
Rapoń z badan a sprawozdania fnansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsK E s A' W Starachowicach

Rapoń

z badania sprawozdania finansowego

za rok oblotowy kończący się31'12'2012l'

A. czĘść oGÓLNA

Nazwa badanej jednostki ijej siedziba:

spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE
27-200 Starachowice, Al. Wyzwolenia 70

1 ' Jednostka działa na podsiawie statutu sporŻądzonego w fo.mie aktu notarialnego W dniu
29'12'1995 (' Rep' A nr 651/95' ostatnie zmiany do statutu zostały Wprowadzone w dniu
18'o2'2o11 r' Rep' A 486/2011 ' Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony'

2' Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalnośó:

Wpis do rejestru pŻedsiębiorcóW:

organ rejestro\Ąy: Krajowy Rejestr sądowy
siedziba sądu: sąd Reionowy w Kielcach
Data wpisu: 29.06.2001 r.

Nr rejestru: 0000024126

Ostatnie zmiany w akcie notarialnym: '18.02.2011 r,

Rejestrację podatkową:

NlP 6640005475 nadany plzez UŻąd skarbowy W Starachowicach W dniu
17.06.1993 r.

VAT UE PL 6540005475 nadany pŻez Naczelnika ŚWiętoklzyskiego Urzędu
Skarbowego w Kieicach.

W 2012 r' badana jednostka uzyskała rejestrację podatku VAT na terenie Niemiec -W ulzędzie finansowym Nadrenia Północna Westfalia W Kleve'
Nr rejestru 115 5780 2501 VST.

zmjana danych w zakresie miejsc prowadzenia działalności została zamieszczona W
pkt B 11 poz' 2 formuJaŻa NlP-2 poz' 80-89'

Kraj: Niemcy Woj' Nordrheinwestfa|en lvliasto Dusseldoń ulica Hansaallee 247 B'
FormuiaŻ NlP-2 złożony został W swiętoklzyskim UŻędzie skarbowym pod datą
24.10.2012 t.

Rejestrację statystycznąi

REGoN: 2900539753 nadany przez Urząd Statystycznych W Kielcach w dniu
23.08.'1999 r.

Koncesje, zezwolenia i licencje na Wykonywanie działalności określone w ustawie z dnia
02'o7 '2004 l' o swobodzie działalności gospodarczej i innych pŻ episach szczególnychi

spółkę obowiązuje W działalności pozwolenie zintegrowane dla instalacji do
odlewania metali żelaznych zlokalizowanej w spółce Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE
W Starachowicach oraz na wprowadzanie do powigtlza zanieczyszczeń z,'Ma|arni
odlewów' zlokalizowanej W badanej jednostce'



Rapoń Ż badan]a sprawozdanla fnansowego za 2012 r' oDLEWN]E PoLsKlE s'A. w starachowicach

3' PŻedmiotdziałalności:

1) odlewnictwo żeliwa (PKD 24'51'z),

2) odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.2),

3) odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.2),

4) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
24.54. B),

5) kucie, prasowanie' Wytłaczanie i Walcowanie metali metalurgia proszkóW (PKD
25.50.2),

6) obróbka metali inakładanie powłok na metale (PKD 25'61'Z),

7) produkcja konstrukcji metalowych iich części (PKD25'11.z)'

8) odzysk surowcóW z materiałóW segregowanych (PKD 38'32'Z)'

9) produkcja pozostałych WyrobóW z twolzw sztucznych (PKD 22'29'z)'

10)sprzedaż huńowa metali i rud metali (PKD 46'72z),

1'l)spŻedaż huńowa części i akcesorióW do pojazdów samochodowych, z Wyłączeniem
motocykli (PKD 45.31 Z),

12)spzedaż huńowa odpadóW izłomu (PKD 46'77 z)'

13) pŻ eładunek iowaróW W pozostałych pUnktach pŻeładunkowych (PKD 52'24 c)'
14) magazynowan ie ipŻechowywanie pozostałych towarów (PKD 52 10 B)'

15)działalność związana z pakowan!em (PKD 82.92 z)'

16)działalność holdingóW finansowych (PKD 64'20 z)'

17) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64'92z)'

18)pozostała finansowa działalnośó usłUgowa' gdzie indziej niesklas}.fikowana' z
v,/yłączeniem ubezpieczeń i funduszóW emerytalnych (PKD 64'99'Z)'

19)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk pzyrodniczych i

technicznych (PKD 72.19 Z),

20) pŻesyłanie energii elektrycznej (PKD 35' 1 2'Z),

21)dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.2),

22)handel energią elektryczną (PKD 35'14'Z)'

4' lnnych działań nie ujętych W statucie Spółki' w 2012 r' nie prowadzono'

5' Według stanu na dzień bilansowy Występowały następujące powiązania z nnyrni
jednostkami ('ednostką dominującą, znacznym inwestorem' jej jednostkami zależnymj'
Współzależnymi i stowarŻyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się Wraz z jednostką
pod wspólną kontrolą' a takŹe Wspólnikami jednostki współzależnej _ w rozumieniu ań' 3
ust. 1 pkt 43 uor):

Jednostką dominującą dla oDLEWNl PoLsKlcH S'A. jest spółka oP lnvest sp' z o'o' z
siedzibą w starachowicach' która posiada W kapitale zakładowym (akcyjnym) udzjał
26,25a/o' co uprawnia ją do 26'25% głosóW na walnym zgromadzeniu akcjonarluszy'

Ponadto Spółka Akcyjna oDLEWN|E PoLsKlE pŻejęła kontrolę nad spółką PRIMA sp 1

z o.o' z siedzibą W starachowicach W związku z nabyciem 100% udziałóW na podstawie 
]

'Umowy sprŻedaży udziałów'' z dnia 30'04'2009 r' spółka PR|MA sp. z o'o' stała się z l
I
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Raporl z badania sprawozdania finansowego za 2012 r. ODLEWNIE POLSK E S A. w Starachowicach

tym dniem spółką zależną' Udział W kapitale spółki PR|MA sp. z o'o UprawnLa
oDLEWNlE PoLSKlE s'A' do 100% głosów na Walnym zgromadzeniu WspólnikóW'

W dniu 16'01'2013 r' zalząd spółki oDLEWNlE PoLsKlE S'A' poinformował' że
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Wspó]nikóW spółki PRll,'lA podjęło uchwałę o
rozwiązaniu Spółki PRllVlA i rozpoczęciu jej ]ikwidacji'

od dnia 02'04.2010 r' W związku z powołaniem Pana KazimieŻa Kwietnia
Współwłaściciela spółki oP Handel sp' z o'o. (posiada W niej 75% udziałóW) na
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLSKlE' spółka
oP Handel stała się jednostką powiązaną pŻez osobę Pana Kazimieza Kwietnia.

Transakcje z podmiotami powiązanymi odbywają się na zasadach rynkowych' a ze
względu na ich skalę W relacji do plzychodóW i kosztóW spółki, nie mają dla niej
istotnego znaczenia.

a) transakcje z jednostką dominującą oP lnvest Sp' z o'o' z siedzibą W Starachowicach

Wzajemne transakcje W 2012 r. ze spółką dominującą oP lnvest wyniosły 104 iys' zł i
dotyczyły dzieżawy pŻez spółkę oDLEWN|E PoLsKlE s'A' licencji Zintegrowanego
systemu lnfolmatycznego lMPlJLs BPsc, |icencji bazy danych oMcLE i splzętu
komputerowego oraz dzieżawy pomieszczeń biurowych pEez jednostkę dominującą oP
lnvest sp. z o.o.

b) transakcje z jednostką zależną PRlMA sp' z o'o' z siedzibą W starachowicach

324 47 142 2 14 343 26,25

OOLEWNIE
POLSKIE 61 692 5 152 2 102

't04 104

50 -91 2146 820 143 9B

ODLEWNIE
POLSKLE
SA

61 693 5 152 820 2146 98 145 100

2 966 2 966 241 243
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Rapoń z badania sprawozdania linansowego za 2012 r oDLEWNlE PoLSKlE s'A' W starachowicach

Jak Wynika z tabeli Wzajemne tlansakcje ze spółką PRll,lA Wyniosły 2 966 tys' zł' spółka
zależna PRllVlA Sp' z o'o. świadczy na Żecz Spółki oDLEWNlE PoLSJK|E s.A. usługi
głóWnie W zakresie produkcji rdzeni dla potŻeb odlewnictwa oraz szlifowania odlewów'
spŻedaż rea]izowana przez Spółkę oDLEWN|E PoLsKlE S'A' do spółki zależnej
dotyczy spŻedaży materiałóW i medióW oraz dzierżawy części oczyszczalni,
pomieszczeń biurowych i socjalnych' pomieszczeń Warsztatowo-rnagazynowych i

ulządzeń z pŻeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej'

c) transakcje z podmiotem powiązanym osobowo oP Handel sp. z o'o' z siedzibą W
Starachowicach

Jak wynika z tabeli wzajemne transakcje z podmiotem powiązanym oP Handel sp' z o'o.
Wyniosły 1 112 iys' zł' oP Handel sp. z o'o' stała się podmiotem powiązanym ze spółką
oDLEWN|E PoLsKlE s'A' od dnia 02'04'2010 r' w zwlązku z powołanjem Pana
Kazimieęa Kwietnia _ Współwłaściciela spółki oP Handel (posiada W niej 75% udziałóW)
na WicepŻewodniczącego Rady Nadzorczej oDLEWNIE PoLSKlE sA' sprzedaż
zrealizowana w 2012 r' pęez oP Handel do oDLEWN|E PoLsKlE s'A' dotyczyła
dostaw materiałów itowaróW do produkcji odlewniczej istanowiła 56% W obrotach spółki
OP Handel.

oDLEWN|E PoLSKlE s'A' nie posiadają innych podmiotów powązanych niż
wymienione powyżej'

Spółka nie zawie.ała z podmloiami powiązanymi transakcji nietypowych i nierutynowych'
odbiegających od WarunkóW rynkowych'

5 a) stosownie do ustaleń z pkt' 5 badana jednostka jest jednostką sprawującą kontlolę nad
inną jednostką i ma obowiązek spolządzenia skonsol]dowanego sprawozdania grupy
kapitałowej (ań' 56' 57 i58 uor)'

Na podstawie ań. 56 ust' 3 ustawy o rachunkowości Spółka Akcyjna oDLEWN|E
PoLsKlE odstąpiła od sporządzenia półrocznego, kwartalnego i rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyż podstawowe W]e|kości ekonomiczne
jednostki zależnej (przychody, suma bilansowa' Wynik finansowy) są nieistotne dla
realizacji celu określonego W ań. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości' Przychody uzyskane
pŻez spółkę zależną PR|MA sp' z o'o' podlegałyby W całości wyłączeniu W
skonso|idowanym sprawozdaniu finansowym, gdyż spółka ta śWiadczy Wyłącznie usługi
dla spółki dominującej' tj' spółkiAkcy.jnej oDLEWNlE PoLsKlE'

I
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50 -36 1 094 18 Ą8 1
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61 692 5 152 18 'r 094 1 48
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Rapor| z badan a splawoŻdania finansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsKlE S'A. w Starachowicach

6' organy jednostki pzedstawiają się następująco: trzyosobowy zalząd powołany wzez
uprawniony organ _ prowadzący sprawy jednostki na podstawie beztermjnowych umów o
pracę' zawańych pŻez Radę Nadzorczą:

Pan zbigniew Ronduda - Plezes zalządu

Pan Ryszard Plsarski - Wiceprezes zaŻądu

Pan Leszek Walczyk _ Wiceprezes zaŻądu.

W 2012 r' nie nastąpiły zmiany W składzie zarządu Spółki'

Dane o struktuŻe Własności kapitału podstawowego pokryWają się z danymi zawańymi W
bilansie i zestawieniu zmian kapitału Własnego' Stan na koniec roku oblotowego,
zwiększenia iwykolzystania oraz stan na począiek roku obrotowego kapitałów własnych
pę edstawione są W załączniku _ Zestawienie zmian kapitału Własnego'

Kwota kapitału podsiawowego (61 992 363'00 zł) Wykazana została:

a) W Wysokości określonej w statucie i wpisanej do rejestru pŻedsiębiorcóW zgodnie z
ań'36ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości,

b) zgodnie z księgą akcji prowadzoną Według wyrnagań ań' 341 Ksh' (Rejestr
akcjonariuszy prowadzony jest pŻez KąoWy Depozyt Papierów Wańoścjowych W
Warszawie' natomiast NoBLE Securities s.A' w Krakowie pełni funkcję sponsora
Emisji na podstawie umowy z dnia 12.07.2O1A r.)

c) W okresie 12 miesięcy 2012 r' nie miała miejsca emisja akcji, Wykup i spłata dłużnych
a takŹe kapitałowych papierów wańościowych'

7' D|a rea|izaąi celóW Wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała średnio w
badanym roku obrotowym 323 osoby' a W roku popŻednim 325 osób'

8' Uchwałą nr 1']/2012 Rady Nadzorczej z dnia 27 '06.2a12 r' do obowiązkowego W świetle
ań' 64 Ustawy o rachunkowości do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2012 _ zgodnie z ań' 66 ust' 4 uol, vvybrany został podmiot audytorski Auxilium Audyt
Barbara szmuńo, Jadwiga Faron spółka komandytowa z siedzibą W Krakowie, Al. Pokoju
84,31-564 KrakóW Wpisany pŻez Krajową lzbę Biegłych RewidentóW pod nurnerem
3436 na listę podmiotóW uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Umowa Nr 7l2a13 z dnia 02'07 '2012 r' zastała zawańa z podaną powyżej fi.mą
audytorską' od dnia 27 'o3'2o13 r', a Więc W czasie niniejszego badania sprawozdania
finansowego, po kolejnym pŻekształceniu' podmiot audytorski działa pod firmą Auxilium
Audyt spółka z o'o' spółka komandytowa' Adres siedziby 31-523 KrakóW' ul' Moniuszki
50. stosowny aneks do umowy został podpisany w dniu 02'04'2013 r.

Niniejsze badanie przeprowadzone zostało W okresie od 21.01'2013 r' do dnia
03.04.20'13 r.

W badaniu Występowaly pzerwy'

Badanie pŻeprowadził biegły rewident KŻysztof Jaskulski, nr rej' 1400.

9. Zarówno podmiot audytorski, jak i pĘeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy
biegły rewident KŻysztof Jaskulski nr rej' 1400 oświadczają, że pozostają niezależni od
badanej jednostki w rozumieniu ań' 56 ust' 3 i4 ustawy z dnia 07'05'2009 r' o biegłych
rewidentach iich samoŻądzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzoŻe publicznym'

,l
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Rapoń z badanja sprawozdan a fnansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsK E s.A' w starachowicach

10' Sprawozdanie finansowe za rok poprŻedzający było zbadane pŻez podmiot audytorski
Auxilium Audyt Barbara szmurło' Jadwiga Faron spółka komandytowa z siedzibą W
Krakowie, Al' Pokoju 84' 31_564 KrakóW iotzymało opinię bezzasllzeżeń'
sprawozdanie to zostało zatwierdzone pŻez zwyczajne Walne zgromadzenie Uchwałą
Nr 3/2012 akt notarialny Rep. A nr 1454/2012 w dniu 07 .05.2012 r.

Uchwałą nr 512012 zwyczajne Wa|ne Zgromadzenie /akt notarialny Rep' A 145412012 w
dniu 07'05'2012 r' uchwaliło co następuje'

_ zysk za rok obrotovvy od dnia 01'01'2011 r' do dnia 31'12.2011 r' w Wysokości
5 933 631'42 ż przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych'

11. zatwierdŻone i zbadane sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało:

a) stosownie do ań' 69 ustawy o lachunkowości złożone Wraz z innymi dokumentamj w
Sądzie Rejonowym _ Wydział KRs 0000024126 W dniu 17 'o5'2012 r ''

b) zgodnie z ań' 70 ustawy o rachunkowości pŻesłane do ogłoszenia W MoniioŻe
Polskim B W dniu 16.05.2012 r' sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało
opublikowane W MonitoŻe Polskim B z dnia 26'a7 '2012l W Nr 1560 poz' 8634,

c) stosown e do ań' 27 ustawy z dnia 15'02'1992 r' o podatku dochodowym od osób
prawnych' sprawozdanie finansowe za rck 2011 zostało Żłożone w ŚWiętokrzyskinr
Ulzędzie Skarbowym W dniU 16.05'2012 r'

Księgi rachunkowe za popzedni rok obrotowy zostały zamknięte W ciągu 15 dni od
zatwierdzenia sprawozdania finansowego' Włączając moż]iwość dokonwania zapisów
księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe'

12' zbadane sprawozdanie finansowe za bieŹący rok obrotowy' podpisane plzez zalząd i

osobę spoządzającą zgodnie z ań' 45 ustawy o rachunkowości' składa się z;

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu na dzień 31 '12 '2012 r. z sumą akt}^/VóW i pasywóW 73 861 840,64 zł,

c) rachunku zyskóW i strat Wykazującego za rok obrotowy zysk netto W Wysokości
515'l617'41zł'

d) zestawienia zmian W kapitale Własnym za rok obrotowy Wykazującego wzrost kapitału
Własnego o kwotę 5 151 693,06 zł'

e) rachunku pŻepływów pieniężnych za rok obrotowy Wykazującego Wzrost stanu
środkóW pieniężnych o kwotę 952 208'20 zł,

f) dodatkowychinformacji objaśnleń'

g) sprawozdania zaządU z działalności jednostki w roku obrotowym'

13' Zgodnie z ań' 67 Ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone
księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia olaz udzie|iła
informacji niezbędnych do Wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu
finansowym.

Nie Wystąpiły ograniczenia zakresu badania.

I
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Raporl z badania sprawozdania finansoweqo za 2012 r. ODLEWN E POLSKIE S.A w Starachowicach

14' Ponadto Żalząd jednostki, stosownie do ań' 67 ustawy o rachunkowości, złożył Wdacie
zakończenia badania, pisemne ośWiadczenie dotyczące m'in':

a) kompletności' prawidłowości i Żetelności sprawozdania finansowego pzedłożonego
do badania oraz uzupełniającego splawozdania z działalności'

b) ujawnienia W infolmacji dodatkowej Wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem
bilansowym,

c) niezaisinienia innych zdarzeń gospodarczych' wpływa]ących istotnie na informacje
ilościowe i jakościowe Wynikające ze sprawozdania finansowego'

15. Niniejszy rapoń został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizy]nej
dokumentacji roboczej, wymaganej pęez ań. 65 ust' 6 ustawy o rachunkowości' z
Uwzględnieniem:

a) stosowanych prób badawczych W zakresie Wiarygodności i zgodności' W tym pozycji
dominujących kwoiowo,

b) poziomu istotności ustalonego prŻez biegłego dla sprawozdania finansowego'

c) zawodowego osądu pŻez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych z opelac]am
księgowymi'

d) stanu rozrachunkóW z tytułu publiczno-prawnych iich zgodności z danymi
deklarowanymi przez badaną jednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia W
księgach rachunkowych'

16' Badanie systemu kontroli Wewnętznej było przeprowadzone W takim zakresie' W jakim
Wiąże się ono ze sprawozdaniern finansowym i z systemem rachunkowości' Nie było
pŻedmiotem badania Wykrycie nieprawidłowości oraz zdalzeń poza systemem
rachunkowości'

I,v



Raport z bada nia sprawozdania finansowego za 2012 r OD LEWN lE PO LS KIE S.A. w Sta rachow cach

B. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Analizę ekonomiczno-finansową jednostki prŻeprowadzono na podstawie wynikóW
osiągniętych W latach 201o-2a12'

I. AKTYWA BILANSU

1. Wartość majątku ogółem jednostki zmalała z76888 176'48 złdo73861 840,64 zł, co
wskazuje na jego zmniejszenle o 3,94% w stosunku do roku poptzedniego. Aktywa
tMałe uległy zmniejszeniu o 2 604 043'23 zł, co stanow] spadek aktywóW trwałych o
6'09%' Spadek głóWnie dotyczy 'Rzeczowych aktywóW trwałych'' W tym największemu
spadkowi uległa Wańość| uządzeń technicznych i maszyn o 847 355,51 zł, tj' o 6'87Ó/0 a
także zaliczek na środki trwałe W budowie o kwotę 413 904,96 zł, tj ' o 68,640/o'

Aktywa obrotowe zma|ały o waltaść 422 292,61 zł, co stanowi 1,24% W stosunku do roku
popzedniego' Zn1niejszeniu uległy zapasy o 88908329 zł. spadła też Wańość
należności krótkoterminowych o 239497,79 zł' Zwiększeniu uległy środki pieniężne o
952 2o8' 20 zł'

I'l

Pozvcia bilansu 3,t.12-2012 31.12.20.1,1 31.12.2410

żł żł zl
Aktywa trwałe, w tym I 40 t89 570.36 42 793 6,13.59 42't24 539,26

_ ŚrodkitMałe 35 576 374,33 36 728 392 86 34 504 421 A6

_ nweŚlvĆie dłUoolerm]nowe 0.00 000 0.00

Aktwa obrotowe, w tyml 33 672 27i.24 34 094 562,89 34118 899.64

- ZaDasy 15 447 551 A6 '16 336 635.15 15 105 598 47

Należnościz lvtułU dostaw i usłuo I465 665 63 8 890 055.39 875551321
_ rweŚtvĆie królkoleminÓWe 6736 574 47 5 762 230 70 6 755 659,05

23 955 493,33 18 803 800,27 '12 870168.85

4 025 250.59 4 263 570.00 1 501 030.16

zobowieŹnia dłUoote.minowe 15 852 502.12 20 't't2 370,73 30 296 727.17

zobowiazania krótkoterminowe' w tvm I 19 355 965,00 27 344 063.31 25 332 618.2S

Zobowiazania z1ńUłU dostaw i UsłUo I296 566.78 10 843 488 51 8 926 067.86

3 815 211.00 10 819 874 A4 I482 073.68

73 861 840.64 76 888 176,48 76 243 438.90



Rapoń z badania sprawozdania finansoweqo za 2012 r' oDLEWNlE PoLSKIE S'A' w starachowicach

struktula majątku ogółem
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Raportz badania sprawozdania finansoweqo za 20'12 r. ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowcach

struktu.a aktywów obrotowych i udział aldywów trwały.h W
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Raport z badania sprawozdania iinansowego za 2012 r. ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach

struktula Eeczowych aktywów trwałych
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Raporl z badan a sprawozdania finansowego za 2012 r. ODLEWNIE POLSKIE S A. w Starachowicach

II, PASYWA BILANSU

1' w 2012l' zmaiały zródła finansowania o 3 026 335,84 zł' co stanowi 3'94% W stosunku
do Wielkości roku popŻedniego' Własne zródła finansowania w trakcie roku obrotowego
Wzrosły o kwotę 5 151 693'06 zł, tj' o 27'40% W stosunku do roku popzedniego' WŻrost
źródeł finansowania Wynika głównie z osiągniętego zysku netto w kwocle 5 151 617 

'41zł'

obce Źródła finansowania zmalały o kwotę 8 178 028'9a zł' fj' o 14 08a1!'

Na powyższy stan Wpływ miały:

'zobowiązania dłu9oterminowe'', które w ciągu roku obrotowego zmniejszyły się o kwotę
4 259 868'61 zł' tj' o 21,18%'

,zobowiązania krótkoterminowe'' zmniejszyły się o Wańośó 7 958 098,31 zł' czyli o
29,14%.

,'Rozliczenia międzyokresowe'', kióre w ciągu roku obrotowego wz.osly o 4 278 257 43 zł'

struktura pasywów

25000000
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Rapońz badania sprawozdania finansowego za 2012 r. oDLEWNlE PoLsKlE S'A' w starachowicach

Źródła finansowania majątku ijego dvnamika
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Rapoń z badania sprawozdan]a linansowego za 2012 t oDLEWNlE PoLsKlE s'A' w starcchowicach

lll' RACHUNEK zYsKóW lSTRAT

'l. zysk z działalności gospodarczej i jego rozliczanie

Finansowanie maiątku własne i obce

i.
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2010 r. 2O1'l r. 20'12 t.

20i2 r 2011t 2010 r
zl zt Żl

Przychody ze spżedaŹy produkiów,
towarów i maleriałów

98 171 973 62 107 530 469,10 78 725 368,16

Koszty działalności ope€cyjnej 93 933 938 77 101 989 374.36 76 859 787.18

zvsk ze sDŻedażu 4 238 034.85 5 54109474 1 865 580,98

Zvsk z działalności ooeracvinej 6 644 060.55 6 163 937 94 2 500 863 56

Zysk z działalności gospodarczei 5 788 438 41 5 908 511 42 1 428 743.94

Zysk brulto 5 788 438.41 5 908 511.42 I 428 743.94

Zysk netto 5 151 817.41 5 933 831.42 1 356 473.02

,,ł



Rapoń z badania spmwozdania finansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsKlE s'A. w starachowicach

Rozliczanie zysku z działalnośc; gospodarcŻej

2010 r. 2011 r, 2012 t.

E Pż'.hÓdv ż. śóżer.Żv ÓrÓdUkrÓw' lowarov l ńalerlalów a Kóśń dŻiJalnói.i Ób.r:&in.i
dzvsl Ż. 'riżediŻv 
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Dynamika przychodów i r€ntowności
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Raport z badania sprawozdania iinansowego za 2012 r. ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach

lli

lV- ANAL|ZAWsKAŹNlKoWA

1. Wskeźniki €ntowności

Wskaźniki rcntowności 2012 r. 2011r. 2O1O r.

Rentowność majątku (RoA)

Wvnik finanŚow nelio ' ]00%
akiwa ooó|em

6,97 1,72 1,78

Wvniklinansow netlo' 100%
oEvchodv ooółem

5,25 552 1.62

R€ntowność kapitału własnego (RoE)

Wvnik finansowY netlo' 100%
kaoita]vwłasne

21,51 31,56 10,54

skorygowana rentowność majątku

ZvŚk netlo+(odŚetki oodalek doch ododsl'100%
aklvwa ooólem

7,53 8,78 298

Dźwignia finansowa

Renlowńośćkaplalu asńeoo- skorygowana
renlowńość ńająlku

stopa dodatń Ź - b efekl po4łrvńy
slooa uiemna -to efekt_maczuoi ńńańsowe'

13,98 2277 756

Rentowność inwestycji

Zys!-b!!&l-plsetipl.!!d]!zcrl-dl!!eleror! l r sa%

10 00 13,27 2,90

Rentowność zasobów osobowych (RosE)

zvŚk netlo
ÓżeĆelnv stan zalrudnlen a

15 95 18,26 4,36

l6



Rapoń z badan a sprawozdania l]nansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsKlE s'A. w Starachowicach

osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje' Źe Wszystkie Wskaźniki za ten okres
pzyjmują Wańość dodatnią'

WskaŹnik rentowności majątku - majątek pracujący W spółce generował zysk
w wysokoścl 0'07 złotych na jedną złotóWkę zaangażawaną w aktywa' Na spadek tego
Wskaźnika w stosunku do roku popzedniego miał WpłyW zmniejszony kwoiowo zysk,
pŻy jednoczesnym utŻymywaniu się kwoiy aktywóW bilansu na tym samym poz omie

Wskaźnik rentowności netto spŻedaży liczony do przychodóW ogółem pozostał na
zbliżonym poziomie do roku popzedniego' co oznacza, iż podmiot utŻymał ten
najważ1'ejszy wskażnik ra niezbędnym poz omie'

WskaŹnik rentowności kapitału własnego sygna]izuje o Wielkości zysku netto
przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego.

WskaŹnik ten, pomimo spadku w stosunku do 2011 r' ukształtował się w 20']2 r' na
poziomie 21,51 %, a spadek nie jest istotnie niekoęystnym zjawiskiem' gdyż jego źródło
leży w kwotowym Wzroście kapitałóW Własnych' Nastąpiło to Wskutek plzezflaczenia
całości zysku za popŻedni rok na pokrycie straty z lat ubiegłych' w wyniku tego strata
zmniejszyła się o 5 933 631,42 zł ina koniec 2012 r' Wynosiła 95 618 024'62zł'

WskaŹnik dźWigni finansowej spadł W stosunku do at ubiegłych' lecz W dalszym ciągu
utęymuje się W Wańości dodatniej, co oznacza' iż zyskowność kapitału Własnego jest
wyższa od stopy zyskowności majątku, czyli nie Występuje negatywne zjawisko żw
maczugi finansowej, gdyż koszt obsługi kapitałóW obcych był niższy od zyskóW
zrealizowanych dzięki zaangażowaniu kapitałów obcych'

2. WskaŹnik płynności finansowej

PoróWnanie powyższych WskaźnikóW z pożądanym Wskaźnikiem płynności bieżącej,
będącym relacją majątku oblotowego do zobowiązań krótkotelminowych _ nie wskazuje
na występowanie Wjednostce istotnych zakłóceń W ierminowym legulowaniu
Wymagalnych zobowiązań. Również wskaźnik handlowej zdolności loz]]czeniowej
plzeklaczający 1,0 sygnalizuje' że całość zobowiązań Wobec dostawcóW ma pokrycieW
należnościach od odbiorcóW'

!" rl

wskaźniki płynności finansowej 2012 t. 20'11t, 2010 r

Wskaźnikpłynności finansowej l stopnja

Aktwa obrot należń Żtvt dosliUsł Dow 12mc
zÓbÓw królkoler -ŻÓbÓW królkoterm oÓw 12mĆ

1,74 126

Wskaźnik płynności finansowej l! stopnia 0,s 1 0,52 0,66

Wskaźnik finansowy llI stopnia

lnweslvc e klóikoieminowe
zóbÓw kótkÓ1eJń

0,42 o,18 a,25

Wskaźnik handlowej Żdolności rozliczenlowej

NaeżnoŚc z Mułu doslŹW iusłuo

102 a,82 0,98



Wskaźniki rotacii (ob.otowość) 2012 r. 20'11 r. 2O'lO r.

szybkość obrotu zapasów (w dniach) 59 53 65

spływ należności (w dniach)

łednistań na eżności Ż M dostawi!sł!d x 365 dn
rruĆhodv neltÓ Że sDżedaŻV Dloduktów lÓWańw imateralów

34 30 4A

spłata zobowiązań (w dniach)

średnistań zobowazań ztń doslawiusłuo X 365 dn

37 34 45

Produktywność aktywów

PrŻVchodv nel1o Że sorŻedażV oroduktóW. lowalów ińater]ałóW

1,33 1,40 1,03

Na płynność środkóW obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościam i zapasami.

Rapoń z badania sprawozdan a fnansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsK E S A' w starachowicach

3. Wskaźnik rotacii

obrót należnościami w dniach Wydłużył się z 30 dni W 2011 r' do 34 dni w roku 2012, co
nie jest zjawiskiem koŻystnym' l\'4a to związek z Wydłużonym kredytem kupieckim'

PoróWnanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dn]ach
wskazuje na zachowanie róWnowagi dni rotacji' W odniesieniu do należności i
zobowiązań '

Wskaźnik produktywności akt}v/ów służący do oceny efektywności gospodarowania
majątkiem Wynoszący 1'33 infomuje, że 1 zł zaangażowanego majątku pzysporzyła
1'33 zł przychodóW' co wskazuje _ uwzględniając specyfikę jednostki _ na niską
majątkochłonność przypadającą na poz]om osiągniętej sprzedaży' lm Wyższy poziom
tego WskaŹnika - tym vrłaściwsze zalządzanie majątkiem jednostki'

z ana|izy Wskaźnika rotacji zapasów w dniach Wynika, że w 2a12 l' przeciętny czas
trwania jednego cyklU obrotowego zapasóW W poróWnaniu z rokiem poprzednjrn Wydłużył
się' obrót zapasami Wzrósł z 53 dni w roku 2011 do 59 dni W roku 2012 co świadczy
o nadmiernym zamrożeniu środkóW pieniężnych W zapasach'

4. omówienie pozostałych wskaźników

4'1' WskaŹniki do analizy poziomei i pionowej bilansu

I

ir

W8tępna analiza bilansu 2012 t 2011r. 2010 r.

złota reguła bilansowa
(Kaoitał własnv + rezeM dłuootem nowel x ] 00o/.

81,75 57,05 44,88

złota reguła bilansowa 1l

Kao lałV obce kró&oierm nÓwe x ] 00%

47,53 94,91 79,26

złota requła fi nansowania

Kao(arwrasnv Y 1oo%

48,00 32,37 2A,31

Wa.tośó bilansowa jednostki

Ak\Ąva oqółem zobowaŻanja ooó]eń

23 955,5 18 803 I 12 870.2

t8



ws kaźnik wyposażen ia jednostki w trwałe
środki gospodarcze

AkttvalŃałe x ]00%

54,41 55 66

R.port z b.dania sprawozdania finansowego za 2012 r ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Slarachowcach

Badana jednostka systematycznie zbliża się do wskaźnika 100 o/a' czy|i tzw' ,Złotej
reguły bilansowania"' który io sygnalizuje prawidłowość sfinansowania akt}Ąr'r'óW trwałych
kapitałami Własnymi isplzyja utzymaniu róWnowagi finansowej jednostki' co potwierdza
także wskaznik 

'złotej 
reguły finansowania'' gdyż kapitał własny W 2012 l' w stosunku do

obcych Źródeł finansowania stanowił 48'0%' podczas gdy W 2011 r' stanowił 32,7%' a w
2O1A t. 20.31%.

odnotowania wymaga także Wskaźnik ,'Wyposażenja jednostki W środk] trwałe", który W
2012 roku ukształtował się na poziomie 54,41 aktywóW'

W pŻedziale 3 lat nastąpił istotny pęyrost Wańości bilansowej jednostki, czyli aktywóW
netio odpowiadających wartości Wniesionych iWypracowanych kapitałów Własnych' l tak
W 2010 roku Wańość bilansowa jednostki wynosiła 12 870'2 tys' zł' W 201 1 roku 1 8 803'8
tys' zł' zaś w 2012 roku 23955'5 tys' zł' Wskazuje to na stabilność gospodarczą
jednostki.

4'2' PozostałewskaŹniki

WskaŹnik W arygodności kredytowej Wykazuje' że w polównywanych latach (2010-2012)
badana jednostka uzyskuje istotne postępy, bowiem wskaźnik ten kształtował się
odpowiednio w 2010 r' 0'02 W 2011 roku 0'2o' w 2012 roku 0'95' Pożądany jest
Wskaźnik powyzej jedności' co aznacza' że jednostka (po spłaceniu zobowiązań) ma
zdolności akumulacyjne j środki na inwestowanie w aktyva.

Modele Altmana i Hołdy' które lozpaznają symptomy zagrożenia zdolności płatniczej
i zagrożenia upadłością' wskazując na powiązania kapitału własnego ikapitału obcego
z r.ajątkiem jednostki, plzy czym Wskaźnik Altmana wykazuje W przedziale 3 lat _

I

I

Pozostałe wskaźniki 2012 r. 20'11t. 2010 r

wiarygodność kredytowa

zvsk nelto ańortvzac a

0,95 020 002

łzvĆh odv nefto 2e sDrzedaŻv DlÓd u klóW low. rów i matel alów
oEecelne zatrudn eni€ lw eialach]

303,93 330 86 29314

infomujący o zagrożeniu upadłością

z=(o717x1l+(Da74x2)+(33x3)+(04206y4)+l1 0xą
2.04 1,89 1,22

Model Hołdy

wskaźnik wczes nego ostŻegania o upadłości

zh=0 605+0 6B]x1.o 0]96Ź+o,o0969x3+o 000672x4+0 ]57x5

124 0,61 4,17

l9



Raport z badania sprawozdania linansowego za 2012 r. ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Stamchowicach

tendencje wzrostowe (z 1 ,22 w toku 2010 poptzez 1,89 w 201 1 roku do 2,04 w roku
objętym badaniem), zaś Wskaźnik Hołdy v'"zrost z 0'17 W roku 2010 r. do 0'61 w roku
2011 do1'20 w loku 2012. Wskazuje to na skutecznośó działań podjętych W badanej
jednostce w celu zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej'

szczególną uwagę zwraca Występujący W modelu Hołdy Wskaźnik dotyczący stopy
ogólnego zadłużenia jednostki' Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią
67,56o/a i plzeklacza)ą Uznany za bezpieczny Wskaźnik 50 % aktwów ogółem'

4'3' wskaźniki przepływów pieniężnych

Nadwyżka finansowa lepiej od zysku biIansowego odzwierciedla efekty gospodarowania
stanowiąc źródło zwrotu kapitałóW obcych' Rachunek prŻepłyWóW pieniężnych _
szczególnie W części dotyczącej działalności operacyjnej _ Wskazuje na Żeczywjstą siłę
dochodową jednostki' WskaŹnik gotóWkowej spłacalności zobowiązań poniżej 1'o
potwierdza, że przy danych pŻepływach pieniężnych z działalności operacyjnej -
jednostka jest w stanie spłacić zobowiązania W okresie krótszym niż 1 rok' W badanej
jednostce W 20'12 r' WskaŹnik ten wynosił 3,91, W porównaniu do wskażnika z 2011 l'
(4,93) i 2010 r' (14,60) można Wnioskować o poprawie sytuacji płatniczej'

I

i,
I

wskażniki prŻeplywów pieniężnych cash
flow

2012 r. 2011 r. 2O1O r.

Nadwyżka finansowa jednostki (płynna
gotówka)

WyńikfnańŚowy netto + amodyzac]a

11323 11348 6 000

Wskaźnik relacjiŻysku netto do pieńiężn€j
nadwyżki operacyjnej

Wvń k fińańsow neto

0,40 050 031

Wskaźnik udziału amońrzacji w środkach
pieniężnych

AmońVzacia roena x ] ooo/o

0,48 0,46 147

wskaźnik spłacalności zobowiązań

Zobowiazania ooólem

3,91 493 14,60

wypłacalność gotówkowa na dzień bilansu

PrzeolM Deni€Żne z dŻ ała nośc operacvińe

0,26 020 007
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Wskaźniki rynk! kapitałowego 2012 r. 2011 t. 2010 r.

zysk na t akcję (EPs)

iczba wyem low6nyĆlr akc]i

0,25 029 006

Relacja ceny 1 akcjido zysku (PER)

Cena tonkowa 1 akc i
184 4,31 46 67

DWdeńdŹ ńa ] akc e

Wańość bilansowa spóki na 1 akcję 1,16 0,91 a,62

Raport z badania sprawozdanla finansoweso za 2012 r. ODLEWNIE POLSK E S.A. w Sta.achowicach

4'4' Wskaźniki rynku kapitałowego

zysk na jedną akcję rna podstawowe znaczenie dLa określenia rentowności
zaangażowanego kapitału własnego ijest Wykolzystywany do oceny celowości da]szego
inwestowania W jednostkę'

RóWnież Wańość bilansowa spółki róWna kapitałowi własne.nu pzypadająca na jedną
akcję' potwierdza słusznośó inwestycji W iakie akcje'

Akcje Spółk notowane są na Giełdzie PapieróW Wańościowych W Warszawie s A' od
marca 1998 r.

Na dzień 31'12'2012 r' wszystkie akcje Spółki W ilości 20664 121 szi' znajdowały się W
obrocie publicznym.

Kurs akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wańościowych w ostatnim
notowaniu W miesiącu grudniu 2012 loku oslągnął 1'96 złlakcję i był Wyższy od
ubiegłorocznego (1,25 zł)'

w 2012 loku spółka nie umazała akcji i nie zmieniane były prawa prŻysługujące
akcjonariuszom.

5. zdolność iednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym
(w niezmienionym istotnie zakresie)

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki
badania sprawozdania finansowego i zdaŻeń gospodarczych jakie nastąpiły po dniu
bilansowym stwieldza się, że w stosunku do roku popŻedniego nastąpiła poprawa
syiuacji, co może stanowić potwierdzenie ośWiadczenia kierownictwa jednostki o
zdolności do kontynuowania działalności w roku następnym po roku badanym' Jednakże
niezbędna jest dalsza kontrola WewnętŻna poziomu podstawowych WskaźnikóW
ekonomiczno _ finansowych' tj' Wskaźników rentowności, struktury finansowania
aktywóW, dzwigni finansowej oraz płynności finansowej' w celu ustabilizowania sytuacji
jednostki' odnotować.la|eży pvy tym fakt' że jednostka poinfolmowała Wpunkcie 5
,'Wprowadzenia do informacji dodatkowej'' o swej Żdolności do kontynuacji działalności w
niezmienionym zakresie.

l
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsKlE s'A' W Slarachow cach

c. czĘśc szczEGóŁoWA

1. Prawidłowość stosowania systemu księgowości

1'1' Księgowośćjednostki
Księgowośó funkcjonuje na podstawie plzYętych plzęz jednostkę zasad polityki
rachunkowości, pzyjętej W zakładowym P|anje Kont zwanych 'Poliiyka Rachunkowości"
zatwierdzonych pŻez kierownika jednostki Uchwałą nr 1912011 z dnia 19'12'2011 roku
aktualizującej zasady rachunkowości przyjętej W zakładowym Planle Kont na podstawie
zalządzenia nr 11AJDN/2005 z dnia 27.a6.2005 roku (tekst jednolity-Uchwała zalządu nl
4l2o1o z dnia 06'07'2010 roku) z mocą obowiązującą od dnia powzięcia' z tyl.l' że
postanowienia określone W par' 1 pkt'5 niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 01 '01.20'] ']

r', a postanowienia określone w par'2 od dnia 01'01'2a12 r' W opracowaniu tym ujęto
wybrane plzez jednostkę alternatywne rozwiązania, Wynikające z ań. 10 ustawy o
rachunkowości, W iym reguły, metody i procedury dotyczące:

a) Wyceny pŻychodów, rozchodów i stanóW bi]ansowych poszczególnych pozycji
aktywóW pasywów, również zasad szacowania odpisów aktualizujących utratę
Wańości, bądŹ jej pŻyrost,

b) inwentaryzacji akti^,vóW i pasywóW, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w
formie tzw' WeMikacji dokumentóW księgowych,

c) zasad twozenia i szacowania lezerw na przyszłe zobowiązania (ań' 35d ustawy
o rachunkowości) i rezerw na pzyszłe koszty, W tym na nagrody jubileuszowe
iodprawy emerytalne _ ań. 39 ust' 2 pkt 2 i 2a uor, W związku z ań' 4 i 8 uor
dotyczącym Wpływu tych rezerW na sytuację finansową iwynik bilansowy jednostki,

d) zasad rezerwowania W bilansie części Wyniku finansowego na pŻyszłe zobowiązania
Wobec budżetu oraz zasad akt}Ąrowania pŻyszłych potrąceń z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

1'2' W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły
potwierdza, że:

a) jednostka pŻestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości' W tym W
pŻedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01'01'2012l 

'

b) księgi rachunkowe prowadzone są W siedzibie jednostki' plzy Wykolzystaniu systemu
komputerowego llvlPULS,

d)

c)

a)

operacje gospodalcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami
rachunkowości' w tym zgodnie z zasadą memoiału i ostrożnej Wyceny'

dowody źlódłowe stanowiące podstawę do ujęcia W księgach rachunkowych były
sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z ań' 21 ust' 1 pkt 6 ustawy o rachunkowosci'

1.3. W zak.esie zabezpieczenia dostępu do informacji Wynikających z ksiąg
rachunkowych idowodów księgowych oraz za pomocą komputerów
stwierdza się, że:

jednostka przechowuje zbiory bez dokonania wydruków papierowych' Dane te znajdują
się na magnetycznych dyskach twardych' są to nośniki trwałe typu 'iaz zapisz _
Wielokrotnie odcz}łaj'' to znaczy takie, na których laz zapisana informacja nie może
być zmien]ana bądŹ modyfikowana @n' 71i72 ustawy o rachunkowości) odpowiednio

I
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r' oDLEWN E PoLsKlE s'A. w S1arachow]cach

do pzyjętych WewnętŻnych zasad uregulowanych W zPR i pzechowuje zbiory
danych,

prŻechowywanie dowodów księgolvych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań
finansowych dokonywane jest w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w podziale
na lata imiesiące'

okresy przechowywania danych były zgodne z alt' 74 uslary o rachunkowości' tj':
sprawozdanie finansowe - przechowywanie trwałe' a pozostałe zbiory 5 ]at _ liczone
od początku roku następnego.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendaŻowy' a okresem sprawozdawczym
miesiąc'

c)

b)

2. lnwentaryzacja aktywów i pasywów

Inwentaryzacja akt}Ą/vóW i pasywów została pęeprowadzona do bi]ansu rocznego W
zasadniczej części zgodnie z ań' 26 ustawy o rachunkowości:

a) w drodze spisu z natury:

' środki pieniężne w kasie na dzień 31 '12'2012 r'

zapasy Wyrobów gotowych, produkcji W toku i złomu obiegowego na dzień
31 .12.2012 r.

b) w drodze potwierdzenia sald:

.ozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31 12 2012 r

- środki na rachunkach bankowych na dzień 31'12'2012l'

- kredyty na dzień 31'12'2012 l'

c) w drodze weMikacji stanu ewidencyjnego iwyceny:

środki trwałe' na dzień 31.12.2012 r'

ślodki trwałe W budowie na dzień 31'12.2012 ('

Wańości niematerialne iprawne na dzień 31'12'2012l'

zaliczki na środki trwałe w budowie na dzień 31'12'2012l'

należnościz tytułóW publiczno _prawnych na dz|eń 31'12'2012l '

' rozliczenia międzyoklesowe na dzień 31'12.2a12l'

Biegły obserwował inwentaryzację z natury w magazynie wylobów gotowych oraz
produkcji Wtoku Wdniach 4 i5 stycznia 2013 r' ipotwieldza prawidłowość irzetelnośó
ich pŻeprowadzenia. Różnice inwentaryzacyjne zostały prawidłowo rozliczone i

Wprowadzone do ksiąg rachunkovvrych W roku badanym'

stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do
ewidencji księgowej operacji gospodarczych _ są prawidłowe W rozurnieniu ań' 24
ustawy o rachunkowości istanowią podstawę do spolŻądzenia zbadanego sprawozdania
finansowego.

I
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Rapo.t z badania sprawozdania finansowego za 2012 r ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach

3. Aktywa

Akt}4r'r'a zbadanego bilansu p.zedstawiają się następująco:

3.1. Aktwa trwałe 40 189 570,35 zł

stanowią one 54'4% aktywóW ogółem, z tego pzypada na:

3.1.1. wańości niemate.ialne i prawne w wysokości 1172281'40zł
stanowią one 1,58% bilansowej sumy aktywów.

a) Wańości niematerialne i prawne

Wańości niematerialne i prawne spełniają:

- kMeria ustawy o rachunkowości (ań' 28 uor),

- Wykazano W nich vvyłącznie kontrolowane pŻez jednostkę nabyte prawa majątkowe'
pŻeznaczone dla statutowej działalności'

- były prawidłowo amońyzowane bilansowo ipodatkowo,

- utrata zdolności do pŻynoszenia kozyści ekonomicznych nle Wystąpiła,

- inwentaryzacja WN|P została pŻeprowadzona W formie ich WeMikacji'

21 
J;

T16ść Ko3Żty Wańość firmy

zł

5 6Ą7 052'14 491 319 35 6 138 371.49

ZWię[szenia 297 132 66 554 915 53 852 048,19

Zmniejszenia

Bilans zamknięcia 5 944 184,80 1 046 234 88 6 990 419 68

Bilans ohłarcia Ą 531 4a6 67 394 95211 4 926 47A 7A

Zwięlszerria 610 903 61 280 755,89 891 659,50

Zmnie]ŚŻenia

Bilans zamkniecia 5 142 390 2A 675 748,00 5 818 138 28

Wańośó netto na Bo 1 ,1,t5 565.47 96 327.24 ,| 211892,71

WańÓść netto na Bz ao1 794.52 370 486,88 1172241.40



Rapoń z badan a sprawozdania finansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsKlE S'A. w Starachowicach

3.1.2. Rzeczowe aktywa trwale w wysokości 35 938 524,74 zł
stanowią one 48,6% bilansowej sumy aktywóW.

Podział Żeczowego majątku trwałego Według grup rodzajowych jest następujący:

a) środkitrwałe

b) środkitrwałe W budowie

Biegły stwierdza Wiarygodność izgodność pozycji bilansowej ,,Rzeczowe aktywa trwałe'',
gdyż:

_ środki trwałe by|y w 2012 r' objęte weryfikacją i oceną ich gospodarczej pŻydatności'
Różnice inwentaryzacyjne nie Wystąpiły'

_ Wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z pŻyjętą 
'Polityką Rachunkowości'

oraz a"1' 28 ustawy o rachunkowości'

2i1

B!dynki, środki

ż A zł zl

441 279 93 6 757 867,71 47 233 9Ą4,13 1 713 581 85 3 381 844,61 59 488 518,23

3 867 50 3 444143 A1 416 014 47 275 641,16 4143666,94

415 732 Ą2 136 780 59 6 793 10 559 306.11

441 279,93 6761735,21 50 266 355 52 1 992 815 73 3 650 692,67 63 072 879,06

276145,94 1 606 374,16 17 7A4 262,A9 1 026 096 28 2147 246JA 22164125,37

19 238,40 212 791 86 Ą 283 666'21 314 91916 449 215 46 5 279 831,09

403 899,31 132 759 32 6 793 10 543 451.73

295 384,34 1 819166 02 21 584 029,79 1 208 256 12 2 589 668,46 27 496 544 73

125133,99 5 151 493,55 29 529 641,24 687 485,57 1 234 598,51 36 728 392,86

105 895,59 4 942 569,19 28 682 325,73 784 559,61 1 061 024,21 35 576 374,33

Treść Bilans Zmniejszenia Bilans

zl zl
ŚrodkitMałe w budowe jzaliczki wtym: 912 918 67 4 444 946.47 4 995 715,13 362 150,41

_ środki lMałe w budowie

Żaliczki naśrodkilMałe
309 941 66

642 977 A1

2 291 599,47

2153 347 ,40

2 428 462,37

2 567 252 76

173 078,36

189 072,05
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- dokumentacja dotycząca pzychodu i rozchodu środkóW trwałych jest kompletna
prawidłowa,

- środki trwałe amońyzowane są metodą liniową _ metod amortyzacji w roku obrotowym
nie zmieniono,

- dotychczasowe umoŻenie Żeczowych aktywóW trwałych ogółem wynosi 43,59%'

_ Właściwa jest Wycena środkóW trwałych, W tym umoŻenia środków i ich amońyzacji, jako
zarachowanego W koszty umorŻenia olaz z lylułu zmiany Wartości (utraty bądź
p.zyrostu),

_ jednostka dokonuje raz w roku Weryfikacji stawek arnońyzacyjnych,

- ewidencja, klasyfikacja orcz plezentacja majątku W sprawozdaniu finansowym nie
nasuwa uwag (koresponduje z rozpolządzeniem Rady MinistróW z dnia 'l0'12'2010 r' w
sprawie klasyfikacji środków trwałych - Dz ' U. Nr 242' poz' 1622),

- na dzień bilansowy łączne ograniczenia W prawach Własności idysponowania majątkiem
trwałym jednostki wynoszą 12 737 lys' zł, co stanowi 35'8% wańości netto środkóW
trwałych, jako zabezpieczenie zaciągniętych kredytóW,

- amońyzacja Wańości niematerialnych i prawnych oraz środkóW trwałych za rok badany
Wynosi 6171 490'59 zł' W tym koszty amońyzacji nie stanowiące podatkowych kosztów
uzyskania W roku badanym Wyniosły 3 638 331'75 zł'

- W środkach trwałych W budowie nie Występują inwesiycje zaniechane,

- wykazane za|:lczki na środki tMałe nie budzązasIŻeżeń'

3'1.3. Należności długoterminowe

3.1'4. lnwestycje długoterminowe

3.1.5' Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

ozł

ozł

3 078 754,22 zł
stanowią one 4,16% bilansowej sumy aktywóW'

są to aktylva z tytułu odroczonego podatku dochodowego' naliczone od ujemnych różnic
pŻejściowych w kwocie 2252451'o0 zł olaz inne rozliczenia rniędzyokresowe w kwocie
826 313,22 zł, w tym:

_ z tytułu rozliczenia remontóW

- z tytułu kosztów posiępowania układowego

3,2, Aktywa obrotowe wykazane w bilansie

stanowią 45,6% aktywóW ogółem' z tego plzypada na:

33 672 270'28 zł

184 387 ,36 zł

641 925,86 zl

3,2,'l, Zapasy

Stanowią one 20'91% bilansowej sumy aktywów i

uwzględnieniem kMerióW określonych w ań' 3 ust'
operacyjnego.

15 447 551'86 zł

zostały W bilansie wykazane z'l pkt 18 uor w zakresie cyklu

il
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Raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 r. ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Slarachowcach

3.2.2. Należności krótkoterminowe 10 839 230,59 zł
stanowią one 14,67% aktywów idotyczą należności od:

- jednostek powiązanych 98 271'56 zł

- pozostałych jednostek 10 740 959'03 zł

Zapasy zostały zinwentaryzowane drogą spisóW z natury oraz ustawową metodą Weryfikacji
ich wańości i dokumentóW. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji ujęte zostały W księgach
rachunkowych W badanym roku' Wycena zapasów dokonana została zgodnie z zasadą
ostlożności' z uwzględnieniem odpisóW aktualizujących Wartość materiałóW' towarów ]

produktów gotowych.

Wańość wg ksiąg odpisy aktualiŻujące
bilansie

Żł

MateriałV 4 201 906 08 698 798 28 3 503 107 80

PółDrodUktv i orodUkiv W toku 4 948 488.10 4 948 488 10

Produktv ootowe 7 117 1A1 94 178 718.00 6 938 463 94

5 365 44 5 365,44 000

Zaliczki na dostawv 57 492.02 57 492 02

Razem 16 330 433.58 882 841.72 't5 447 551,86

odDis aktualiŻuiacv

żl zl A
Należnościz l\,ł!łu doslaw i usłuo 11 360 034 25 1 992 640.18 9 367 394.07

Należnościz l}.iulu podatlów iZUs 1 370 314 59 1 370 314 s9

344 194 71 304 944 34 3 250 37

Należności od jednostek
oowiazanvch z t\łułu dostaw

98 271 56 98 271,56

Razem 't3 ,132 815,11 2 293 544.52 10 839 230.s9

Należności Wyceniono W kwocie wymaganej zapłaty' z zachowaniem ostrożności (ań. 28 ust'
1 pkl' 7 i 7a uor)' Stosowny odpis aktualizujący został dokonany w ciężar pozostałych
kosztóW operacyjnych i finansowych' odpisy utworzone były z uwzględnieniem stopnia
ryzyka jakie Wiąże się z daną należnością' W ocenie Wiarygodności tej pozycji bilansowej'
zwracają uwagę należności krajowe zapłacone do 29'03'2013 r' W kwoaie 4 286 526'82 zł'

lnne należności krótkoterminowe obejmują należności od pracownikóW nie roziczone do
dnia 31.12.2a12 r.

I
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3.2.3' lnwestycje krótkolerminowe 6 736 57 4,47 zł

stanowią one 19' 12% aktywóW iobelmują'

wyszczegóInienie stan na dzień

1 Krolkotermlnowe akt}4ła f nansowe 6 7t4 438.90

W iednostkach powiązanych

w pozoslałych jednoslkach

środki pien eżne i inne akt!,M/a pienięŻne 6 714 438 90

_ środk] pieniężne w Iase i n. rachunlach 5 358 381 S1

_ inne środkipieniężne 1 356 056 S9

2. lnne inwestvcle krótkoterm]nowe 22't35.57

Razem inwestycje krótkoterrninowe 6736 574,47

Środki pieniężne W kasie zostaty zinwentaryzowane, a stany środków pieniężnych na
rachunkach ilokatach bankowych potwierdzone na dzień bilansowy przez banki obsługujące
jednostkę' Prawidłowość udokumentowania operacji kasowych nie budzi zastEeżeń i
róWnocześnie potwierdza, że spółka pŻestŻega zasady obrotu goióWkowego' o którym
mowa W ań' 22 ust' 1 ustawy z dnia 02'02'2004 r' o swobodzie działalności gospodalczej
(Dz. U. z2010 t. nr 220 poz. 1447).

3'2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 648 913,36 zł

stanowią one 0'87% aktywóW i obejmują tytuły:

czynne rozliczenia międzyokresow€ kosztów Stan na koniec

Ż,

Koszty uruchomienia nowei produkcii 318140,50

Koszty posiępowania układowego 142 650,24

Koszty ubezpieczeń mająllo!'Vych 131 994 C6

KosŻy remontóW rozliczanych w czase 10 893 66

45 234 A0

648 913.36

Biegły nie Wnosi uwag do tej pozycji bi|ansowej, gdyż jednostka wiarygodnie aktywowała
koszty w wysokości plzypadającej na następne oklesy splawozdawcze' zgodnie z prŻyjętymi
zasadami (art. 39 uor).

28 
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3.3. ogółem aktywa bilansu wynoszą 73 861 840'64 zł

z podkreśleniem' że pŻy Wycenie bi]ansowej poszczególnych składnikóW jednosika
zasiosowała się do nadrŻędnych zasad rachunkowoścj' Wynikających z ustawy o
rachunkowości olaz z zasad określonych W pzyjętej ,Polityce Rachunkowości"' Nie
stwierdzono sald nierealnych i pęedawnionych'

4. Pasywa zbadanego bilansu kształtują się następuiąco:

4'1' Kapitaty własne zgodnie z aktywami nelto ogółem

stanowią one 32,43% pasywów bilansu, w tym mieszczą się:

4.1.1. Kapitał (fundusz) podstawowy

Wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym
Wysokośó spełnia Wymagania Ksh'

23 955 493,33 zt

61 992 363'00 zł

W ań' 36 uor, a jego

4.1.2. NależneWplaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 zł

4'1.3. Udziały (akcje) własne (wielkość uiemna) - wycena prawidłowa 0 zł

4.l.4. Kapitał (fundusz Żapasowy)

Kapitał zapasowy nie u|egł zmianie w roku obrotowym

52 4'l'l 422"14 zł

4.!.5. Kapiiał (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 115'40 zł
Wykazuje końcowy Wynik pzeszacowania wańości ślodkóW trwałych na dzień 01.01.1995 r ,

będących na stanie jednostki w dniu bilansowym' W roku obrotowym kapjtał ten zmniejszył
się o kwotę 294,85 zł'

4.1'6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

4.1.7. strata z lat ubiegłych

Uchwałą nr 512012 zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy' akt notarialny Rep' A
145412012w dniu 07 '05.2012 l' uchwaliło co następuje:

zyskza rok obrotowy od dnia 01'01'2011 r. da dnia 31'12'2011 l W wysokośc] 5 933 631'42
zł pŻeznacza s|ę na pokrycie straty z lat ubiegłych'

4.1.8. Wynik finansowy netło roku oblotowego - zysk 5151617,41zł
usta|ony został na podstawie zdarzeń gospodarczych, ujętych W rzetelnych księgach
rachunkowych i jest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku
zysków i strat'

0zł

95 618 024'62 zł

29 {i



Rapoń z badanja sprawozdan a finansowego za 2012 r' oDLEWNlE PoLsKlE s A. W Starachowicach

4.l'9' odpisy z zysku netto w ciągu roku oblotowego (wielkośc ujemna) 0 zł

4.2' zobowiązania irezerwy na zobowiązania 49 906 347,3{ zł

stanowią one 67,5% bilansowej sumy pas}Ąr'r'ów i z tego plzypada na:

4'2'1' Rezerwy nazobowiązania 4 025 250,59 zł
stanowią one 5'4% pas}^/vóW iobejmują:

RezeMa na odroczony podatek dochodowy została Usta|ona zgodnie z Wymogami ustawy
o lachunkowości na dodatnie pŻejściowe różnice z tytułu naliczonych odsetek od
należności' Wyceny inwestycj] W Wańości godziwej oraz innych różnic pŻejściowych'

Rezerwy na świadczenia pracownicze W kwocie 981 000'00 zł, zostały praw]dłowo ustalone'

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe W łącznej kwocie 2 082 091'59 zł dolyczą plzyszłych
zobowiązań' które staną się Wymagalne W nasiępnym roku'

4.2'2. zobowiązania długoterminowe _ na dzień bilansowy w kwocie

'l5 852 502'12 zł
Stanowią one 21,5 % bilansowej sumy pasylvów'

Figurująca W bilansie na koniec roku popŻedn ego kwata 20 112370'73 zł została W części
rozliczona W ciągu roku obloiowego, popŻez prawidłowe plzekwalifikowanie ]e] na
zobowiązania klótkoterminowe'

Na Wymienioną kwotę 15 852 502,12 zł składały sję :

- zobowiązania z lylułu postępowania układowego 15715704,68 zł

- zobowiązania z tyt' leasingu 136 797 
'44 

zł

4'2,3, zobowiązania krótkoterminowe 19 355 965'00 zł
Stanowią one 26'2% pasywów i obejmują Wiarygodnie ustalone:

i
tl
Ijo 
lL
1

zl zł zl
RezeMa z ty,tułu odroeonego podatku 1 070 165,00 32 721 00 flo 727 A0 962 159,00

RezeNy n. świ.dczen. pracown ee 244 AOO OO 4 000 00 248 000,00

2 949 445.40 1 085 491 59 1 219 805 00 2 815 091.59

reŻeMa na kosŻty emontowe 2 200 000 00 600 000.00 900 000.00 1 900 000 00
_ na Św adcŻenia pracownicŻe 715 905,00 328 400 00 s11 305.00 733 000,00

33 500.00 157 091 59 8 500,00 T82 091,59

4 263 570,00 1 122 2't2,59 1 360 s32.00 4 025 250,59
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zł

zobowiąŻania krótkoterminowe 19 355 965,00 27 314 063.31

1' Wobecjednostek pow ąŻanych u5 246 71 159 455 83

2. Wobec p oŻostałych jed n oslek' w tym 19 200 019 54 27 139 910 52

3 815 211 00 10 819 874,84

b) Ż tl^ulu emisi dłUżnych pap erów Wańościowych

c] nne Żobow ązania fń.nsowe 99 526.76 64 659 33

d) z Mu]U dostaw iUsług w okresie wymagalności 9151 360,07 10 684 032.68

9151 360 07 10 684 032 68

e) zaliczki otżyńańe na dośiawy 15 469.27 149 924 71

i Żobowiązai a weks owe

g) ziyłułu podatków c€ł' ubezpieczeń inńych śWiadcŻeń 1 113 783 56 1 040 301.56

h) Ż i!'tułu wynagodŻeń 728 404 31 812 829,15

4 276 264,57 3 568 288 25

10 738.75 14 696 96

Ad 1' zobowiązania wobecjednostek powlązanych Wynoszące 145 206,71 zł
dotyczą PR|MA sp' z o'o' W informacji dodatkowej do sprawozdania zarząd spółki
poinformował' że W dniu 16'01'2013 r' Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspó|nikóW spółki
PR|MA podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki PRlMA i otwarciu jej likwidacji'

W badanej jednosice w 20'l0 roku utwoŻono r*Azerwę na wartość nabycia 100 % udziałóW'

Ad 2' zobowiązania Wobec pozostałych jednostek wynoszące 19 200 019,54 zł
dotyczą:

a) zaciągniętych kredytóW i pożyczek

2ł

Kred\ł W rachunkU bieżacvm w Raiffeisen Bank Poska 280 S94 88

KrcdVt W rachunku bieżacvm w Il llenn um 271621612 3 997 824 25

Kredvt obrolow w lVillennium 81B 000.00 888 000 00

Kredyi w Forlis bank usoda 5 934 050,59

3 8,15 211.00 10 819 874.84

Na Ww' kredyry ustanowiono zabezpieczeria wynikające z zawartycn Ll*óW'

t,

ł 'l ,

r.,'1
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b) emisji dłużnych papieróW Wańościowych nie Występują 0zł
c) innych zobowiązań finansowych 99 526,76 zł

Powyższe zobowiązania finansowe obejmują zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego Wymagającego spłaty W roku następnym po roku badanym'

d) zobowiązań z tytułu dostaw i usług Wycenionych zgodnie z ań' 28 ust' 1 uor'
obejmujących:

Rozlachunki z dostawcami uregUlowano W całości do dnia 29'03'2013 r'

zobowiązania Wobec kontrahentóW zagranicznych zostały wycenione średnim kursem NBP
z dnia 31 .12 .2012t .

Nie stwierdzono sald pŻedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe
plzychody działalności operacyjnej'

e) zaliczek otrzymanych na dosta\Ąy

Zaliczki na poczet dostaw w 2013 r.

'l5 469'27 zł

0 zobowiązań z t}łułu podatkóW, ceł i ubezpieczeń społecznych obejmujących
rozrachunki z nasiępujących tytułów:

zl

Podatek dochodowy od osób llzycznych 305 800,00

składkiZUs 807 935 56

48,00

1 ,113 783.56

Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do Us i ZUS'
Wszystkie zobowiązania zosiały uregulowane terminowo W styczniu i lutym 2013 r'

g) zobowązań z tytułu Wynagrodzeń, dotyczących roku obrotowego 728404,31 zł

Uregulowano W całości do dnia 29'03'2013l'

h) pozostałych zobowiązań krótkoterminowych 4 275 264'57 zł

obejmują Wiarygodne rozliczenia z tytułu :

t/32 l,i,l

zł ż
RozrachLrnk z dostawcarni krajowymi 8 856 057 91 I 856 057 91

Rozrachunki Ż dostawcami Żagran]cznymi 295 302,16 295 342 16

Dosiawy niefakturowane

I 15,1 360,07 9151 360.07
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postępowania układowego 3 492 378,88 zł

zobowiązań inwestycyjnych 758 306'91 zł

składek dot' ubezpieczeń i innych potrąceń z lisl płac 25 578'78 ż

Ad 3. Fundusze specjalne 10 738'75 zł
Gospodarka środkami zFŚs była zgodna z regulaminem opracowanym na podstawie
ustawy o zakładowym funduszu śWiadczeń socjalnych' odpisy na fundusz socjalny
jednostka pzekazała na Wyodrębniony rachunek bankowy _ pozycja bez uwag'

4.2.4. Rozliczenia międzyokresowe 10 572 629'60 zł
stanowią one 14'4% bilansowej sUmy pasyWóW'

Pozycję stanowią rozliczenia dotyczące kwot Właściwie ustalonych i Wykazanych W
pasywach bilansu.

Na rozllczenia międzyokresowe składają sie :

- dłuooterminowe pzvchodv plzvszłvch okresóW 7 936 72'l,o2 zł
W pozycji tej wykazano przyznane dotacje od :

_ Polskiej Agencji Rozwoju PŻedsiębiorczości 4 135 190'18 zł
_ Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 599 896,85 zł

- Ministerstwa Gospodarki 128 276,67 zł

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 73 357 
'32 

zł

- krótkoterminowe pŻvchodV prŻvszłvch okresów

W pozycjitej Wykazano pŻyznane dolacje od:

- PolskiejAgercji Rozwoju PŻ edsięblorczości

- Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Ministerstwa Nauki i lnformatyzacji

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

- Ministerstwa Gospodarki

1 370 765,26 zt

631 308,9'1 zł

512 0a7 ,28 zł

187 566,67 zł

19 430,11 zł

20 372,29 zł

- bierne rozliczenia miedzvokresowe kosŹóW 1 365143,32zł

W pozycji tej Wykazano pzewidywane koszty usuwania Wad jakościowych ploduKóW'

4'3' ogółem pasywa bilansu 73 861 840,64 zł

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane W sprawozdaniu finansowym z
uwzględnieniem nadzędnych zasad rachunkowośc' i pzyjętej pŻez jednostkę polityk]
lachunkowości' Nie stwierdzono sald nierealnych i pŻedawnionych'

1t3r ril\i
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5. Rachunek zyskóW i strat za okfes 01 .o1'2o'l2 r' _ 3'l '12-2012l.
sporŻądzony został w Wariancie kalkulacyjnym' z uwzględnieniem postanowleń ań' 47
ustawy o rachunkowości, zgodnie z pŻyjętą ,'Po]]tyką Rachunkowości''

5.1' Przychody ze sp]zedaży i zrównane z nimiwynoszą 98 'l71 973,62

W tym od jednostek powiązanych 822 608,89

Na przychody ze spŻedaży l zlówl ane z n lmi pŻ ypadają:

5.1.1. Przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w roku obrotowym

96 a42 024'27 zł

są rezultatem zrealizowanej i fakturowarej
zagranicznych' plzy czym ich zgodaośc l

zachowano ustawową zasadę memoriału i

zł

zł

Przychody netto ze sprŻedaży produktów
sprŻedaży na Żecz odbiorcóW krajowych i

wiarygodnośó zastŻeżeń nie budzi' gdyż
Współmierności'

5.1.2. Przychody ze sprzedaży towarów imateriałów wynoszą

1 329 949'35 zł
Powyższe pŻychody ustalone zostały po uwzględnieniu prawldłowego momentu powsiania
plzychodu i z uwzględn]eniem:

a) zwiększeń i zmniejszeń pŻychodów i cen, W tym dotacji, opustóW, rabatóW i innych,

b) transakcji ze stronami powiązanymi' które prawidłowo omóWione zostały W
''Dodatkowych 

informacjach i objaśnieniach'' pkt Vll'2')' jako dokonane na Warunkach
nie odbiegających od rynkowych'

5'2' Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 83 619 360,89 zł
W tym jednostkom powiązanym 631 331,342ł

Na koszty spŻedanych produktów' towaróW i maie.iałóW przypadają:

5.2.1' Koszty wytworŻenia spzedanych produktów

5.2.2. Wańość sprzedanych towarów i materiałów

5.3. Koszly sprzedaży

5'4. Koszty ogólnego zarządu

Koszty te ustalonę zostały w sposób Współmierny do plzychodóW, z uwzględnieniem
nadŻędnych zasad rachunkowości, W tym zasady memoiału' co biegły zbadał popzez
sprawdzenie kosztóW z n]iesiąca stycznia - lutego 2o12r' i slycznia 2013r' W sensje ich
związku z bilansem na 31'12'2012l'

82 464 766'0'l zł

'l 154 594'88 zł

2 492 405,44 zł

7 a22 172'44 ż

l

14i
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5.5. Pozostałe przychody operacyjne 3 551 990,92 zł

obejmują Występujące przychody' związane pośrednio z podstawową działalnością jednostki'

PÓŻGtałe DżchÓdv oÓeracviń.

ż
Zysk ze zbycia n]e{inansowych aktywów tMavch 107 075 90

Doiacje 2 57 4 531.23

lnne pżYchodY operacyjne 870 383,79

3 551 990,92

stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i

plzychodóW operacyjnych' z uwzględnieniem
Wynikającego z ań.7 ust. 3 uor'

zakwalifikowanie zdarzeń
ustawowego zakazu tch

do pozostałych
kompensowania

5.6. Pozostałe koszty działalności operacyjnej 'l 145 965'22 zł

Pozctałie kGztv oDeracvine

zl

Aktualizac]a wariości akiylvóW niefinansowych (zapasy i należności) 653 444 00

nne kosztv ooeracvine 492 521,22

koszty postępowan]a Układowego 142 65A.24

- rezeMa na przewidywane loszty 137 000.00

55 400,00

157 470 9A

I 145 965.22

Powyższe kwoty zostały rzeczowo należycie i memoriałowo udokumentowane, jako koszty
pośrednio związane z podstawową działalnością jednostki'

5.7. Przychody finansowe 91 910,502ł

obejmują wiarygodne korŻyści uzyskane pŻez jednostkę z operacji finansowych W roku
2012, w tyml

PrŻychodv finanśowe

zl

Odselki 32 592 30

Rozwiązanie rezenłry 35 294,11

Przychody z instrumentów finansowych

1 888 52

Razem 91 910.50

W plzychodach finansovvych ujęto głóWnie odsetki od środkóW na rachunkach bankowych
rozwiązanie utwozonej rezerwy'

l

35
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5.8. Koszly finansowe

obejmują następujące operacje finansowe:

947 532,6Ą zł

żł

odseiki i prowizie od kredytów 655 041 90

Nadvvyżka ujemnych różn c kursov!rych nad dodatnimi 271 438 21

odselki od umóW leasinqu 14 247 42

Pozostałe koszlv Inansowe 6 845.11

947 532,64

W kosztach finansowych ujęto ujemne różnice kursowe jako nadwyżka ujemnych różnic
<ursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi'

5.9. wynik zdarzeń nadzwyczajnych

W związku z niewystąpieniem strat i zyskóW nadzwyczajnych końcowy zysk brutio za rok
obrotovvy W rachunku zyskóW i strat wykazano w kwocie 5 788 438,41 zł'

5,10. Wynik finansowy brutto

Powyższe dane dotyczące plzychodóW i kosztóW pozwalają na ustalenie figurującego
w rachunku zyskóW i strat Wyniku z całokształtu działalności W kwocie 5 788 438'41 zł'

6. Przekształcenie wyniku brutto w podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym za rok obroiowy

6'1. zestawienie przychodów podatkowych za badany rok obrotowy,
uwzględnia.iące informac.ie liczbowe, deklarowane pzez jednostkę (dla
wariantu kalkulacyinego):

ź
Przychody izyski nadzwyczajne ogÓłem wg ks]ąg rachunkowych 103 139 482 A7

Ptzvchodv wYłączone z opodaikowania 4 103 0S6 56

- dotacie irelundacie 3 077 176 A4

rozwlązan]e rezerwy ] odpisy aktUal]zuiące 693 987,10

- korelty faktur sprz edazy 215 343.10

116 589,52

PrzYchodv włączone do opodalkowania 1 163 580.06

- korelly faktlr z 2011 r 423 291 09

16 
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' refundacia środków lMałVch 739 391.51

897.46

Ptzychody podatkowe 100199 966,37

Przychody dla celów podatkowych są o 2 939 516'50 zł niższe niż wg ksiąg rachunkowych'
Różnią się głownie z uwagi na otŻymane dotacje i refundacje'

6,2' zestawienie kosztów podatkowych bezpośrednio i pośrednio związanych
z przychodami podatkowymi' uwzględniaiące dane liczbowe
deklarowane przez iednostkę:

ż
Koszty istraty nadzwyczajne ogdem wg ksiąg rachunkowych s7 303 283.64

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania pżychodU 7 549 006.90

- amońVzacia nie oodatkowa 3 638 331,95

1 506 891.16

_ koszty projeKów badawczych - dotowanych 689 504.52

Śkładki zUs 397 850,31

'amońVzaca ubezpieczenja samochodów powże 20 tys Euto 47 311 33

201 669 38

_ koszty z lal Lbieqłych tozhczole w 20l2 
'' 

(nowe u' Jchom enla l -error|y' 422 781,83

_ odpisy aktualizujące utlvorzal\e w 2012 r ' 110 74A.82

pozostałe koszty niepodaikowe 473 917 .60

Koszty włącŻone do kos2tów uzyskania pŻychodu 2 947 561 .97

' amorlvzacia niższa od Dodatkowei 2 055 196 76

- składli zus z 2011 t' zapłacone w 2012 r 407 954,82

- wykotzystane rezeMy w 2012 r 346 800.00

137 614,39

Koszty uzyskania pźychodu 92 701 838.7t

Koszty Wykazane dla celóW podatkowych są niższe o kwotę 4 601 444'93 zł od kosztóW wg
ksiąg rachunkowych'

/

I

r7 
I
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5'3. Przeksziałcenie wyniku brutto w wynik netlo, z uwzględnieniem danych
liczbowych z punktu 6.1. i 6.2.

zł

PżYchód podatkowy 100 199 966.37

Koszly uzyskania pŻychodu 9270143471

Dochod podallowy 7 498 121 66

Roz]iczenie stratv podalkoweiz lat ubieqłYch C) 7 494 127 66

Darowiznv do odlicŻenia -4 000,00

Dochód do opodatkowania 0

Odliczenia od podslalvry opodaikowanla ( )

Podsiawa opodaikowania

Podatek dochodowy ws stawki 19% 0

RezeMa na odrcczony podalek dochodowy 744 827 A0

Aklnva z lńLłU odroCŻorego podal\U do.hodowego 108 006 00

Podatek dochodowy wykazany w Rzs 636 821.00

Pozostałe obowiązkowe zmnieisŻenia zysku (zW ęksŻen]a stratY)

Zysk bruto 5 788 438 41

Zysk netto 5 15,t 617.41

W rachunku zysków i strat jednostka Wykazała zysk netlo za (ok 2012 W Wysokości
5'l51617'41zł iWtej samejwiarygodnej kwocie figuruje on -Wpasywach bilansu'

W zakresie rozliczeń podatkowych biegły potwierdza zgodnośó prŻekształcenia WynikU brutto
W Wynik netto ze spolządzonymi pŻez jednosikę 

''Dodatkowymj informacjami
i objaśnieniami'' wymaganymi przez ustawę o rachunkowości - zał- Nr 1 do uol' pkt 2'5'

Powyższe rozliczenie, ze \łIŻględu na Wyrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu
podatkowego.

7' Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego

7.'l' Rachunek przepływów pieniężnych za.ok obrotowy

Rachunek pŻepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią' zgodnie z ań' 48b
ustawy o rachunkowości W sposób Wiarygodny' powiązany z bilansem, a także rachunkiem
z i stret orez ksieoemi rachu kazuie

Środków pienięŹnych netto z dzjałalnośc operacyinei W wysokośc 12 754 499 82

B Środków pjeniężnych netto z dz ałalności inwestycyjnej w wysokości ,3 475 544.17

C ŚrodkóW plen!ęŹnych netto z działalności linansowej W wysokośc - I 326 347.45

D ŚrcdkóW pien]eznvch netio razem (A +/- B +/. c) 952 248 20

E Bilansowa zm ana stanu środków pienięŻnych 952 2AA 20

,rI
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PŻepływy pieniężne W skali 2 lat (2012 _ 2011) Wskazują na zwiększenie stanu środkóW
pieniężnych na dzień 31'12'2012 l' o łączną kwoię 952 208,20 zł.

7.2' zeslawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego
o 5 151 693'06 zł', zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi'

7.3. lnformacjadodatkowa

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia' lnformacja dodatkowa zawiera niezbędny zak.es
danych liczbowych isłownych' lnformację dodatkową spolządzono w pełnej zgodności z
bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowyrni' Zakres tematyczny jest
zgodny z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości'

7'4. sprawozdanie zaŻądu z działalności jednostki

sprawozdanie z działalności za lok obrotowy spełnia Wymogi określone w art' 49 ust' 2
ustawy zdnia 29 WŻeśnia 1994r' o rachunkowości, a informacje iliczbowe dane W nim
zawarte są zgodne z danyrni zbadanego splawozdania finansowego i księgami
rachunkowyrni.

7.5' Naruszenie przepisów prawa

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2012 nie ujawniono naruszenia przezjednostkę obowiązujących pzepisóW praWa
wplywających na sprawozdanie f inansowe'

7.6. Dodatkowezagadnienia

Umowa o badanie nie pęewidywała sprawdzenia dodatkowych zagadnień'

7.7. Zdarzenia po dacie bilansu

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31'12'2012.', a datą zakończenia badania
nie wystąpiły istotne zdaŻenia gospodarcze, mające WpłyW na loczne sprawozdanie
finansowe iWynik bilansowy, plzy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie
złożone plzez zalząd w dn]u 5 kwietnia 2013 r'

7.8. Transakcje z podmiotami powiązanymi

omóWiono W części Wstępnej rapońU'

7.9' zobowiązania i należności warunkowe

Zobowiązania Warunkowe Wynikają z zawartych umów o dotację ' które to umowy
zabezpieczone są wekslami Własnymi in blanco wystawionymi pEez spółkę na ogólną
kwoię 9 609 tys' zł ' w związku z wlw umowami jednostka posiada należności Warunkowe W
kwocie łącznej 2 237 tys' zł'

I
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8, Podsumowanie

Podsumowanie Wyników badania zawańe
odrębny dokument' vvymagany pŻez ustawę

ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach

jest W opinii biegłego rewidenta' stanowiącej
o rachunkowości'

Rapoń zawiera 40 stron kolejno numerowanych i opatrŻonych podpisem biegłego rewidenta'

lntegralną częśó rapońu stanowią załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

2' Bilans spolządzony na 31'12'2o12r'

3' Rachunek zyskóW i strat za okres od 01.01'2o12r' do 31'12'2012l'

4' zestawienie zmian W kapitale Własnym za rok obrotowy'

5' Rachunek pŻepływóW pieniężnych za rok obrotowy.

6' Dodatkowe infolmacje iobjaśnienia za rok obrotowy'

7 ' sprawozdanie zarŻądu z działalności l'ednostki w roku obrotowym 2012'

K|uczowy biegły rewident:

Krzysztof Jaskulski
nr rej 1400

Starachowice dn.5 kwietnia 2013 r.

W imieniu podmiotu Nr 3435
uprawnionego do badania
sprawozdań linansowych

{} EcA Auxilium
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