  rezerwa na remonty  i koszty  
   postojów związanych z  
   remontami i inwestycjami 

780 1 824 1 913 185 506 

-  rezerwa na zaległość w podatku      
   dochodowym CIT-8 za 2014 r  wraz z  
   odsetkami na podst. Decyzji UKS  

- 3 366 - - 3 366 

-  pozostałe rezerwy 56 81 21 25 91 

 

  9.4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 
Rozliczenia międzyokresowe  kosztów  (w aktywach )  w  tys. zł  

Lp. Tytuł 
Stan na 

31.12.2014 r. 
Stan na 

31.12.2013r. 

1. Długoterminowe 1 305 2 140 

1.1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 940 1 413 

1.2 inne , czynne rozliczenia  kosztów ,w tym: 365 727 

  - rozliczane w czasie koszty  przygotowania nowej produkcji  9 228 

    - koszty postępowania układowego do rozliczenia w czasie 356 499 

2. Krótkoterminowe- czynne rozliczenia kosztów 522 807 

2.1 rozliczane w czasie  koszty ubezpieczenia 142 144 
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2.2 rozliczane w czasie koszty prenumeraty 3 2 

2.3 rozliczne w czasie koszty przygotowania nowej produkcji  173 383 

2.4 koszty postępowania układowego rozliczane w czasie 143 143 

2.5 Koszty prowizji od otrzymanych kredytów bankowych - 79 

2.6  inne koszty  rozliczane w czasie 61 56 

RAZEM ( Długoterminowe i Krótkoterminowe) 1 827 2 947 

 
 
     Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)   w  [tys. zł] 

Lp. Tytuł 
Stan na 

31.12.2014r. 
Stan na 

31.12.2013r. 

1 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  1 789 1 569 

a Krótkoterminowe 1 789 1 569 

   - rezerwa na koszty braków jakościowych 1 789 1 569 

2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów  7 540 8 163 

a Długoterminowe 6 213 6 899 

   - dotacja do środków trwałych otrzymana z PFRON 34 38 

   - dotacja do środków trwałych z NFOŚiGW 2 576 3 088 

  
 - dotacja do Zintegrowanego Systemu Topienia otrzymana z 
Min.Gospodarki 

92 110 

 
 - dotacja do środków trwałych otrzymana ze Starostwa Powiatowego 
Starachowice 

37 12 

  - dotacja do środków trwałych (OBRKO) otrzymana z PARP 3 165 3 391 

  -  dotacja  do prac B+R (żeliwo sferoidalne)otrzymana z PARP 200 260 

 -  dotacja  do prac B+R (żeliwo ausferytyczne) otrzymana z PARP 109  

b Krótkoterminowe 1 327 1 264 

   - dotacja do środków trwałych otrzymana z PFRON 4 9 

   - dotacja do środków trwałych z NFOŚiGW 512 512 

  
 - dotacja do Zintegrowanego Systemu Topienia  otrzymana z  
    Min.Gospodarki 

18 18 

 
- dotacja do środków trwałych otrzymana ze Starostwa Powiatowego 
Starachowice 

14 - 

  -  dotacja do środków trwałych (OBRKO) otrzymana z PARP 691 665 

  - dotacja  do prac B+R (żeliwo sferoidalne)otrzymana z PARP  60 60 

 -  dotacja  do prac B+R (żeliwo ausferytyczne) otrzymana z PARP 28  

RAZEM 9 329 9 732 

 

10. Odpisy aktualizujące  z tytułu utraty wartości aktywów finansowych  i wartości należności 
oraz odwróceniu takich odpisów 

 
W Spółce , w okresie 12 miesięcy 2014 r. , poza rezerwami wymienionymi w punkcie 9.3 niniejszej Informacji 
Dodatkowej, utworzono , wykorzystano i  rozwiązano następujące odpisy aktualizujące wartość  aktywów:  
          [ w tys. zł] 

Wyszczególnienie 
stan na 

31.12.2013 r. 
zwiększenia 

zmniejszenia stan na 
31.12.2014 r. wykorzystanie rozwiązanie 

Odpis aktualizujący udziały  i akcje 
w jedn. powiązanych i pozostałych 

122 - 120 - 2 

Odpis aktualizujący należności         2 026 853 1 804 389 686 
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11.   Informacje o odpisach aktualizujących  wartość zapasów do wartości netto możliwej do 
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 

W Spółce , w okresie 12 miesięcy 2014 r. utworzono  i  rozwiązano następujące   odpisy aktualizujące  wartość 
zapasów: 
                               [ w tys. zł]  

Wyszczególnienie 
stan na 

31.12.2013 r. 
zwiększenia 

zmniejszenia 
stan na 

31.12.2014 r. wykorzystanie rozwiązanie 

Odpis aktualizujący zapasy 
materiałów i towarów 

941 298 - 871 368 

Odpis  aktualizujący zapasy wyrobów 
gotowych i produktów w toku 

14 94 
 

- 
14 94 

 

12.  Podział zobowiązań długoterminowych 

 
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe  z podziałem na  okresy spłaty.  
 

a) Zobowiązania długoterminowe  wg okresów spłaty: 
 

- do 1 roku                3 637   tys. zł 
- powyżej 1 roku do 3 lat               5 266   tys. zł 
Razem zobowiązania długoterminowe:                               8 903   tys. zł   
z tego : 

 zobowiązania układowe                                                  8 731  tys. zł 
 zobowiązania leasingowe                                                  172  tys. zł 

 
   Pierwszy rok spłaty  dla zobowiązań długoterminowych liczony jest od  1 stycznia 2016 roku. 
 

b) zobowiązania krótkoterminowe  (w tym zobowiązania  układowe w kwocie  3 492  tys. zł)  według okresów 
spłat wynoszą: 
- do 30 dni                12 115 tys. zł 
- powyżej 30 do 60 dni                 2 789 tys. zł 
- powyżej 60 do 90 dni                    932 tys. zł 
- powyżej 90 do 180 dni        917 tys. zł           
- powyzej180 do 365 dni                     2 579 tys. zł 
Razem zobowiązania krótkoterminowe:                      19 332 tys. zł 

 
              z tego: 

 kredyty i pożyczki                                               744  tys. zł 
 zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług         11 384  tys. zł 
 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    1  502  tys. zł 
 zobowiązania z tytułu podatków, ZUS i inn.św.    1 699  tys. zł 
 zobowiązania leasingowe                                       175  tys. zł 
 zaliczki otrzymane na dostawy                                 52  tys. zł 
 pozostałe zobowiązania                                      3 761  tys. zł 

      ( z tego: zobowiązania układowe 3 492 tys. zł) 
 fundusze specjalne ( ZFŚS)                                     15  tys. zł 
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13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki 

 
Na majątku Spółki według stanu na dzień 31.12.2014 r.  zabezpieczone zostały  następujące zobowiązania:              

- wobec Banku Millennium z tytułu  zawartej umowy kredytu obrotowego  w rachunku  bieżącym i umowy o linię        

na akredytywy dokumentowe,             

-  wobec Raiffeisen Bank Polska z tytułu zawartej umowa  o limit wierzytelności. 

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe informacje  w zakresie zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Spółki:                                          

 
L.p. 

 
Bank 

 
Przedmiot zabezpieczenia 

 
Tytuł zabezpieczenia 

Wartość zabezpieczenia na 
dzień 31.12.2014 r. 

    

wg umowy  
w tys. zł           

( wartość 
początkowa) 

księgowa 
w tys. zł 

 
 
 
1 

 
 
 
Bank Millennium SA  z 
siedzibą w Warszawie 

 
 
Kredyt  w  rachunku 
bieżącym na kwotę  8.000 tys. zł 
- umowa z dn. 03.12.2007 r. wraz 
z późn. Zmianami 

a)    majątek rzeczowy  
-  umowa przewłaszczenia  dwóch linii 
technologicznych  o numerze inw. 1902/5 i 1903/5 
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i 
innych zdarzeń losowych  
- zastaw rejestrowy na urządzeniu do teletransmisji 
pomiarów energetycznych o numerze inw. 1999/6   
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej  

 
 
 
 

16 334 

 
 
 
 

     6 738 
 

         36 
 
        145 

 
 
2 

 
 
Bank Millennium SA  z 
siedzibą w Warszawie 

 
Umowa o linię na akredytywy 
dokumentowe  nr 6410/13/424/04 
z dn. 20.11.2013 r. wraz z 
późniejszymi zmianami , do 
maksymalnej kwoty  1 500 tys. zł 

a)    majątek rzeczowy  
-  umowa przewłaszczenia  dwóch linii 
technologicznych  o numerze inw. 1902/5 i 1903/5 
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i 
innych zdarzeń losowych ( zabezpieczenie wspólne  z 
kredytem w rachunku bieżącym) 
b) majątek obrotowy 
- przewłaszczenie kwoty pieniężnej z lokaty 
prowadzonej na rzecz Spółki w wysokości 10% 
udzielonej akredytywy 

 
 
 

16 334 
 
 
 

150 

 
 
 

6 738 
 
 
 

150 

 
 
 
 
3 

  a) majątek rzeczowy 
- hipoteka na prawie wieczystego użytkowania  
  gruntu, dla którego prowadzona jest księga  
  wieczysta  KI 1H/00023237/0  wraz  cesją   
  praw z polisy ubezpieczeniowej  od ognia i  
  innych zdarzeń losowych  
b) majątek obrotowy 
 - potwierdzona cesja należności   
    przysługujących  od  następujących  
   dłużników Kredytobiorcy: 
   KORDEL Antriebstechnik Gmbh w Niemczech, 
PHZ Vega Paweł Budnicki  w Warszawie,     
JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o.  w Bierkowie; UNIA 
Sp. z o.o. w Grudziądzu, SIPMA S.A. w Lublinie 
   

  
 
Raiffeisen Bank Polska 
S.A. 
z siedzibą 
w  Warszawie 
 

Umowa z dn. 01.02.2012 wraz z 
późń.  zmianami  o limit 
wierzytelności do górnej 
wysokości   9 000 tys. zł  w 
ramach którego Spółka może 
korzystać : 
a) z kredytu w r-ku bieżącym do 
wysokości 8 000 tys. zł 
b) z obsługi Walutowych 
Transakcji terminowych do kwoty 
1 000 tys. zł. 
c) z limitu na  akredytywy „bez 
pokrycia z góry” do kwoty 1 000 
tys. zł.  
Łączna kwota zadłużenia  nie 
może przekroczyć kwoty 9 000 
tys. zł. 

 
13 500 

 
 
 
 

 
3 410 

 
5 176 

 
 
 
 

 
1 827 
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14. Zobowiązania warunkowe 

Na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółka nie wykazywała innych zobowiązań  warunkowych poza  
wystawionymi przez nią wekslami własnymi in blanco stanowiącymi zabezpieczenie umów o dofinansowanie 
projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych. Na dzień bilansowy 31.12.2014 r.  w stosunku do stanu 
na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania warunkowe uległy  zwiększeniu  o 172 tys. zł  i wyniosły  9 019 tys. zł. 
Wartość zabezpieczeń wekslowych na dzień bilansowy dotyczących zawartych umów o dotację   prezentuje poniższa 
tabela: 

 

Lp. Uprawniony 
Podstawa 
powstania 

zobowiązania 
Tytuł 

Wartość    na dzień 
31.12.2014 r.    
 ( w tys. zł) 

1 

Polska  Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
 w Warszawie 

weksel in blanco 

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy nr  POPW.01.03.00-26-039/09-00 z 
dnia 31.08.2010r. o dofinansowanie projektu  
„ Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka 
Badawczo- Rozwojowego Komponentów Odlewniczych  
OBRKO” 

6 200 

2 

Polska  Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
 w Warszawie 
 
 

weksel in blanco  

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z  umowy nr  UDA-POIG.01.04.00-26-007/09-
00 UDA-POIG.04.01.00-26-007/09-00 z dnia 25.10.2010 r. o 
dofinansowanie projektu  „Opracowanie  i wdrożenie 
innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej 
wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego” 

925 
wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków na konto 
Spółki  do dnia zwrotu dotacji. 

3 

Polska  Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
 w Warszawie 
 

weksel in blanco  

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z  umowy nr  UDA-POIG.01.04.00-26-011/10-
00  z dnia 10.08.2011 r. o dofinansowanie projektu  
"Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego 
wysokojakościowego żeliwa  ausferytycznego". 

              1 722 
wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków na konto 
Spółki  do dnia zwrotu dotacji. 

4 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

weksel in blanco 

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy dotacji  nr 11/2014/Wn13/OA- AU-
KU/D z dnia 08.01.2014 r.  o dofinansowanie  projektu 
„Przeprowadzenie  audytu energetycznego, który przyczyni 
się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz 
gazowej”. 
  

               172  
wraz z należnymi odsetkami w 
wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych 
liczonymi od dnia przekazania 
środków na konto Spółki  do 
dnia zwrotu dotacji ( okres 
trwałości projektu do 
31.12.2020 r.). 

RAZEM                 9 019 

 
Spółka nie posiada innych zobowiązań warunkowych poza wymienionymi powyżej.  
 

15.  Aktywa warunkowe 

 
Aktywa warunkowe, na które składały się  należności warunkowe   wynikające z podpisanych w latach 2010-2011 
umów o dotacje, uległy na dzień bilansowy zmniejszeniu  o kwotę 1 114 tys. zł w stosunku do stanu na  dzień 
31.12.2013 r. , w związku  z zakończeniem realizacji wszystkich projektów i wpływem na rachunek bankowy Spółki  
należnych dotacji. 

   Na dzień 31.12.2014 r.  Spółka nie posiada aktywów warunkowych. 
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II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów i pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych 

 
        Przychody ogółem   - struktura  rzeczowa  ( w tys. zł) 

Lp. Tytuł 
Dane sprawozdawcze Dane porównawcze 

2014 r. % 2013 r. % 

1 
Przychody z działalności podstawowej 
 

132 012 97,39% 110 498 96,85% 

1.1. 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 
działalności podstawowej,                                                                                          
w tym ze sprzedaży: 

129 617 95,62% 109 236 95,74% 

1.1.1. Odlewy żeliwne i staliwne 119 067 87,84% 105 756 92,70% 
1.1.2. Pozostałe usługi ( media, transport, dzierżawa, inne) 1 462 1,08% 1 913 1,67% 
1.1.3. Pozostałe usługi odlewnicze- Zakład Niemcy 9 088 6,70% 1 567 1,37% 
1.2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 395 1,77% 1 262 1,11% 

2 Pozostałe przychody operacyjne 3 039 2,24% 3 568 3,13% 

2.1. 
zysk ze zbycia niefinansowych składników majątku 
trwałego 

- - 7 0,01% 

2.2. 
dotacje na inwestycje (przychody odpisywane równolegle 
do amortyzacji, refundacja wynagrodzeń z PFRON)) 

1 853 1,37% 2 492 2,18% 

2.3. inne pozostałe przychody operacyjne 1 186 0,87% 1 069 0,94% 

3 Przychody finansowe  502 0,37% 21 0,02% 

4 Zyski nadzwyczajne -  - - 

RAZEM 135 553 100% 114 087 100% 

 
       Przychody  netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna  ( w tys. zł) 
 

Lp. Tytuł 
Dane sprawozdawcze   Dane porównywalne 

          2014 r. %         2013 r.      % 

1 Przychody netto ze sprzedaży produktów 129 617 98,19% 109 236 98,86% 

  Kraj 66 601 50,46% 53 580 48,49% 
  kraje UE i pozostałe  63 016 47,73% 55 656 50,37% 

2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 395 1,81% 1 262 1,14% 

  Kraj 348 0,26% 252 0,23% 
  kraje UE i pozostałe 2 047 1,55% 1 010 0,91% 

RAZEM 132 012 100% 110 498 100% 

 
 

2. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej 

 
W  2014 roku  nie wystąpiły zjawiska: zaniechania produkcji, cykliczności i sezonowości działalności.  Spółka nie 
przewiduje  również zaniechania jakiejkolwiek działalności w następnym okresie. 
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3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od wyniku finansowego 

 

Lp. Tytuł 2014 r. 2013 r. 

1 Zysk brutto 6 216 6 067 

2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 11 651 13 035 

a Amortyzacja niepodatkowa środków trwałych i WNiP 3 154 3 785 

b Utworzone rezerwy na należności, remonty, braki i  inne 6 931 6 347 

c Odpisy aktualizujące zapasy   ( materiały, towary, wyroby gotowe) 139 256 

d Nowe uruchomienia rozliczane w czasie ( koszt podatkowy ub.okresów) - - 

e Koszty remontów rozliczane w czasie ( koszt podatkowy ub.okresów) - 11 

f Niewypłacone wynagrodzenia i ZUS 630 512 

g Odszkodowania z tytułu braków jakościowych i inne odszkodowania   245 

h Inne koszty niepodatkowe 158 747 

i Koszty reprezentacji i reklamy 222 333 

j Przekazane darowizny 102 84 

k Koszty projektów B+R  i audytu refundowane ze środków publicznych 315 715 

3 Przychody nie będące przychodami do opodatkowania  3 644 4 119 

a Odpis dotacji wg stawek bilansowych 661 661 

b Rozwiązane rezerwy  odsetki    

c 
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na zapasy ( materiałów, towarów, 

wyrobów) 
618 184 

d Pozostałe przychody NPP 117 150 

e Rozwiązanie  odpisów aktualizujących  na należności z tyt. dostaw 389 524 

f 
Odpis dotacji wg stawek podatkowych i bilansowych ( różnica) oraz  

uznanych na podst. Memoriału 
1 374 2 412 

g 
Korekta (zmniejszenie)  przychodów z tyt. faktur korekt wystawionych w 

2015 r do daty sporządzenia spr. fin. Za 2014 r , dotyczących sprzedaży za  

2014 r. 
485 188 

 
4 

Inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania -5 666 -6 473 

a 
Odsetki od kredytu zarachowane w  ubiegłym roku, a zapłacone w bieżącym 

roku 
  

b Amortyzacja śr. trw. wg stawki podatkowej - 1 340 - 1341 

c Składki ZUS za rok ubiegły zapłacone w roku bieżącym - 496 - 398 

d Odsetki z lat ubiegłych , zapłacone w roku bieżącym   

e Wykorzystanie rezerwy  na inne koszty (badanie bilansu, jubileusze, urlopy)   

f Pozostałe dodatkowe koszty podatkowe -29 -33 

g Odpis dotacji wg stawki podatkowej 400 400 

h Odsetki od należności z lat ubiegłych, otrzymane w 2012 r.   

i Wykorzystanie i rozwiązanie  rezerw  - 4 897 - 5 219 

j Raty leasingowe netto część kapitałowa z opłatą wstępną netto - 152 - 238 

k 
Korekta (zwiększenie przychodów za 2014 r. z tytułu faktur korekt 

wystawionych w okresie I-XII 2014 r, a dotyczących sprzedaży za 2013 r. 
878 215 

l Inne różnice  (związane z działalnością Zakładu  zagranicznego) - 30 141 

5 Dochód wolny od opodatkowania - - 

6 Darowizna - - 
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7 Dochód /poz. 1+2+3+4+5+6/ 8 557 8 510 

8 Odliczenia od dochodu (straty z lat ubiegłych) - 8 557 - 8 510 

8 Podstawa opodatkowania  podatkiem  dochodowym /poz. 7+8/ - - 

9 Podatek dochodowy /stawka podatkowa 19% x poz. 8/ - - 

10 Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego  473 840 

11 Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony - 105 42 

12 Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS /poz.9+10+11/ 368 882 

 
 

4. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby i koszty rodzajowe 

 
W  2014 roku nie wystąpiły koszty wytworzenia  produktów na własne potrzeby. 
 
Koszty rodzajowe za 2014 r. wyniosły 124 293 tys. zł i  wzrosły w stosunku do 2013 r.  o 19 610 tys. zł , co było 
spowodowane głównie zwiększeniem skali prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej 
na terenie Niemiec w zakresie realizacji umów o dzieło w branży odlewniczej, w oparciu o formułę oddelegowania 
pracowników własnych w ramach utworzonej w strukturze organizacyjnej  komórki  Zakład Niemcy. 
 
Struktura kosztów rodzajowych w 2014 r. i porównywalne dane za 2013 r. przedstawia tabela poniżej: 
 

Lp. Tytuł 2014 r. udział w % 2013 r. udział w % 

1 amortyzacja  6 269 5,04% 6 646 6,35% 

2 zużycie materiałów i energii  59 887 48,16% 52 968 50,60% 

3 usługi obce  23 894 19,22% 19 544 18,67% 

4 podatki i opłaty  981 0,78% 890 0,85% 

5 wynagrodzenia  25 004 20,11% 18 413 17,59% 

6 ubezpieczenia i inne świadczenia  5 554 4,47% 4 603 4,40% 

7 pozostałe koszty rodzajowe 2 755 2,22% 1 619 1,54% 
RAZEM    */ 124 344 100,00% 104 683 100,00% 

        */ Koszty rodzajowe nie zawierają wartości  sprzedanych materiałów i towarów ( w 2014 r. : 1 753 tys. zł  i  w  
           2013 r :  971 tys. zł). 
 

Analiza  struktury kosztów rodzajowych  wskazuje,  że  w 2014 r. w porównaniu z 2013 r.  zmniejszeniu  uległ 
udział amortyzacji o 1,31 pkt. procentowego, zużytych materiałów i energii  o 2,44 punkty procentowe , natomiast  
zwiększeniu uległ udział  usług obcych o 0,55 punktu procentowego i wynagrodzeń o 2,52 punkty procentowe.  
Udział pozostałych kosztów rodzajowych, to jest podatków i opłat, ubezpieczeń i innych świadczeń, a także 
pozostałych kosztów rodzajowych utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2013 r. 

 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i  oddanych do użytkowania 

 
W 2014 roku  wystąpiły  koszty  wytworzenie siłami własnymi rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych w kwocie łącznej 612 tys. zł, w tym: 
-   w kwocie 42 tys. zł  na zwiększenie środków trwałych przekazanych do użytkowania w 2014 r. głównie z tytułu    
    robocizny poniesionej na montaż, ustawianie i podłączenie zakupionych środków trwałych przed ich przekazaniem  
    do użytkowania, 
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-   w kwocie 570 tys. zł  na prace badawczo-rozwojowe  przekazane na wartości niematerialne i prawne w 2014 r., a  
    związane z zakończeniem realizacji projektu celowego pn. „Badanie i opracowanie techniki wytwarzania  
    innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego”, współfinansowanego ze środków publicznych  
    krajowych i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  
    Gospodarka 2007-2013. Koszty dotyczyły przede wszystkim robocizny na wytopy próbne realizowane dla potrzeb  
    projektu  
 

6. Poniesione i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym 
nakłady na ochronę środowiska 

 
Poniesione nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe  oraz  wartości niematerialne i prawne  wyniosły w 
2014 roku  8 152 tys. zł.   
Do głównych zakupów zalicza się: 
-   zakupu obrabiarki CNC               -      1 472 tys. zł 
-   zakupu budynków (hal)               -      1 245 tys. zł 
-   zakup oczyszczarki OWZ                           -      1 089 tys. zł 
-   zakup 5 szt. samochodów osobowych, w tym 3 samochody Transit  
    do przewozu pracowników w związku z prowadzoną działalnością  
    na terenie Niemiec                         -         531 tys. zł 
-   zakup instalacji malowania natryskowego i zanurzeniowego          -         508 tys. zł 
-   zakup poziomego centrum tokarskiego             -         362 tys. zł 
-   zaliczka na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu           -         244 tys. zł 
-   zakup 2 szt. wózków widłowych              -         217 tys. zł 
-   zakup licencji na oprogramowanie NX CAD/CAM             -         212 tys. zł 
-   zakup licencji i sprzętu komputerowego  do  oprogramowania Impuls Evo              -         198 tys. zł 
-   zakup bram do hal               -         115 tys. zł 
-   zakup filtra pulsacyjnego workowego              -           89 tys. zł 
-   zakup defektoskopu ultradźwiękowego             -           84 tys. zł 
-   zakup suwnicy 2- belkowej                                                         -           76 tys. zł  
W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała istotnych transakcji sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych.  
Spółka nie ponosiła również w 2014 roku  nakładów  na długoterminowe aktywa finansowe 
W kwocie poniesionych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, nakłady na ochronę środowiska  naturalnego w 2014 r. 
wyniosły 800 tys. zł  (w 2013 r.:  1 435 tys. zł) i dotyczyły zakupu: 
-  nowej malarni zanurzeniowej i natryskowej do odlewów   -  508 tys. zł   
-  urządzeń odpylających do oczyszczarki wirnikowej           - 130 tys. zł    
-  filtra pulsacyjnego workowego                                    -   89 tys. zł               
-  pilotażowej instalacji fotowoltaicznej                 -   21 tys. zł 
-  pozostałych środków trwałych                        -   52 tys. zł 
 
Planowane w okresie 12 miesięcy po dniu  bilansowym nakłady inwestycyjne na  rzeczowe aktywa trwałe szacuje się 
na wartość 6 500 tys. zł. Z kwoty planowanych nakładów na ochronę  środowiska planuje się przeznaczyć 100 tys. zł. 

7. Informacje o zyskach  i stratach  nadzwyczajnych  

 
W 2014 roku nie wystąpiły  w Spółce zyski i straty nadzwyczajne. 
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8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

 
W 2014 roku nie wystąpił w Spółce podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych. 
 
 

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w 
walutach obcych 

 
Do wyceny w złotych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych zastosowano średnie  kursy 
NBP obowiązujące na dzień bilansowy - tabela A kursów średnich  nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31.12.2014 r. , to jest: 
 
- dla  1 EUR    = 4,2623 PLN 
- dla  1 DKK    = 0,5725 PLN 
- dla  1 GBP    = 5,4648 PLN 
- dla  1 USD    = 3,5072 PLN 
- dla  1 CHF    = 3,5447 PLN 
 

IV. Objaśnienia do instrumentów finansowych 

 
Działalność Spółki w okresie 4 kwartałów 2014 r. finansowana była kapitałem własnym, kredytami bankowymi, a 
także zobowiązaniami układowymi  i handlowymi w ramach udzielonego kredytu kupieckiego.  Bankami finansującymi 
działalność Spółki były: Bank Millennium S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A.  
W ramach Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium Spółka korzystała z limitu w 
wysokości 8 000 tys. zł oraz w ramach Umowy o linię na akredytywy dokumentowe z limitu w wysokości 1 500 tys. zł.   
W ramach Umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 9 000 tys. zł  Spółka mogła 
korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 8 000 tys. zł, limitu na akredytywy w wysokości 1 000 tys. zł  
oraz limitu na obsługę Walutowych Transakcji Terminowych w wysokości  1 000 tys. zł, przy czym łączna kwota 
zadłużenia z tytułu wykorzystania limitu nie mogła przekroczyć  9 000 tys. zł.   
Średnioroczne zadłużenie Spółki w Bankach finansujących jej działalność wyniosło  2 817 tys. zł.   
 
W 2014 roku Spółka nie zawierała transakcji walutowych w ramach limitu na obsługę Walutowych Transakcji 
Terminowych. 
 
 

V. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych 

 
Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2014 r. - metoda pośrednia ( w tys. zł) 

Lp. Tytuł 
za okres        

01.01.2014-
31.12.2014 

za okres        
01.01.2013-
31.12.2013 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I Zysk (strata) netto 5 848 5 185 

II Korekty razem 4 159 3 412 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 10 058 8 597 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I Wpływy 19 21 
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II Wydatki 8 377 5 390 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 8 358 - 5 369 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I Wpływy 2 791 5 501 

II Wydatki 7 548 4 053 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) -5 040 1 448 

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) - 3 340 4 676 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 3 340 4 676 

F Środki pieniężne na początek okresu 11 390 6 714 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 
8 050 

 

11 390 

 
Wskazane w rachunku przepływów środki pieniężne  w działalności operacyjnej, zmiany stanu nie są zgodne z 
bilansową zmianą stanu BZ i BO w następujących pozycjach: 

a) rezerwy - skorygowano o kwotę 3 322 tys. zł , na którą składa się kwota  2 122 tys. zł dotycząca rezerwy na 
określoną w nieprawomocnej decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej  z dn. 05.02.2015 r. zaległość w podatku 
dochodowym od osób prawnych za 2008 r.  oraz kwota 1 200 tys. zł dotycząca oszacowanych przez Spółkę 
odsetek od ustalonego w decyzji zobowiązania podatkowego naliczonych do dnia 31.12.2013 r.  Rezerwa w 
kwocie 3 322 tys. zł. została odniesiona na wynik lat ubiegłych i nie miała wpływu na wyniki finansowe 
bieżącego okresu. 

b) zobowiązania – ze stanu zobowiązań na BO i BZ wyeliminowano  zobowiązania  kredytowe, inwestycyjne i  
leasingowe, 

c) nakłady inwestycyjne skorygowano  o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych i leasingowych, a także 
zaliczek na środki trwałe w budowie. 

 

Struktura środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. : 

   

 - Środki pieniężne w kasie    26  tys. zł 

 - Środki pieniężne  na rachunkach bankowych          7 144 tys. zł 

 - Środki pieniężne  na lokatach bankowych             880  tys. zł 

   Razem          8 050  tys. zł  

 

 

VI. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych 
zagadnień osobowych 

 

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie 

 
W  2014 roku  nie wystąpiły  w Spółce umowy , które nie spełniają przewidzianych ustawą kryteriów do ujęcia w 
księgach rachunkowych i bilansie ich skutków w postaci składników aktywów lub zobowiązań istotnych dla oceny 
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 

2. Istotne transakcje zawarte przez Spółkę na innych zasadach niż rynkowe ze stronami 
powiązanymi 

 
   Spółka nie zawierała w 2014 r. istotnych transakcji na innych zasadach niż rynkowe z członkami rodzin  osób      
   zarządzających i nadzorujących ją  oraz z jednostkami powiązanymi. 
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3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 

 
                                                                                              31.12.2014 r.                      31.12.2013 r. 
      Pracownicy bezpośrednio produkcyjni               235   176                                                      
      Pracownicy pośrednio produkcyjni    62     61  
      Pracownicy pozostali  (pomocniczy)    19     22 
      Stanowiska nierobotnicze                 91     87     
                                                R A Z E M:               407      346 
 

4. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących za rok 
obrotowy 

 
Wartość wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu w  2014 r. wyniosła  2 184  tys. zł, w tym: 

 Panu Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Rondudzie  876 tys. zł 
 Panu Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Walczykowi  654 tys. zł 
 Panu Wiceprezesowi Zarządu Ryszardowi Pisarskiemu  654 tys. zł  
  
 Wartość wynagrodzeń wypłaconych Radzie Nadzorczej wyniosła  189 tys. zł, w tym: 
       Pani Joannie Łączyńskiej -Suchodolskiej       42 tys. zł 
 Panu Kazimierzowi Kwietniowi       36 tys. zł 
 Panu Tadeuszowi Piela       37 tys. zł 
 Panu Adamowi Stawowemu       37 tys. zł 
 Panu Romanowi Wronie       37 tys. zł 
 

5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących oraz jednostkom powiązanym  

 
W Spółce Odlewnie Polskie na koniec miesiąca grudnia 2014 r. nie wystąpiły należności z tyt. niespłaconych, a 
udzielonych  przez Spółkę pożyczek, gdyż Spółka nie zawierała takich transakcji. 
Spółka nie udzieliła  w 2014 r. pożyczek i gwarancji  Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej lub innym podmiotom. 

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy 

 
Rada Nadzorcza Spółki  Uchwałą nr 12/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.  dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdania finansowego , działającego pod nazwą :  Biegli Rewidenci   Kielce, Sp. z o.o.  z  siedzibą w 
Kielcach 25-324, ul. Sandomierska 105, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych dnia 24.05.1995 r.  pod numerem ewidencyjnym 473.  
Na tej podstawie Spółka  w dniu  01.07.2014 r. zawarła umowę  z podmiotem uprawnionym do badania na dokonanie 
przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz   w dniu 16.07.2014 r. umowę   na 
badanie  sprawozdania finansowego za 2014 r.   
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Wynagrodzenie  należne  audytorowi za rok obrotowy 2014  za realizowane usługi wynosi 20 tys. zł, w tym: 
 

Lp. Tytuł Kwota wynagrodzenia 
 za 2014 r. 

Kwota wynagrodzenia  
za 2013 r. 

1. 
Przegląd półrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego 

 
8 tys. zł 

 
8  tys. zł 

2. 

 
Badanie rocznego sprawozdania 
finansowego 

 
13 tys. zł 

 
12  tys. zł 

  Razem 21 tys. zł 20  tys. zł 

 
Innych usług na rzecz Spółki Odlewnie Polskie S.A. poza wyżej wymienionymi podmiot uprawniony do badania 
sprawozdania finansowego za 2014 r. nie wykonywał. 
 

7. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego 

 
W związku z otrzymaną decyzją z Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, dotyczącą ustalenia zaległości podatkowej 
za 2008 r. w kwocie 2 122 tys. zł wraz z należnymi odsetkami, Spółka pomimo, że w dniu 23.02.2015 r. odwołała się 
od niniejszej decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach,  a z uwagi na istotność kwoty, wprowadziła ją  w  księgi 
rachunkowych 2014 r. poprzez utworzenie rezerwy w kwocie 3 366 tys. zł , to jest łącznie z oszacowanymi przez 
Spółkę odsetkami. 
Z kwoty rezerwy  3 366 tys. zł ,  kwota  3 322 tys. zł  obniżyła wynik lat ubiegłych , a jedynie  mało istotna kwota, to 
jest  44 tys. zł stanowiąca równowartość odsetek oszacowanych za okres od 01 stycznia do 20 marca 2014 r., to jest 
do dnia rozpoczęcia kontroli, obniżyła  wynik bieżącego okresu sprawozdawczego. Na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy o kontroli skarbowej  z dn. 28 września 1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) okres od dnia 
20 marca 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. , tj. z uwagi na nie doręczenie decyzji kończącej postępowanie kontrolne w 
terminie 6 miesięcy  od dnia jego wszczęcia został wyłączony przy naliczaniu odsetek.     
 

8. Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym 

 
Po dniu na który sporządzono bieżące , skrócone  sprawozdanie finansowe  wystąpiły następujące zdarzenia  mające 
wpływ na jej sytuację majątkową i finansową: 
 

 w dniu 10 lutego 2015 roku Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie Aneks nr 6 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01.02.2012 r. W ramach 
niniejszego aneksu na okres do 31 maja 2016 roku została zwiększona górna kwota limitu umowy do 
wysokości 14 000 tys. zł.  Zwiększenie górnej granicy limitu umowy z kwoty 9 000 tys. zł  do  kwoty 14 000 
tys. zł. związane było ze zwiększeniem kwoty na akredytywy z kwoty 1.000 tys. zł do kwoty 6 000 tys. zł.  
Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu umowy nie może przekroczyć 14 000 tys. zł. W 
związku z powyższym zwiększeniu uległo zabezpieczenie hipoteczne z kwoty 13 500 tys. zł  do kwoty 21 
000 tys. zł, ustanowione na prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonego w Starachowicach przy Al. 
Wyzwolenia 70, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW nr KI1H/00023237/0 wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej ww. 
nieruchomości z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być 
niższa niż 10 000 tys. zł.  Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych dla tego rodzaju umów. Z dniem 1 czerwca 2016 r. na dalszy okres obowiązywania umowy tj. 
do 27 stycznia 2017 r. górna kwota limitu umowy jak i ustanowionych zabezpieczeń hipotecznych ulegnie 
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obniżeniu do poziomu wynikającego z Aneksu nr 5 z dnia 9 grudnia 2014 roku do Umowy o Limit 
Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 roku. Z tytułu podpisania niniejszego Aneksu Bank 
nie pobrał prowizji. 

 w dniu 16.02.2015 r. Spółka otrzymała z kancelarii podatkowej , ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, 
decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach wydaną w dniu 5.02.2015 r. w przedmiocie 
określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 rok w kwocie     
2 122 tys. zł. Decyzja została wydana w związku z prowadzonym w Spółce postępowaniem kontrolnym od 
dnia 20 marca 2014 r. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 
obliczania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2008-2012. Przedmiotowa decyzja wydana 
przez Dyrektora UKS w Kielcach nie jest ostateczna. Od powyższej decyzji Spółka odwołała się w dniu 
23.02.2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, jako organu wyższej instancji w postępowaniu 
administracyjnym.        
Ewentualne skutki  otrzymanej po dacie bilansowej niniejszego sprawozdania decyzji Urzędu Kontroli 
Skarbowej  opisane szczegółowo w punkcie 7   niniejszej „Dodatkowej informacji i objaśnieniach do spr. 
finansowego za 2014 r.” ujęte zostały w księgach rachunkowych 2014 r. poprzez utworzenie stosownych 
rezerw. 

9. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym 

 
W  2014 r. nie dokonano  zmian przyjętych w Spółce  zasad polityki rachunkowości. 
 

10. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

 
Sprawozdanie finansowe Spółki prezentuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  
oraz porównywalne dane finansowe za analogiczny okres w  2013 r.  
Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu  za 2014 r. nie podlegały przekształceniu i doprowadzeniu do 
porównywalności  z danymi za 2013 r. z uwagi na stosowanie identycznych zasad wyceny w obydwu latach.  
 
W sprawozdaniu finansowym  za 2014 r.  nie dokonano korekt wynikających z   zastrzeżeń biegłych   rewidentów za 
rok poprzedni tj. 2013 r.  z uwagi na brak takich zastrzeżeń. 
 
W związku z toczącym się od 20 marca 2014 r. postępowaniem kontrolnym w zakresie rzetelności deklarowanych 
podstaw opodatkowania  oraz prawidłowości obliczania podatku dochodowego od osób prawnych  za lata 2008- 2012 
prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach , Spółka otrzymała decyzję  w przedmiocie określenia 
zobowiązania podatkowego  w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r w kwocie 2 122 tys. zł wraz z 
należnymi odsetkami. Zaległość podatkowa wraz z oszacowanymi przez Spółkę odsetkami do dnia 20.03.2014 r 
wyniosło 3 366 tys. zł. Urząd Kontroli Skarbowej uznał, że Spółka zawyżyła  w 2008 r. koszty uzyskania przychodów 
poprzez zaliczenie do nich strat poniesionych na transakcjach walutowych. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka w 
dniu 23.02.2015 r. złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, jako organu wyższej instancji w 
postępowaniu administracyjnym. 
Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny Spółka utworzyła rezerwę na łączną kwotę zaległości, a następnie obniżyła wynik 
lat ubiegłych o kwotę  3 322 tys. zł i wynik bieżącego okresu sprawozdawczego jedynie  o kwotę 44 tys. zł z tytułu 
oszacowanych przez Spółkę odsetek przypadających za okres od 01 stycznia do 20 marca 2014 r., to jest do dnia 
rozpoczęcia kontroli.  
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VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

1. Przedsięwzięcia  wspólne , nie podlegające konsolidacji 

 
Spółka Odlewnie Polskie  S.A.  nie realizowała w 2014 r.  wspólnych przedsięwzięć z podmiotami  zewnętrznymi. 

2. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 
Transakcje z podmiotami powiązanymi  w 2014 r. odbywały się na zasadach rynkowych , a ze względu na ich skalę w 
relacji do przychodów  i kosztów Spółki nie miały dla niej istotnego znaczenia.  

 
a) transakcje z  jednostką  dominująca : OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 

 
Nazwa 
spółki 

 
Status 
spółki 

 
Kapitał 

zakładowy 
w tys. zł 

 
Wynik 

finansowy  
w tys. zł 

Wzajemne transakcje 
w tys. zł Należności 

w tys. zł 

Zobowiąza- 
nia 

 
w tys. zł 

Wartość 
bilansowa 

akcji 
w tys. zł 

Udział  w 
kapitale i 
głosach 

w % 
przychody koszty 

 
1.OP Invest  
Sp. z o.o. 

 
dominu- 
jąca 

320 90 175 2 - - 15 222 26,25% 

2.Odlewnie 
Polskie S.A. 

 
zależna 

61 992 5 848 2 175 - - - - 

Razem: 177 177  

 
Wzajemne transakcje ze spółką dominującą OP Invest  wyniosły 177 tys. zł i dotyczyły dzierżawy przez Spółkę 
Odlewnie Polskie S.A. licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego IMPULS BPSC, licencji bazy danych 
ORACLE i sprzętu komputerowego oraz dzierżawy pomieszczeń biurowych przez jednostkę dominującą OP Invest. 
W związku z wdrożeniem w m-cu grudniu 2014 r., w Spółce Odlewnie Polskie S.A. nowej wersji systemu 
elektronicznego IMPULS  EVO, umowa na dzierżawę ZSZ IMPULS BPSC  zawarta ze spółką  OP Invest została 
rozwiązana w dniu 31.12.2014 r.   
 

b) transakcje  z  podmiotem  powiązanym :  OP Handel Sp. z o.o.  z siedzibą w Starachowicach 
 
Nazwa 
spółki 

 
Status 
Spółki 

Kapitał 
zakładowy  
w tys. zł 

Wynik 
finansowy 
w tys. zł 

Wzajemne transakcje 
         w tys. zł 

Należnoś
ci  
w tys. zł 

Zobowiąza
-nia 
w tys. zł 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 
w tys. zł 

Udział  w 
kapitale 
w % 

przychody koszty 

1.OP 
Handel 
Sp.  z o.o. 

powiązana 
osobowo 50 29 1 582 147 154 23 - - 

2.Odlewnie 
Polskie SA 

powiązana 
osobowo 

61 992 5 848 147 1 582 23 154 - - 

Razem: 1 729 1 729  

 
Jak  wynika z  tabeli  w 2014 r. wzajemne transakcje z  podmiotem  powiązanym OP Handel Sp. z o.o. wyniosły          
1 729  tys. zł.  OP Handel Sp. z o.o. stała się podmiotem  powiązanym ze Spółką Odlewnie Polskie od  2 kwietnia 
2010 r. w związku z powołaniem Pana Kazimierza Kwietnia- Współwłaściciela spółki OP Handel ( posiada w niej 75% 
udziałów)  na  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Odlewnie Polskie S.A.  
Sprzedaż zrealizowana w 2014 r. przez OP Handel Sp. z o.o. do Odlewnie Polskie S.A w kwocie łącznej 1 582 tys. zł  
dotyczyła dostaw materiałów i towarów do produkcji odlewniczej na  wartość  1 408 tys. zł  , dzierżawy powierzchni 
magazynowej na wartość  30,0 tys. zł , dostaw materiałów biurowych na wartość 120 tys. zł  oraz  usług składowania  
na wartość 24 tys. zł. 
Sprzedaż OP Handel Sp. z o.o. do Odlewni Polskich S.A.  stanowiła 44% w obrotach spółki OP Handel. 
Sprzedaż zrealizowana przez Spółkę Odlewnie Polskie S.A. do spółki powiązanej OP Handel wyniosła 147 tys. zł i 
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dotyczyła sprzedaży odlewów na wartość 129 tys. zł,  odsprzedaży mediów na wartość 16 tys. zł ( energia 
elektryczna i cieplna, woda) oraz ochrony mienia na wartość 2,0 tys. zł.  
Spółka nie  zawierała  z podmiotami powiązanymi transakcji nietypowych i nierutynowych, odbiegających  od 
warunków rynkowych. 
 

3. Wykaz podmiotów, w których Spółka posiada co najmniej  20 proc. udziałów  w kapitale lub 
ogólnej liczbie głosów 

 
Na dzień 31.12.2014 r. Spółka nie posiadała udziałów  w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w innym podmiocie.  
 

4. Informacja o odstąpieniu od konsolidacji 

 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyż nie posiada jednostek zależnych. 
 

5. Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Spółka jako 
jednostka zależna 

 
Spółką dominującą dla Odlewni Polskich S.A. jest spółka OP Invest Sp. z o.o.  z siedzibą w Starachowicach, Al. 

Wyzwolenia 70   posiadająca   26,25% udział w kapitale i  uprawniona do 26,25% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Spółka dominująca OP Invest sp. z o.o.  sporządza sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane.         

                                                                                                                           

VIII. Informacja o połączeniu z innym podmiotem 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 
działalności. 
 

IX. Informacja o możliwości kontynuowania działalności 

 
Sprawozdanie finansowe za  okres: 01.01.2014 – 31.12.2014 r.  sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności 
w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 

X.  Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej oraz wynik finansowy Spółki 

 

1. Informacja o dywidendzie  

 
W okresie 12 miesięcy 2014 r.  Spółka nie zadeklarowała wypłaty , ani też nie wypłaciła dywidendy. 
Uchwałą Nr 5//2014 z dnia 05.05.2014 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia  zysk za rok obrotowy 2013 w 
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wysokości  5 185 372,41 złotych   został w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. Zgodnie o 
obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do czasu pokrycia straty z lat ubiegłych zysk nie może  być 
przeznaczony na wypłatę dywidendy. 
 

2. Informacja o zmianach w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące  

 
W okresie od stycznia do grudnia  2014 roku  Spółka nie  otrzymała  informacji  o zmianie  w stanie posiadania akcji 
przez  osoby zarządzające i nadzorujące. 
Tabela poniżej przedstawia stan  posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące: 

 

Lp. 
 
 

Osoba zarządzająca lub 
nadzorująca Spółkę 

Stan na 31.12.2014 r. 
Zwiększenia/ zmniejszenia w 

okresie 
01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.  

Stan na 31.12.2013 r. 

Liczba akcji / 
głosów na WZ 

[ w szt.] 

% udział 
w kapitale  

zakładowym 

Liczba akcji / 
głosów na WZ 

[ w szt.] 

% udział 
w kapitale  

zakładowym 

Liczba akcji / 
głosów na WZ 

[ w szt.] 

% udział 
w kapitale  

zakładowym 

1 
Leszek  Walczyk- 
Wiceprezes Zarządu Spółki 

498 578 2,41 % - - 498 578 2,41% 

2 
Kazimierz Kwiecień – 
Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Spółki 

100 0,0005 % - - 100 0,0005 % 

Razem: 498 678 2,4105 % - - 498 678 2,4105 % 

 

3. Informacja o emisji akcji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

 
W okresie 12 miesięcy  2014 r. nie miała miejsca  emisja akcji, wykup i spłata dłużnych, a także kapitałowych 
papierów wartościowych. 
 

4. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań  albo 
wierzytelności , których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki 

 

Na dzień 31.12.2014 r. toczyły się następujące postępowania, których łączna wartość oszacowana przez Spółkę 
wyniosła 3 532 tys. zł  i  przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki: 

 

 przed Sądem Okręgowym  Wydział VII  Gospodarczy  w Kielcach z powództwa spółki Odlewnie Polskie S.A. 
przeciwko spółce  Złotecki  sp. z o.o. z siedzibą  w Żelichowie,  w sprawie  zapłaty odszkodowania w 
wysokości 160 tys. zł. z tytułu poniesionej przez Odlewnie Polskie S.A. szkody związanej z nienależytym 
wykonaniem obróbki odlewów. Pozew skierowano do sądu w dniu 30.07.2014 r.  Na dzień sporządzenia 
sprawozdania sprawa jest w toku i nie zapadło żadne rozstrzygnięcie. 

 przed Urzędem Kontroli Skarbowej w Kielcach w sprawie  rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania 
oraz prawidłowości obliczania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2008-2012, a także ustalenia, 
czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną w świetle ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w przypadku uzyskania statusu instytucji obowiązanej – 
w sprawie wywiązania się z obowiązków wynikających z w/w ustawy.  

   Postępowania wszczęto 20 marca 2014 roku.  Organ kontrolujący w dniu 05.02.2015 r. wydał decyzję 
określającą zaległość  podatkową  w podatku  dochodowym od osób prawnych  za 2008 rok, w wysokości       
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2122 tys. zł wraz z należnymi odsetkami. Decyzja ta wynika z innej oceny transakcji  zawieranych na 
pochodne instrumenty finansowe od przyjętej przez Spółkę. 
Spółka dokonała oszacowania kwoty odsetek  do dnia 20.03.2014 r. na poziomie 1244 tys. zł uznając okres 
od daty rozpoczęcia kontroli tj. od daty  wszczęcia postepowania  do daty wydania decyzji za okres bez 
odsetkowy. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o kontroli skarbowej  z dn. 28 września 1991 r. ( t.j. Dz.U. z 
2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) okres od dnia 20 marca 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. , tj. z uwagi na nie 
doręczenie decyzji kończącej postępowanie kontrolne w terminie 6 miesięcy  od dnia jego wszczęcia został 
wyłączony przy naliczaniu odsetek.     
W dniu 23 lutego 2015 r. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji do Dyrektora  Izby Skarbowej w Kielcach, 
wnosząc o jej uchylenie  w całości i umorzenie postępowania w sprawie.  Spółka nie zgodziła się z 
argumentacja  przedstawioną  w  uzasadnieniu do decyzji i traktuje ją jako próbę przerzucenia na nią przez 
Organ kontrolujący konsekwencji globalnego kryzysu z 2008 r., którego uczestnicy rynku jak i organy  i 
instytucje państwowe  nie były w stanie przewidzieć. W przypadku nie podzielenia poglądu Spółki przez Izbę 
Skarbową  w Kielcach , Spółka dochodzić będzie swoich praw przed sądem.  Spółce nic nie jest wiadomo o 
czynnościach podejmowanych przez Organ w świetle postępowań wszczętych 20 marca 2014 r. a 
dotyczących lat a 2009- 2012. 
 

5. Najważniejsze zdarzenia  w okresie 12 miesięcy  2014 r.  

 

W okresie od 1 stycznia  2014 r. do  31 grudnia  2014 r.  w Spółce Odlewnie Polskie S.A. wystąpiły następujące 
zdarzenia  mające wpływ na jej sytuację majątkową i finansową: 
 

1) w dniu  08.01.2014 r. Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
Aneks nr 4 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01 lutego 2012 roku. W ramach 
niniejszego Aneksu okres obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 29 stycznia 2015 roku z 
zachowaniem dotychczasowych rodzajów zabezpieczeń. Z tytułu podpisania niniejszego Aneksu Bank 
pobrał jednorazową prowizję w wysokości 28 tys. zł. 

2) w dniu 05.05.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie  finansowe i 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, udzieliło  Członkom Zarządu i Członkom 
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., a także podjęło 
uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2013 r. na pokrycie   straty z lat ubiegłych, 

3) w dniu 26.06.2014 r. Rada Nadzorcza  Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. 
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej 
Odlewnie Polskie S.A.  za 2014 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 r. 
została  spółka Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, działająca pod adresem 25-324 
Kielce ul. Sandomierska 105, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 473. Spółka Biegli Rewidenci 
Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  przeprowadzała badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki 
Odlewnie Polskie S.A. za 2013 r. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania Rada 
Nadzorcza dokonała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, 

4) w dniu 30.06.2014 r. Spółka zakończyła realizację projektu „Stworzenie w Spółce Odlewnie Polskie S.A. 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO””. 
Projekt realizowany był od 01.12.2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski  Wschodniej 
2007-2013, Oś priorytetowa I, Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. W oparciu o 
Umowę o dofinansowanie Nr POPW.01.03.00-26-039/09-00 z dnia 31.08.2010 r. zawartą pomiędzy Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Spółką Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE i Aneks Nr POPW.01.03.00-
26-039/09-03 z dnia 15 maja 2013 r. Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 161 tys. zł. Całkowita 
wartość netto projektu wyniosła 17 036 tys. zł, 
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W wyniku realizacji projektu został osiągnięty cel główny, tj. utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Komponentów Odlewniczych.   
Powstały Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komponentów Odlewniczych stanowi wewnętrzną strukturę 
organizacyjną Spółki, a celem jego funkcjonowania jest wdrażanie innowacji technologicznych do procesu 
produkcyjnego komponentów odlewniczych dla poprawy ich konkurencyjności, w tym jakości, terminowości 
dostaw i kosztów wytwarzania. 
 
W ramach celów strategicznych projektu: 

 wprowadzone zostały innowacyjne technologie procesowe związane z obróbką pozapiecową 
stopów żelaza, automatycznym szlifowaniem odlewów, robotyzacją procesów szlifowania, 
automatycznym wykonywaniem rdzeni do odlewów oraz innowacyjne technologie produktowe 
związane z wykonywaniem odlewów z innowacyjnych tworzyw (SiMo, ADI, CADI), 

 wspierana jest działalność innowacyjna u producentów odlewów i w zakładach obróbki 
powierzchniowej, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-
CAST.  

             Efektem realizacji projektu jest: 
 stworzenie możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na potrzeby własnych wdrożeń 

oraz dla firm sektora odlewniczego,  
 rozwijanie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Politechnika Świętokrzyska w 
Kielcach, Instytut Odlewnictwa w Krakowie) poprzez umożliwienie wspólnej realizacji projektów 
badawczo-rozwojowych (celowych), 

 zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Spółce, 
 

5) w dniu 11.08.2014 r. Zarząd Spółki poinformował, że Spółka w okresie od dnia 01.01.2014 r. poprzez 
zrealizowanie w dniu 11.08.2014 roku kolejnego zamówienia na dostawę odlewów żeliwnych do Kordel 
Antriebstechnik GmbH z siedzibą w Dülmen, osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży do tej Spółki w 
łącznej wysokości 12.188 tys. zł. 

6) w dniu 31.10.2014 r. Spóła  zakończyła realizację projektu badawczo- rozwojowego pod nazwą: „Badanie i 
opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego”. Projekt 
realizowany był od 01.09.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wspieranie projektów 
celowych. W oparciu o Umowę o dofinansowanie Nr UDA- POIG.01.04.00-26-011/10-00  z dnia  10.08.2011 
r. z późn. zmianami,  zawartą pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Spółką Akcyjną 
Odlewnie Polskie, Spółka otrzymała w latach (2012- 2014) dofinansowanie do tego projektu w  kwocie 1 722  
tys. zł. Całkowita wartość netto projektu wyniosła  2 999 tys. zł. 

7) w dniu 31.10.2014 r. Spółka  podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie:  
a). aneks nr 9 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 grudnia 2007 roku w wysokości 8 000 tys. 
zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania Spółki przez Bank 
Millennium S.A. został przedłużony do dnia 01 grudnia 2015 roku z zachowaniem dotychczasowych 
warunków zabezpieczeń. Spółka złożyła nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń 
pieniężnych do kwoty 12 800 tys. zł z terminem wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi 
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 01 grudnia 2018 roku i nowe oświadczenie jako zastawcy o 
poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu na rzecz Banku z terminem wystąpienia przez Bank o 
nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 01 grudnia 2018 roku. 
Oprocentowanie kredytu stanowi stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych i marży banku w 
wysokości 1,0 %. Bank pobrał prowizję za zawarcie aneksu w wysokości 1% liczoną od kwoty kredytu. 
Pozostałe warunki udzielenia kordytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju 
umowach. 
b). aneks nr A1/6410/13/424/04 do Umowy o linię na akredytywy dokumentowe nr 6410/13/424/04 z 
okresem obowiązywania od 20.11.2013 do 19.11.2015 r. do maksymalnej kwoty 1 500 tys. zł. 
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Zabezpieczeniem umowy o linię na akredytywy dokumentowe są zabezpieczenia ustanowione w ramach 
umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, która zabezpiecza zawartą z 
Bankiem Millennium S.A. umowę kredytową, o której mowa w pkt  a).  Spółka złożyła także oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji do kwoty 2 400 tys. zł  z terminem wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2019 roku. Bank pobrał  prowizję za 
przedłużenie okresu obowiązywania Linii w wysokości 0,4% liczoną od kwoty linii. Pozostałe postanowienia 
nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, 

8) w dniu 9.12.2014 r. Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie Aneks nr 5 do Umowy o 
Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 1.02.2012 r. W ramach niniejszego aneksu okres 
obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 27.01.2017 r. oraz została zwiększona górna kwota limitu 
umowy do wysokości 9 000 tys. zł. W ramach limitu umowy Spółka może zaciągnąć kredyt w rachunku 
bieżącym do kwoty 8 000 tys. zł, ustanawiać akredytywy do kwoty stanowiącej równowartość 1 000 tys. zł i 
zawierać walutowe transakcje terminowe typu forward do kwoty stanowiącej równowartość 1 000 tys. zł. 
Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu umowy nie może przekroczyć 9 000 tys. zł. 
Zabezpieczeniem umowy jest udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych 
rachunków Spółki w Raiffeisen Bank Polska S.A., hipoteka do kwoty 13 500 tys. zł na prawie wieczystego 
użytkowania gruntu, położonego w Starachowicach (KW nr KI1H/00023237/0) wraz z cesją praw na rzecz 
Banku z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 9 000 tys. zł, potwierdzona cesja należności od pięciu 
kontrahentów Spółki, przeprowadzanie 45% obrotów Spółki przez rachunek w Raiffeisen Bank Polska S.A.  
Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Aneksu Nr 5 do Umowy o Limit Wierzytelności z dnia 1 
lutego 2012 r. stanowi suma stawki WIBOR dla  1M  depozytów w PLN i marży Banku w wysokości 1,2% w 
skali roku. Z tytułu podpisania niniejszego Aneksu Bank pobrał jednorazową prowizję w wysokości 32 tys. zł. 

9) w dniu 11.12.2014 r. przyjęto do realizacji „Strategię Rozwoju ODLEWNI POLSKICH S.A. w Starachowicach 
na lata 2015-2021”. Strategia rozwoju Spółki została opracowana przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez 
Radę Nadzorczą w dniu 11.12.2014 r. Celem nadrzędnym strategii jest wzrost konkurencyjności i wartości 
rynkowej Spółki  poprzez inteligentny i zrównoważony rozwój przy wiodącej roli Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Komponentów Odlewniczych. W przyjętej do realizacji strategii rozwoju  zdefiniowany został 
cel nadrzędny jako wzrost konkurencyjności i wartości rynkowej Firmy poprzez inteligentny i zrównoważony 
rozwój przy wiodącej roli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych. Do wzrostu 
konkurencyjności Spółki przyczyniać się będzie realizacja projektów rozwojowych związanych zarówno z 
działalnością podstawową, jak i pomocniczą. Projekty te będą realizowane nie tylko na bazie zakupionych 
rozwiązań innowacyjnych, ale głównie według pomysłów i efektów prac badawczo-rozwojowych w Ośrodku 
Badawczo-Rozwojowym Komponentów Odlewniczych oraz prac prowadzonych we współpracy z ośrodkami 
naukowymi, głównie z zakresu odlewnictwa. Działalność B+R będzie służyć przede wszystkim rozwojowi 
technologii oraz rozszerzać możliwości badawcze w Spółce. 
Rozwój Spółki obejmować będzie nie tylko innowacje procesowe i produktowe, ale również innowacje 
organizacyjne i marketingowe. Realizacja innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych i 
marketingowych pozwoli na wzrost wartości rynkowej Spółki, co powinno przełożyć się na spełnienie 
oczekiwań jej właścicieli. Przyjęte cele strategiczne strategii rozwoju są odzwierciedleniem 
długoterminowych projektów rozwoju Spółki. Odnoszą się one do wszystkich obszarów działalności i są 
podporządkowane celowi nadrzędnemu. Cele te będą realizowane przez cały okres realizacji strategii. 

6. Zysk  i wartość księgowa przypadająca  na jedną akcję 

 
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc   zysk  netto  za 2014 r. w kwocie 5 847 927,49 zł  
(rok 2013: 5 185 372,41 zł )  przez średnioważoną liczbę akcji , która   za 12 m-cy   2014 r.  wyniosła   
20 664 121 sztuk  ( rok 2013 :  20 664 121 sztuk ).  Zysk przypadający na jedną akcję  wyniósł  za  2014 r.:   
0,28 zł   ( za  2013 r.  0,25 zł). 
Średnioważona liczba akcji,  to liczba akcji zwykłych występująca w ciągu danego okresu, tj. liczba akcji na 
początek danego okresu , skorygowana o liczbę akcji zwykłych odkupionych lub wyemitowanych w ciągu tego 
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okresu , ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania  tych akcji . Wskaźnik odzwierciedlający 
okres występowania  akcji jest to liczba dni, przez jaką określone akcje występują , do całkowitej liczby dni w 
danym okresie.  
W okresie  12  m-cy  2014 roku   liczba  akcji w kapitale podstawowym Spółki nie  podlegała zmianom. 
 
 Wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2014 r. wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego  na dzień 
31.12.2014 r. wynoszącego 31 668 591,54 zł ( na dzień 31.12.2013 r.: 29 142 927,79 zł)  przez liczbę akcji 
zwykłych występujących na dzień 31.12.2014 r., tj. 20 664 121 sztuk  (na dzień 31.12.2013 r.: 20 664 121 sztuk). 
Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła  na 31.12.2014 r.:  1,53 zł  ( na 31.12.2013 r.:   1,41 zł). 
 
W opisywanym okresie Spóła  nie emitowała obligacji zamiennych na akcje oraz opcji na akcje. Kapitał 
zakładowy dzieli się w całości na akcje zwykłe (nie ma akcji uprzywilejowanych). Z uwagi na brak elementów 
rozwadniających akcje zwykłe, w niniejszym raporcie nie prezentujemy  rozwodnionego zysku na jedną akcję 
zwykłą   i rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.  

 
Starachowice, dn. 03.03.2015 r. 

 
 
 
 

 
 


