
ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������

�	��
�����������

���	 

 
 
ODLEWNIE: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadz�cych działalno�� 
wytwórcz�, budowlan�, handlow� lub usługow� 
Strona tytułowa 
  

Typ Raportu SA-R 

Data przekazania 2013-04-19 

Raport roczny SA-R 2012 

Skrócona nazwa emitenta ODLEWNIE  

Podstawa prawna (dla emitentów papierów warto�ciowych prowadz�cych działalno�� 
wytwórcz�, budowlan�, handlow� lub usługow�) 

 
Zał�czniki:  oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadz_spraw_finans.pdf (140.90 KB)  

wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf (1.78 MB)  
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdf (11.81 MB)  
oswiadczenie_w_sprawie_podmiotu_upraw_do_bada_sprawozd_finans.pdf 
(199.66 KB)  
opinia_bieglego_rewidenta_za_2012_r.pdf (502.29 KB)  
zal_do_sprawozd_zarzadu_oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdf 
(6.07 MB)  
raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2012_r.pdf (8.16 MB)  
pismo_prezesa_do_akcjonariuszy.pdf (480.11 KB)  
dodatkowe_informacje_i_objasnienia_do_sprawozdania_finansowego.pdf 
(6.07 MB)  
20130419_073124_0000236946.zip (33.32 MB)  

WYBRANE DANE FINANSOWE 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
w tys. zł w tys. EUR 
2012 2011 2012 2011 

I. Przychody netto ze sprzeda�y 
produktów, towarów i materiałów 98 172 107 530 23 522 25 973 

II. Zysk (strata) z działalno�ci 
operacyjnej 6 644 6 164 1 592 1 489 

III. Zysk (strata) brutto 5 788 5 909 1 387 1 427 

IV. Zysk (strata) netto 5 152 5 934 1 234 1 433 

V. Przepływy pieni��ne netto z 
działalno�ci operacyjnej 12 754 11 787 3 056 2 847 

VI. Przepływy pieni��ne netto z 
działalno�ci inwestycyjnej -3 476 -6 300 -833 -1 522 
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VII. Przepływy pieni��ne netto z 
działalno�ci finansowej -8 326 -6 481 -1 995 -1 565 

VIII. Przepływy pieni��ne netto, 
razem 952 -994 228 -240 

IX. Aktywa, razem 73 862 76 888 18 067 17 408 

X. Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania 49 907 58 084 12 207 13 151 

XI. Zobowi�zania długoterminowe 15 853 20 112 3 878 4 554 

XII. Zobowi�zania krótkoterminowe 19 356 27 314 4 735 6 184 

XIII. Kapitał własny 23 955 18 804 5 860 4 257 

XIV. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 15 164 14 036 

XV. Liczba akcji (w szt.) 20 664 20 664 20 664 20 664 

XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� 
zwykł� (w zł/ EUR) 0,25 0,29 0,06 0,07 

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� 
akcj� zwykł� (w zł/EUR)         

XVII. Warto�� ksi�gowa na jedn� 
akcj� (w zł/EUR) 1,16 0,91 0,28 0,21 

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na 
jedn� akcj� (w zł/EUR)         

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedn� akcj� (w 
zł/EUR) 

        

Liczba akcji zwykłych na dzie� 31.12.2012 i na dzie� 31.12.2011 r. wyniosła 20 664 121 sztuk i była 
to�sama ze �redniowa�on� liczba akcji zwykłych wyst�puj�cych w obu latach.  

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadz�cej rynek 
regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z 
przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU 
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
Skorygowany raportem bie��cym nr    z dnia  o tre�ci: 

            

  

Plik Opis 

OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O 
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BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Spółka została poinformowana , �e z dniem 26.03.2013 r. nast�piła zmiana 
nazwy i adresu Spółki Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka komadytowa z siedzib� 
w Krakowie, Al.Pokoju 84 (podmiot wybrany do badania sprawozdania finansowego za 2012 r.) na 
Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp.komandytowa z siedzib� w Krakowie, ul. Moniuszki 50.  

Plik Opis 

Opinia bieglego rewidenta za 2012 r.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego za 2012 r. 

RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH Z 
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

  

Plik Opis 

Raport z badania sprawozdania finansowego za 
2012 r.pdf 

Raport podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego za 2012 r. 

BILANS 
BILANS 

 Noty 
w tys. zł 

2012 2011 

AKTYWA 

I. Aktywa trwałe   40 190 42 
793 

1. Warto�ci niematerialne i 
prawne, w tym: 476129912625508 1 172 1 

212 

warto�� firmy       

2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 35 939 37 
641 

Nale�no�ci długoterminowe 1497449312997511041833613957955     

Od jednostek powi�zanych       

Od pozostałych jednostek       

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930     

Nieruchomo�ci       

Warto�ci niematerialne i 
prawne       

Długoterminowe aktywa 
finansowe       



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������

�	��
�����������

���	 

w jednostkach powi�zanych, w 
tym:       

udziały lub akcje w 
jednostkach 
podporz�dkowanych 
wyceniane metod� praw 
własno�ci 

      

w pozostałych jednostkach       

Inne inwestycje 
długoterminowe       

3. Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe 866040713123665 3 079 3 

940 

3.1. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

  2 253 2 
997 

3.2. Inne rozliczenia 
mi�dzyokresowe   826 943 

II. Aktywa obrotowe   33 672 34 
095 

1. Zapasy 1666813612196046 15 448 16 
337 

2. Nale�no�ci 
krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 10 839 11 

079 

2.1. Od jednostek 
powi�zanych   98 63 

2.2. Od pozostałych jednostek   10 741 11 
016 

3. Inwestycje krótkoterminowe   6 736 5 
762 

3.1. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 351975687189 6 714 5 

762 

w jednostkach powi�zanych       

a) w pozostałych jednostkach   6 714 5 
762 

b) �rodki pieni��ne i inne 
aktywa pieni��ne   6 714 5 

762 

3.2. Inne inwestycje   22   



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������

�	��
�����������

���	 

krótkoterminowe 

4. Krótkoterminowe 
rozliczenia mi�dzyokresowe 13986191339395 649 917 

A k t y w a r a z e m   73 862 76 
888 

PASYWA 

I. Kapitał własny   23 955 18 
804 

1. Kapitał zakładowy 64577293250372 61 992 61 
992 

Nale�ne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielko�� ujemna)       

Akcje (udziały) własne 
(wielko�� ujemna) 92985731349837     

2. Kapitał zapasowy 25081389916540 52 411 52 
411 

3. Kapitał z aktualizacji 
wyceny 585620510090000 18 19 

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248     

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -95 618 -101 
552 

5. Zysk (strata) netto   5 152 5 
934 

Odpisy z zysku netto w ci�gu 
roku obrotowego (wielko�� 
ujemna) 

1515302715566657     

II. Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania   49 907 58 

084 

1. Rezerwy na zobowi�zania 943018915619754 4 025 4 
264 

1.1. Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

  962 1 
070 

1.2. Rezerwa na �wiadczenia 
emerytalne i podobne   248 244 

a) długoterminowa   248 244 
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krótkoterminowa       

1.3. Pozostałe rezerwy   2 815 2 
950 

długoterminowe       

a) krótkoterminowe   2 815 2 
950 

2. Zobowi�zania 
długoterminowe 293459413483950 15 853 20 

112 

Wobec jednostek powi�zanych       

2.1. Wobec pozostałych 
jednostek   15 853 20 

112 

3. Zobowi�zania 
krótkoterminowe 591511610363776 19 356 27 

314 

3.1. Wobec jednostek 
powi�zanych   145 159 

3.2. Wobec pozostałych 
jednostek   19 200 27 

140 

3.3. Fundusze specjalne   11 15 

4. Rozliczenia 
mi�dzyokresowe 21596157543062 10 673 6 

394 

Ujemna warto�� firmy       

4.1. Inne rozliczenia 
mi�dzyokresowe   10 673 6 

394 

a) długoterminowe   7 937 4 
541 

b) krótkoterminowe   2 736 1 
853 

P a s y w a r a z e m   73 862 76 
888 

Warto�� ksi�gowa   23 955 18 
804 

Liczba akcji (w szt.)   20 664 121 
20 
664 
121 

Warto�� ksi�gowa na jedn� 
akcj� (w zł) 1141556813990969 1,16 0,91 
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Rozwodniona liczba akcji (w 
szt.)       

Rozwodniona warto�� 
ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł) 1141556813990969     

Warto�� ksi�gow� na jedn� akcj� za 2012 r. i 2011 r. wyliczono dziel�c warto�� kapitału własnego na 
ostatni dzie� danego okresu sprawozdawczego przez liczb� akcji zwykłych wyst�puj�cych na ostatni 
dzie� danego okresu sprawozdawczego.  

Pozycj� "Udziały lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw własno�ci" 
wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach 
podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw własno�ci Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umow� o jego utworzeniu Wska�nik "Rozwodniona 
warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�" oblicza si� z uwzgl�dnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych 
zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwykł� 

POZYCJE POZABILANSOWE 
POZYCJE POZABILANSOWE 

 Nota 
w tys. zł 

2012 2011 

1. Nale�no�ci warunkowe 77823021977121 2 237 8 847 

Od jednostek powi�zanych (z tytułu)       

otrzymanych gwarancji i por�cze�       

1.1. Od pozostałych jednostek (z 
tytułu)   2 237 8 847 

otrzymanych gwarancji i por�cze�       

- kwota dotacji wynikaj�ca z 
podpisanych umów o 
dofinansowanie projektow 
inwestycyjnych i celowych ze 
�rodków publicznych 

  2 237 8 847 

2. Zobowi�zania warunkowe 77823021977121 9 609 17 412 

Na rzecz jednostek powi�zanych (z 
tytułu)       

udzielonych gwarancji i por�cze�       

2.1. Na rzecz pozostałych jednostek 
(z tytułu)   9 609 17 412 

udzielonych gwarancji i por�cze�       

- weksle własne in blanco 
zabezpieczaj�ce nale�yte wykonanie 
umów o dofinansowanie projektów 

  9 609 17 412 
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inwestycyjnych i celowych 
współfinansowanych ze �rodków 
pomocowych 

Inne (z tytułu)       

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r 
a z e m   11 846 26 259 

  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 Noty 
w tys. zł 

2012 2011 

I. Przychody netto ze sprzeda�y 
produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

  98 172 107 
530 

- od jednostek powi�zanych   823 778 

1. Przychody netto ze sprzeda�y 
produktów 98810229465599 96 842 105 

602 

2. Przychody netto ze sprzeda�y 
towarów i materiałów 122354302535725 1 330 1 928 

II. Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym:   83 620 92 348 

- jednostkom powi�zanym   631 618 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 45572916414064 82 465 90 727 

2. Warto�� sprzedanych towarów i 
materiałów   1 155 1 621 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y   14 552 15 182 

IV. Koszty sprzeda�y 45572916414064 2 492 2 337 

V. Koszty ogólnego zarz�du 45572916414064 7 822 7 304 

VI. Zysk (strata) ze sprzeda�y   4 238 5 541 

VII. Pozostałe przychody operacyjne   3 552 2 695 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych   107 114 

2. Dotacje   2 575 1 640 

3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 870 941 



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������

�	��
�����������

���	 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne   1 146 2 072 

Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych       

1. Aktualizacja warto�ci aktywów 
niefinansowych   80 888 

2. Inne koszty operacyjne 145663874146044 1 066 1 184 

IX. Zysk (strata) z działalno�ci 
operacyjnej   6 644 6 164 

X. Przychody finansowe 117247249039429 92 996 

Dywidendy i udziały w zyskach, w 
tym:       

od jednostek powi�zanych       

1. Odsetki, w tym:   35 148 

od jednostek powi�zanych       

Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846     

Aktualizacja warto�ci inwestycji       

2. Inne   57 848 

XI. Koszty finansowe 137680768697064 948 1 251 

1. Odsetki w tym:   504 1 010 

dla jednostek powi�zanych       

Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846     

Aktualizacja warto�ci inwestycji       

2. Inne   444 241 

XII. Zysk (strata) z działalno�ci 
gospodarczej   5 788 5 909 

Wynik zdarze� nadzwyczajnych       

Zyski nadzwyczajne 743255212540219     

Straty nadzwyczajne 135834729852311     

XIII. Zysk (strata) brutto   5 788 5 909 

XIV. Podatek dochodowy 3132481708979 636 -25 

cz��� bie��ca       
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a) cz��� odroczona   636 -25 

Pozostałe obowi�zkowe 
zmniejszenia zysku (zwi�kszenia 
straty) 

6980643604527     

Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporz�dkowanych 
wycenianych metod� praw własno�ci 

112632694434962     

XV. Zysk (strata) netto   5 152 5 934 

Zysk (strata) netto (zannualizowany)   5 152 5 934 

	rednia wa�ona liczba akcji 
zwykłych (w szt.)   20 664 20 664 

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� 
(w zł) 142213911137488 0,25 0,29 

	rednia wa�ona rozwodniona liczba 
akcji zwykłych (w szt.)       

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� 
akcj� zwykł� (w zł) 142213911137488     

Zysk netto (znualizowany), to zysk netto uzyskany odpowiednio za okres od stycznia do grudnia 2012 i 
2011 roku, natomiast �redniowa�ona liczba akcji zwykłych , to liczba akcji zwykłych wyst�puj�ca w 
danym roku. Zysk na jedn� akcj� zwykł� wyliczono dziel�c zanualizowany zysk netto przez 
�redniowa�on� liczb� akcji zwykłych. 	redniowa�ona liczba akcji zwykłych w 2012 r. i w 2011 r. była 
to�sama z liczb� akcji wyst�puj�c� na dzie� bilansowy i wyniosła 20 664 121 sztuk.  

Pozycj� "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw 
własno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w 
jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw własno�ci Wska�niki: "Zysk (strata) na 
jedn� akcj� zwykł� (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł)" oblicza si� 
zgodnie z MSR 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 
w tys. zł 

2012 2011 

I. Kapitał własny na pocz�tek okresu 
(BO) 18 804 12 870 

zmiany przyj�tych zasad (polityki) 
rachunkowo�ci     

korekty bł�dów      

I.a. Kapitał własny na pocz�tek 
okresu (BO), po uzgodnieniu do 18 804 12 870 
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danych porównywalnych 

1. Kapitał zakładowy na pocz�tek 
okresu 61 992 61 992 

Zmiany kapitału zakładowego     

zwi�kszenia (z tytułu)     

emisji akcji (wydania udziałów)     

zmniejszenia (z tytułu)     

umorzenia akcji (udziałów)     

1.1. Kapitał zakładowy na koniec 
okresu 61 992 61 992 

Nale�ne wpłaty na kapitał 
zakładowy na pocz�tek okresu     

Zmiany nale�nych wpłat na kapitał 
zakładowy     

zwi�kszenia (z tytułu)     

zmniejszenia (z tytułu)     

Nale�ne wpłaty na kapitał 
zakładowy na koniec okresu     

Akcje (udziały) własne na pocz�tek 
okresu     

Zmiany akcji (udziałów) własnych     

zwi�kszenia (z tytułu)     

zmniejszenia (z tytułu)     

Akcje (udziały) własne na koniec 
okresu     

2. Kapitał zapasowy na pocz�tek 
okresu 52 411 52 383 

2.1. Zmiany kapitału zapasowego   28 

a) zwi�kszenia (z tytułu)   28 

emisji akcji powy�ej warto�ci 
nominalnej     

z podziału zysku (ustawowo)     

z podziału zysku (ponad wymagan�     
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ustawowo minimaln� warto��) 

- przeniesienie z kapitalu z 
aktualizacji �rodków trwalych   28 

zmniejszenia (z tytułu)     

pokrycia straty     

2.2. Kapitał zapasowy na koniec 
okresu 52 411 52 411 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na 
pocz�tek okresu 19 47 

zmiany przyj�tych zasad (polityki) 
rachunkowo�ci     

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji 
wyceny -1 -28 

zwi�kszenia (z tytułu)     

a) zmniejszenia (z tytułu) 1 28 

- zbycia �rodków trwałych 1 28 

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu 18 19 

Pozostałe kapitały rezerwowe na 
pocz�tek okresu     

Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych     

zwi�kszenia (z tytułu)     

zmniejszenia (z tytułu)     

Pozostałe kapitały rezerwowe na 
koniec okresu     

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
pocz�tek okresu -95 618 -102 908 

4.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek 
okresu 5 934 1 356 

zmiany przyj�tych zasad (polityki) 
rachunkowo�ci     

korekty bł�dów      

4.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek 
okresu 5 934 1 356 
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zwi�kszenia (z tytułu)     

podziału zysku z lat ubiegłych     

a) zmniejszenia (z tytułu) 5 934 1 356 

- zmniejszenie z tytułu podziału 
zysku z lat ubieglych 5 934 1 356 

Zysk z lat ubiegłych na koniec 
okresu     

4.3. Strata z lat ubiegłych na 
pocz�tek okresu 101 552 102 908 

zmiany przyj�tych zasad (polityki) 
rachunkowo�ci     

korekty bł�dów      

4.4. Strata z lat ubiegłych na 
pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 

101 552 102 908 

zwi�kszenia (z tytułu)     

przeniesienia straty z lat ubiegłych 
do pokrycia     

a) zmniejszenia (z tytułu) 5 934 1 356 

- pokrycie straty zyskiem 5 934 1 356 

4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec 
okresu 95 618 101 552 

4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
koniec okresu -95 618 -101 552 

5. Wynik netto 5 152 5 934 

a) zysk netto 5 152 5 934 

strata netto     

odpisy z zysku     

II. Kapitał własny na koniec okresu 
(BZ ) 23 955 18 804 

III. Kapitał własny, po 
uwzgl�dnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

23 955 18 804 

  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
�NYCH 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
�NYCH 

 
w tys. zł 

2012 2011 

A. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej 

(metoda bezpo�rednia)     

Wpływy     

Sprzeda�     

Inne wpływy z działalno�ci 
operacyjnej     

Wydatki     

Dostawy i usługi     

Wynagrodzenia netto     

Ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne oraz inne �wiadczenia     

Podatki i opłaty o charakterze 
publicznoprawnym     

Inne wydatki operacyjne     

Przepływy pieni��ne netto z 
działalno�ci operacyjnej (I-II) - 
metoda bezpo�rednia 

    

(metoda po�rednia)     

I. Zysk (strata) netto 5 152 5 934 

II. Korekty razem 7 602 5 853 

Udział w (zyskach) stratach netto 
jednostek podporz�dkowanych 
wycenianych metod� praw własno�ci 

    

1. Amortyzacja 6 171 5 416 

(Zyski) straty z tytułu ró�nic 
kursowych     

2. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 504 997 

3. (Zysk) strata z działalno�ci 
inwestycyjnej -107 -114 

4. Zmiana stanu rezerw -238 2 762 
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5. Zmiana stanu zapasów 889 -1 231 

6. Zmiana stanu nale�no�ci 239 46 

7. Zmiana stanu zobowi�za� 
krótkoterminowych, z wyj�tkiem 
po�yczek i kredytów 

-5 242 -2 499 

8. Zmiana stanu rozlicze� 
mi�dzyokresowych 5 408 476 

9. Inne korekty -22   

III. Przepływy pieni��ne netto z 
działalno�ci operacyjnej (I+/-II) - 
metoda po�rednia 

12 754 11 787 

B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej 

I. Wpływy 177 175 

1. Zbycie warto�ci niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

177 175 

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci 
oraz warto�ci niematerialne i prawne     

Z aktywów finansowych, w tym:     

w jednostkach powi�zanych     

zbycie aktywów finansowych     

dywidendy i udziały w zyskach     

spłata udzielonych po�yczek 
długoterminowych     

odsetki     

inne wpływy z aktywów 
finansowych     

w pozostałych jednostkach     

zbycie aktywów finansowych     

dywidendy i udziały w zyskach     

spłata udzielonych po�yczek 
długoterminowych     

odsetki     

inne wpływy z aktywów     
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finansowych 

Inne wpływy inwestycyjne     

II. Wydatki 3 653 6 475 

1. Nabycie warto�ci niematerialnych 
i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

3 653 6 475 

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz 
warto�ci niematerialne i prawne     

Na aktywa finansowe, w tym:     

w jednostkach powi�zanych     

nabycie aktywów finansowych     

udzielone po�yczki długoterminowe     

w pozostałych jednostkach     

nabycie aktywów finansowych     

udzielone po�yczki długoterminowe     

Inne wydatki inwestycyjne     

III. Przepływy pieni��ne netto z 
działalno�ci inwestycyjnej (I-II) -3 476 -6 300 

C. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej 

I. Wpływy 3 512 310 

Wpływy netto z emisji akcji 
(wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału 

    

1. Kredyty i po�yczki 3 512 310 

Emisja dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

Inne wpływy finansowe     

II. Wydatki 11 838 6 791 

Nabycie akcji (udziałów) własnych     

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
wła�cicieli     

Inne, ni� wypłaty na rzecz     
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wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 

1. Spłaty kredytów i po�yczek 11 334 5 794 

Wykup dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

Z tytułu innych zobowi�za� 
finansowych     

Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów 
leasingu finansowego     

2. Odsetki 504 997 

Inne wydatki finansowe     

III. Przepływy pieni��ne netto z 
działalno�ci finansowej (I-II) -8 326 -6 481 

D. Przepływy pieni��ne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 952 -994 

E. Bilansowa zmiana stanu �rodków 
pieni��nych, w tym: 952 -994 

- zmiana stanu �rodków pieni��nych 
z tytułu ró�nic kursowych -38 34 

F. 	rodki pieni��ne na pocz�tek 
okresu 5 762 6 756 

G. 	rodki pieni��ne na koniec 
okresu (F+/- D), w tym: 6 714 5 762 

o ograniczonej mo�liwo�ci 
dysponowania     

  

Rachunek przepływów pieni��nych mo�e by� sporz�dzony metod� bezpo�redni� lub po�redni�, zale�nie 
od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełni� zale�nie od wybranej 
metody) Pozycj� "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenionych metod� 
praw własno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w 
jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw własno�ci 

TRE	� PRZEPISU 
Dodatkowe informacje i obja�nienia powinny zawiera� istotne dane i obja�nienia niezb�dne do tego, aby 
sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom okre�lonym w art. 
4 ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci, we wskazanym poni�ej zakresie 
TRE	� PRZEPISU 
Przy odpowiednich pozycjach aktywów nale�y przedstawi� informacj� o obci��eniach aktywów o 
charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysoko�ci odpisów aktualizuj�cych, z wyja�nieniem 
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przyczyn 
WARTO	CI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

WARTO	CI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) koszty zako�czonych prac rozwojowych 802 1 116 

warto�� firmy     

koncesje, patenty, licencje i podobne 
warto�ci, w tym:     

oprogramowanie komputerowe     

b) inne warto�ci niematerialne i prawne 370 96 

zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne     

Warto�ci niematerialne i prawne, razem 1 172 1 212 

  

ZMIANY WARTO	CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 
ZMIANY WARTO	CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
w tys. zł 

  

a b c d e 

Warto�ci 
niematerialne 
i prawne, 
razem 

koszty 
zako�czonych 
prac 
rozwojowych 

warto�� 
firmy 

koncesje, patenty, 
licencje i podobne 
warto�ci, w tym: inne warto�ci 

niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
warto�ci 
niematerialne 
i prawne   

- 
oprogramowanie 
komputerowe 

a) warto�� 
brutto warto�ci 
niematerialnych 
i prawnych na 
pocz�tek 
okresu 

5 647   491 432     6 138 

b) zwi�kszenia 
(z tytułu) 297   555 555     852 

- zakup 297   555 555     852 

zmniejszenia (z 
tytułu)               

c) warto�� 
brutto warto�ci 
niematerialnych 

5 944   1 
046 987     6 990 
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i prawnych na 
koniec okresu 

d) 
skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
pocz�tek 
okresu 

4 531   395 343     4 926 

e) amortyzacja 
za okres (z 
tytułu) 

611   281 279     892 

f) 
skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
koniec okresu 

5 142   676 622     5 818 

odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
warto�ci na 
pocz�tek 
okresu 

              

zwi�kszenia               

zmiejszenia               

odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
warto�ci na 
koniec okresu 

              

g) warto�� 
netto warto�ci 
niematerialnych 
i prawnych na 
koniec okresu 

802   370 365     1 172 

  

WARTO	CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNO	CIOWA) 
WARTO	CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNO	CIOWA) 

w tys. zł 
2012 2011 

a) własne 1 172 1 212 

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym:     
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Warto�ci niematerialne i prawne, razem 1 172 1 212 

  

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) �rodki trwałe, w tym: 35 577 36 728 

- grunty (w tym prawo u�ytkowania 
wieczystego gruntu) 106 125 

- budynki, lokale i obiekty in�ynierii 
l�dowej i wodnej 4 943 5 151 

- urz�dzenia techniczne i maszyny 28 682 29 530 

- �rodki transportu 785 687 

- inne �rodki trwałe 1 061 1 235 

b) �rodki trwałe w budowie 173 310 

c) zaliczki na �rodki trwałe w 
budowie 189 603 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 35 939 37 641 

Na �rodkach trwałych ustanowione s� zbezpieczenia na rzecz nast�puj�cych podmiotów:1. Bank 
Millennium S.A. z siedzib� w Warszawie:- przewłaszczenie dwóch linii technologicznych o warto�ci wg 
umowy (pocz�tkowej) 16 446 tys. zł ( warto�� ksi�gowa na dzie� 31.12.2012 r. wyniosła 8 942 tys. zł),- 
zastaw rejestrowy na urz�dzeniach do teletransmisji pomiarów energetycznych o warto�ci wg umowy ( 
pocz�tkowej) 145 tys. zł (warto�� ksi�gowa na dzie� 31.12.2012 r. wyniosła 65 tys. zł).2. Raiffeisen 
Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie:- hipoteka na prawie wieczystego u�ytkowania gruntu do 
kwoty 10 500 tys.zł ( warto�� ksi�gowa na dzie� 31.12.2012 r. 3 730 tys.zł), dla którego prowadzona jest 
ksi�ga wieczysta KI 1H/00023237/0.  

ZMIANY 	RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
ZMIANY 	RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
w tys. zł 

  

- grunty (w 
tym prawo 
u�ytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

- 
budynki, 
lokale i 
obiekty 
in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

- 
urz�dzenia 
techniczne 
i maszyny 

- �rodki 
transportu 

- inne 
�rodki 
trwałe 

	rodki 
trwałe, 
razem 

a) warto�� brutto �rodków trwałych 
na pocz�tek okresu 401 6 758 47 234 1 713 3 382 59 488 

b) zwi�kszenia (z tytułu)   4 3 448 416 276 4 144 
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- zakup   4 3 448 416 276 4 144 

c) zmniejszenia (z tytułu)     416 136 7 559 

- sprzeda�     268 136   404 

- likwidacja     148   7 155 

d) warto�� brutto �rodków trwałych 
na koniec okresu 401 6 762 50 266 1 993 3 651 63 073 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na pocz�tek okresu 276 1 607 17 704 1 026 2 147 22 760 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 19 212 4 284 315 450 5 280 

- f1) zmniejszenie amortyzacji 
(umorzenia) za okres z tyt. sprzedazy 
i likwidacji 

    -404 -133 -7 -544 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 295 1 819 21 584 1 208 2 590 27 496 

odpisy z tytułu trwałej utraty 
warto�ci na pocz�tek okresu             

zwi�kszenia             

zmniejszenia             

odpisy z tytułu trwałej utraty 
warto�ci na koniec okresu             

h) warto�� netto �rodków trwałych 
na koniec okresu 106 4 943 28 682 785 1 061 35 577 

  

	RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO	CIOWA) 
	RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA 
WŁASNO	CIOWA) 

w tys. zł 
2012 2011 

a) własne 35 283 36 557 

b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 294 171 

- samochody osobowe u�ytkowane na podstawie umowy leasingowej 294 171 

	rodki trwałe bilansowe, razem 35 577 36 728 

  

	RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 

	RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 
w tys. zł 
2012 2011 
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u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym:     

	rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem     

  

NALE�NO	CI DŁUGOTERMINOWE 

NALE�NO	CI DŁUGOTERMINOWE
w tys. zł 
2012 2011 

a) nale�no�ci od jednostek 
powi�zanych, w tym:     

- od jednostek zale�nych (z tytułu)     

- od jednostek współzale�nych (z 
tytułu)     

- od jednostek stowarzyszonych (z 
tytułu)     

- od znacz�cego inwestora (z tytułu)     

- od wspólnika jednostki 
współzale�nej (z tytułu)     

- od jednostki dominuj�cej (z tytułu)     

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)     

Nale�no�ci długoterminowe netto     

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� 
nale�no�ci     

Nale�no�ci długoterminowe brutto     

  

ZMIANA STANU NALE�NO	CI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 

ZMIANA STANU NALE�NO	CI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł 
2012 2011 

a) stan na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) stan na koniec okresu     

  

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO	� NALE�NO	CI 
DŁUGOTERMINOWYCH 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO	� NALE�NO	CI w zł 
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DŁUGOTERMINOWYCH tys. 
20122011

Stan na pocz�tek okresu     

a) zwi�kszenia (z tytułu)     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci długoterminowych na koniec okresu     

  

NALE�NO	CI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

NALE�NO	CI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 
w tys. zł 
2012 2011 

a) w walucie polskiej         

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Nale�no�ci długoterminowe, razem         

  

ZMIANA STANU WARTO	CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

ZMIANA STANU WARTO	�I NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

w 
tys. zł 

2012 2011

a) stan na pocz�tek okresu 1 
212 

1 
931 

b) zwi�kszenia (z tytułu) 852 9 

- zakup oprogramowania 555 9 

- koszty zako�czonych prac rozwojowych 297   

c) zmniejszenia (z tytułu) 892 728 

- umorzenie za okres 892 728 

d) stan na koniec okresu 1 
172 

1 
212 
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DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) w jednostkach zale�nych   120 

udziały lub akcje     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w jednostkach współzale�nych     

udziały lub akcje     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w jednostkach stowarzyszonych     

udziały lub akcje     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w znacz�cym inwestorze     

udziały lub akcje     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

we wspólniku jednostki współzale�nej     
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udziały lub akcje     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w jednostce dominuj�cej     

udziały lub akcje     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w pozostałych jednostkach     

udziały lub akcje     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

Długoterminowe aktywa finansowe, razem     

  

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH 
WYCENIANYCH METOD PRAW WŁASNO	CI, W TYM: 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANE 
METOD PRAW WŁASNO	CI, W TYM: 

w 
tys. zł 

20122011

a) warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych     

- jednostek zale�nych     

- jednostek współzale�nych     

- jednostek stowarzyszonych     

b) ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych     
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- jednostek zale�nych     

- jednostek współzale�nych     

- jednostek stowarzyszonych     

  

ZMIANA STANU WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE 

ZMIANA STANU WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) warto�� firmy brutto na koniec okresu     

e) odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu     

f) odpis warto�ci firmy za okres (z tytułu)     

g) odpis warto�ci firmy na koniec okresu     

h) warto�� firmy netto na koniec okresu     

  

ZMIANA WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE�NE 

ZMIANA STANU WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE�NE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) warto�� firmy brutto na koniec okresu     

e) odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu     

f) odpis warto�ci firmy za okres (z tytułu)     

g) odpis warto�ci firmy na koniec okresu     

h) warto�� firmy netto na koniec okresu     

  

ZMIANA STANU WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 

ZMIANA STANU WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu     
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b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) warto�� firmy brutto na koniec okresu     

e) odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu     

f) odpis warto�ci firmy za okres (z tytułu)     

g) odpis warto�ci firmy na koniec okresu     

h) warto�� firmy netto na koniec okresu     

  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE
w tys. zł 
2012 2011 

a) ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu     

e) odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu     

f) odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytułu)     

g) odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu     

h) ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu     

  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE�NE 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE�NE
w tys. zł 
2012 2011 

a) ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu     

e) odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu     

f) odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytułu)     

g) odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu     

h) ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu     
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ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
w tys. zł 
2012 2011 

a) ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu     

e) odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu     

f) odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytułu)     

g) odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu     

h) ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu     

  

Nale�y poda� warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych i ujemn� warto�� firmy jednostek 
podporz�dkowanych dla ka�dej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysoko�ci 
dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych 
wyceniane metod� praw własno�ci", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu 
warto�ci firmy - jednostki współzale�ne", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone", 
"Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - 
jednostki współzale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane 
w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własno�ci do wyceny udziałów 
lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

w 
tys. zł 

20122011

a) stan na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) stan na koniec okresu     

  

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH 

Lp. 
w tys. zł 

a b c d e f g
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nazwa 
(firma) 
jednostki, 
ze 
wskazaniem 
formy 
prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsi�biorstwa 

charakter 
powi�zania 
(jednostka zale�na, 
jednostka 
współzale�na, 
jednostka 
stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 
powi�za� 
bezpo�rednich i 
po�rednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji / 
wycena 
metod� praw 
własno�ci, 
b�d� 
wskazanie, �e 
jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie 
metod� praw 
własno�ci 

data obj�cia 
kontroli / 
współkontroli 
/ uzyskania 
znacz�cego 
wpływu 

wart
udziałów 
/ akcji 
według 
ceny 
nabycia

1.  PRIMA Sp. 
z o.o. Starachowice 

PKD 33.12Z, 
PKD 22.29Z, 
PKD 25.99Z 

jednostka zale�na nie 
konsolidowano 30.04.2009 r. 120

Podstawowym przedmiotem działalno�ci spółki zaleznej PRIMA Sp. z o.o. s� usługi w zakresie produkcji rdzeni dla branzy odlewniczej (PKD 22.29Z) i usługi szlifowania odlewów 
(PKD 25.99Z). Na podstawie art. 56 ust.3 ustawy o rachunkowo�ci Spółka Odlewnie Polskie S.A. odst�piła od sporz�dzania skonso

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH - C.D. 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH 

Lp. 

w tys. zł 

a m n 

nazwa 
jednostki 

kapitał własny jednostki, w tym: zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania jednostki, w tym:

  - kapitał 
zakładowy 

- nale�ne 
wpłaty na 
kapitał 
zakładowy 
(wielko�� 
ujemna) 

- kapitał 
zapasowy 

- pozostały kapitał 
własny, w tym: 

  - zobowi�zania 
długoterminowe 

- zobowi�zania 
krótkoterminowe

  

zysk 
(strata) z 
lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

1.  
PRIMA 
Sp. z 
o.o. 

-
88 50       -47 -91 377   285 

  

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

 w tys. zł 

  a b c d e f g h 

Lp. nazwa 
(firma) siedziba przedmiot 

przedsi�biorstwa 
warto�� 
bilansowa 

kapitał 
własny 

procent 
posiadanego 

udział w 
ogólnej 

nieopłacona 
przez 
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jednostki, 
ze 
wskazaniem 
formy 
prawnej 

udziałów 
/ akcji 

jednostki, w 
tym: 

kapitału 
zakładowego 

liczbie 
głosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

emitenta 
warto�� 
udziałów / 
akcji    - kapitał 

zakładowy 

  

Udziały i akcje zapewniaj�ce mniej ni� 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednost
ł�cznie w pozycji "inne", o ile nie s� one istotne ze wzgl�du na warto�� (godziw�) lub polityk� inwestycyjn� emitenta

PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostkawaluta

w 
tys. zł 

20122011

a) w walucie polskiej w tys.  zł     

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł     

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł     

Papiery warto�ciowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.  zł     

  

PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNO	CI) 

PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNO	CI) 

w 
tys. zł 

20122011

A. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na giełdach (warto�� bilansowa)     

a. akcje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     
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c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     

c1).....     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

B. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto�� bilansowa)     

a. akcje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     

c1).....     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

C. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa)     

a. akcje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     
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c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     

c1).....     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

D. Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa)     

a. udziały i akcje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     

c1).....     

- korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)     

- warto�� na pocz�tek okresu     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

Warto�� według cen nabycia, razem     

Warto�� na pocz�tek okresu, razem     

Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem     

Warto�� bilansowa, razem     

  

UDZIELONE PO�YCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

UDZIELONE PO�YCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostkawaluta

w 
tys. zł 

20122011

a) w walucie polskiej         
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b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Papiery warto�ciowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem         

  

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 
w tys. zł 
2012 2011 

Inne inwestycje długoterminowe, razem     

  

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

w 
tys. zł 

20122011

a) stan na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) stan na koniec okresu     

  

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostka waluta 
w tys. zł 
2012 2011

a) w walucie polskiej         

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł   zł     

Inne inwestycje długoterminowe, razem   zł     
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

w 
tys. zł 

2012 2011

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 2 
997 

2 
649 

a) odniesionych na wynik finansowy 2 
997 

2 
649 

- zwi�zane z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi:   2 
649 

- rezerwa na odsetki od nale�no�ci 17 16 

- cz��� zobowi�za� finansowych do zapłaty w pó�niejszym okresie   945 

- rezerwa na nale�no�ci 102 92 

- nie zapłacony ZUS  77 72 

- nie zapłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 3 4 

- straty z lat ubiegłych 1 
986 

1 
302 

- rezerwa na badanie bilansu 2 2 

- rezerwa na urlopy 60 54 

- rezerwa na odprawy emerytalne 46 44 

- rezerwa na jubileusze 41   

- odpis aktualizuj�cy zapasy materiałów , towarów i wyrobów gotowych 193 69 

- rezerwa na zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 23 42 

- rezerwa na przestoje i remonty 418   

- pozostałe 29 7 

odniesionych na kapitał własny     

odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy     

2. Zwi�kszenia 24 1 
437 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z 
tytułu) 24 753 

- nie wypłacony ZUS   5 
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- rezerwa na urlopy   6 

- rezerwa na odprawy emerytalne 1 2 

- rezerwa na wynagrodzenia 23 11 

- rezerwa na jubileusze   41 

- rezerwa na postoje i remonty   418 

- odpis aktualizuj�cy zapasy materiałów, towarow i wyrobów gotowych   168 

- rezerwa na odsetki od nale�no�ci   3 

- rezerwa na nale�no�ci   77 

- pozostale   22 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu)   684 

- straty z lat ubieglych   684 

odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)     

odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu)     

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu)     

3. Zmniejszenia 768 1 
089 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z 
tytułu) 768 1 

089 

- cz��� zobowi�za� finans. do zapłaty w pó�niejszym okresie   945 

- rezerwa na odsetki od nale�no�ci   2 

- rezerwa na nale�no�ci 22 67 

- odpisy aktualizuj�ce na materiały, towary i wyroby gotowe 25 44 

- rezerwa na wynagrodzenia   30 

- nie wypłacony ZUS 1   

- nie wypłacone wynagrodzenia   1 

- straty z lat ubiegłych 656   

- rezerwa na urlopy 2   

- rezerwa na jubileusze 5   

- rezerwa na postoje i remonty 57   

pozostale     
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odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu)     

odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)     

odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu)     

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu)     

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w 
tym: 

2 
253 

2 
997 

a) odniesionych na wynik finansowy 2 
253 

2 
997 

zwi�zany z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, w tym:     

- cz��� zobowi�za� finansowych do zapłaty w pó�niejszym okresie   0 

- rezerwa na odsetki od nale�no�ci 17 17 

- rezerwa na nale�no�ci 80 102 

- nie wypłacony ZUS 76 77 

- nie wypłacone wynagrodzenie 3 3 

- na straty z lat ubiegłych 1 
330 

1 
986 

- rezerwa na badanie bilansu 2 2 

- rezerwa na urlopy 58 60 

- rezerwa na odprawy emerytalne 47 46 

- rezerwa na jubileusze 36 41 

- odpis aktualizuj�cy zapasy materiałów , towarów i wyrobów gotowych 168 193 

- rezerwy na zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 46 23 

- rezerwa na postoje i remonty 361 418 

- pozostale 29 29 

odniesionych na kapitał własny     

odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy     

  

Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nale�y 
przedstawi� odpowiednio co najmniej według poni�szych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup 
aktywów i zobowi�za�, których dotycz�: Zwi�kszenia z tytułu: - powstania ró�nic przej�ciowych - 
zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej ró�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu - powstania straty 
podatkowej - nieuj�tej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia 
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si� ró�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odno�nie ujemnych ró�nic przej�ciowych 
dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowi�za�: - kwot� 
ujemnych ró�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� wyga�ni�cia ujemnych ró�nic 
przej�ciowych 

INNE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 

INNE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) czynne rozliczenia mi�dzyokresowe 
kosztów, w tym: 826 943 

- koszty uruchomienia nowej produkcji 184 148 

- koszty remontow   11 

- koszty post�powania układowego 642 784 

pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe, w 
tym:     

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 826 943 

  

ZAPASY 

ZAPASY 
w tys. zł 
2012 2011 

a) materiały 3 503 5 319 

b) półprodukty i produkty w toku 4 949 4 297 

c) produkty gotowe 6 938 6 545 

d) towary   44 

e) zaliczki na dostawy 58 132 

Zapasy, razem 15 448 16 337 

Na dzie� 31.12.2012 r. stan odpisów aktualizuj�cych zapasy wyniósł:a). na materiały i towary: 704 tys.zł 
, to jest 100% warto�ci materiałów i towarów , które nie wykazywały ruchu w ci�gu 6 m-cy 
poprzedzaj�cych dzie� bilansowy, w tym:- 699 tys. zł odpis na materiały- 5 tys. zł opis na towaryb) na 
wyroby gotowe: 179 tys. zł, to jest 50% warto�ci wyrobów gotowych nie wykazuj�cych ruchu w ci�gu 
12 m-cy poprzedzaj�cych dzie� bilansowy.  

NALE�NO	CI KRÓTKOTERMINOWE 

NALE�NO	CI KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) od jednostek powi�zanych 98 63 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie 98 63 
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spłaty: 

- do 12 miesi�cy 98 63 

powy�ej 12 miesi�cy     

dochodzone na drodze s�dowej     

inne     

b) nale�no�ci od pozostałych jednostek 10 741 11 016 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 9 368 8 827 

- do 12 miesi�cy 9 368 8 827 

- z tytułupodatków, dotacji, ceł 
ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych 
oraz innych �wiadcze� 

1 370 2 161 

- inne 3 28 

powy�ej 12 miesi�cy     

z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych 
oraz innych �wiadcze� 

    

dochodzone na drodze s�dowej     

inne     

Nale�no�ci krótkoterminowe netto, 
razem 10 839 11 079 

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� 
nale�no�ci 2 294 2 485 

Nale�no�ci krótkoterminowe brutto, 
razem 13 133 13 564 

Spółka dokonała cesji wierzytelno�ci istniej�cych i przyszłych z tytułu dostaw w kwocie 3 410 tys. zł na 
rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie , z tytułu przyznanego przez Bank limitu 
wierzytelno�ci do górnej wysoko�ci 7 000 tys. zł w ramach którego Spółka mo�e korzysta� z kredytu w 
rachunku bie��cym do wysoko�ci 6 000 tys. zł oraz z obsługi Walutowych Transakcji Terminowych do 
kwoty 1 000 tys. zł.Na dzie� bilansowy 31.12.2012 r. stan odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci 
krótkoterminowe wyniósł 2 294 tys. zł.Odpis aktualizuj�cy nale�no�ci tworzony jest w wysoko�ci 100% 
ich warto�ci , w przypadku gdy okres przeterminowania wynosi powy�ej 6 miesi�cy, lub je�eli sytuacja 
dłu�nika wskazuje na znaczne prawdopodbie�stwo nie�ci�galno�ci nale�no�ci.Stan odpisów 
aktualizuj�cych na 31.12.2012 r. uległ zmniejszeniu w odniesieniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego o 191 tys. zł.  

NALE�NO	CI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH 
NALE�NO	CI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH w tys. zł 
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2012 2011 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 98 63 

- od jednostek zale�nych 98 63 

od jednostek współzale�nych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znacz�cego inwestora     

od wspólnika jednostki współzale�nej     

od jednostki dominuj�cej     

inne, w tym:     

od jednostek zale�nych     

od jednostek współzale�nych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znacz�cego inwestora     

od wspólnika jednostki współzale�nej     

od jednostki dominuj�cej     

dochodzone na drodze s�dowej, w tym:     

od jednostek zale�nych     

od jednostek współzale�nych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znacz�cego inwestora     

od wspólnika jednostki współzale�nej     

od jednostki dominuj�cej     

Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych netto, razem 98 63 

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci od jednostek powi�zanych     

Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych brutto, razem 98 63 

  

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO	� NALE�NO	CI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO	� NALE�NO	CI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

w 
tys. zł 

2012 2011
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Stan na pocz�tek okresu 2 
485 

2 
437 

a) zwi�kszenia (z tytułu) 579 421 

- dokonane odpisy aktualiz. w ci���r pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów 
finansowych 579 421 

b) zmniejszenia (z tytułu) 770 373 

- rozwi�zanie i wykorzystanie odpisów aktualizuj�cych 770 373 

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci krótkoterminowych na koniec okresu 2 
294 

2 
485 

  

NALE�NO	CI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 

NALE�NO	CI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostkawaluta

w 
tys. zł 

2012 2011

a) w walucie polskiej w tys.  zł 6 
472 

7 
394 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł 6 
661 

6 
170 

b1. w walucie w tys. EUR 1 
417 

1 
211 

po przeliczeniu na tys. zł     5 
792 

5 
348 

b2. w walucie w tys. GBP 165 97 

po przeliczeniu na tys. zł     826 511 

b3. w walucie w tys. USD   91 

po przeliczeniu na tys. zł       311 

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł 43   

Nale�no�ci krótkoterminowe, razem w tys.  zł 13 
133 

13 
564 

  

NALE�NO	CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 

NALE�NO	CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 

w 
tys. zł 

2012 2011
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a) do 1 miesi�ca 4 
770 

4 
486 

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 303 253 

powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy     

powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku     

powy�ej 1 roku     

c) nale�no�ci przeterminowane 6 
386 

6 
346 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 11 
459 

11 
085 

d) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 1 
993 

2 
195 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 9 
466 

8 
890 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług przypadaj�ce do spłaty zarówno w przedziale czasowym do 1 m-ca , 
jak te� w przedziale powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy zwi�zane s� z normalnym tokiem sprzeda�y w Spółce.  

W odniesieniu do nale�no�ci z tytułu dostaw i usług nale�y wskaza�, które przedziały czasowe spłacania 
nale�no�ci zwi�zane s� z normalnym tokiem sprzeda�y przez emitenta 

NALE�NO	CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z 
PODZIAŁEM NA NALE�NO	CI NIESPŁACONE W OKRESIE: 

NALE�NO	CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z 
PODZIAŁEM NA NALE�NO	CI NIESPŁACONE W OKRESIE: 

w 
tys. zł 

2012 2011

a) do 1 miesi�ca 3 
014 

2 
963 

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 817 887 

c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 627 419 

d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 240 159 

e) powy�ej 1 roku 1 
688 

1 
918 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 6 
386 

6 
346 

f) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 
993 

2 
195 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 
393 

4 
151 



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������

�	��
�����������

���	 

W Spółce nie wyst�puj� nale�no�ci długoterminowe. W kwocie nale�no�ci krótkoterminowych brutto , 
która na dzie� 31.12.2012 r. wyniosła 13 133 tys. zł, nale�no�ci przeterminowane stanowi� kwot� 6 699 
tys. zł., w tym:- nale�no�ci przeterminowane z tytułu dostaw i usług 6 386 tys. zł- nale�no�ci 
przeterminowane pozostałe 313 tys. złOdpis aktualizuj�cy na nale�no�ci krótkoterminowe ogółem 
wyniósł 2 294 tys. zł, w tym:- odpis na nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 1 993 tys. zł- odpis na 
pozostałe nale�no�ci 301 tys. złNale�no�ci przeterminowane krótkoterminowe , z tytułu dostaw i usług 
wynosz�ce na koniec grudnia 2012 r.6 386 tys. zł po pomniejszeniu o odpis aktualizuj�cy w wysoko�ci 1 
993 tys. zł wyniosły 4 393 tys. zł , co stanowi 40,53% ogółu nale�no�ci krótkoterminowych netto. Z 
kwoty nale�no�ci przeterminowanych , nie obj�tych odpisem aktualizuj�cym, to jest 4 393 tys. zł , 
przypada na nale�no�ci przeterminowane do 1 m-ca warto�� 3 018 tys. zł (68,70% kwoty 
przeterminowanej nie obj�tej odpisem).  

NALE�NO	CI SPORNE I PRZETERMINOWANE 
W odniesieniu do ł�cznej warto�ci nale�no�ci (długo- i krótkoterminowych) nale�y poda� kwoty 
nale�no�ci spornych oraz nale�no�ci przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie 
dokonano odpisów aktualizuj�cych i nie wykazanych jako "Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej" 

Spóła nie posiada nale�no�ci spornych , dochodzonych na drodze s�dowej. Nale�no�ci przeterminowane 
zostały opisane szczegółowo w niniejszym Raporczie Rocznym SAR - 2012 pod not� 7a "Nale�no�ci 
krótkoterminowe" i pod not� 7f "Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto).  

Plik Opis 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

w jednostkach zale�nych     

udziały lub akcje     

nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w jednostkach współzale�nych     

udziały lub akcje     

nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     
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inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w jednostkach stowarzyszonych     

udziały lub akcje     

nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w znacz�cym inwestorze     

udziały lub akcje     

nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

we wspólniku jednostki współzale�nej     

udziały lub akcje     

nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w jednostce dominuj�cej     

udziały lub akcje     

nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     
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dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

w pozostałych jednostkach     

udziały lub akcje     

nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     

dłu�ne papiery warto�ciowe     

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)     

udzielone po�yczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

a) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 6 714 5 762 

- �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach 5 358 2 063 

- inne �rodki pieni��ne 1 356 3 699 

inne aktywa pieni��ne     

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 714 5 762 

  

PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostkawaluta

w 
tys. zł 

20122011

a) w walucie polskiej w tys.  zł     

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł     

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł     

Papiery warto�ciowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
razem w tys.  zł     
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PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNO	CI) 

PAPIERY WARTO	CIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNO	CI) 

w 
tys. zł 

20122011

A. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na giełdach (warto�� bilansowa)     

a. akcje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     

c1).....     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

B. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto�� bilansowa)     

a. akcje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     
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c1).....     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

C. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa)     

a. akcje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     

c1).....     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

D. Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa)     

a. udziały i akcje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

b. obligacje (warto�� bilansowa):     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c. inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):     
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c1).....     

- warto�� godziwa     

- warto�� rynkowa     

- warto�� według cen nabycia     

c2).....     

Warto�� według cen nabycia, razem     

Warto�� na pocz�tek okresu, razem     

Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem     

Warto�� bilansowa, razem     

  

UDZIELONE PO�YCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

UDZIELONE PO�YCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostkawaluta

w 
tys. zł 

20122011

w walucie polskiej w tys.  zł     

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł     

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł     

Udzielone po�yczki krótkoterminowe, razem w tys.  zł     

  

	RODKI PIENI
�NE I INNE AKTYWA PIENI
�NE (STRUKTURA WALUTOWA) 

	RODKI PIENI
�NE I INNE AKTYWA PIENI
�NE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostka waluta 

w 
tys. zł 

2012 2011

a) w walucie polskiej w tys.  zł 453 2 
367 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł 6 
261 

3 
395 

b1. w walucie w tys. EUR 1 
335 738 

po przeliczeniu na tys. zł     5 
456 

3 
259 
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b2. w walucie w tys. DKK 34 2 

po przeliczeniu na tys. zł     19 1 

b3. w walucie w tys. GBP 157 26 

po przeliczeniu na tys. zł     785 134 

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł 1 1 

	rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne, razem w tys.  zł 6 
714 

5 
762 

  

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 
w tys. zł 
2012 2011 

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 22   

  

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostkawaluta

w 
tys. zł 

20122011

a) w walucie polskiej w tys.  zł 22   

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł     

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł     

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.  zł 22   

  

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów, w tym: 649 917 

- ubezpieczenia na rok nast�pny 132 130 

- prenumeraty opłacone z góry   7 

- koszty przygotowania nowej produkcji oraz wyk. prac 
badawczo-rozwojowych 318 347 
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- koszty remontów 11 260 

- koszty post�powania układowego rozliczane w czasie 143 143 

- inne 45 30 

pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym:     

koszty post�powania układowego rozliczane w czasie     

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 649 917 

  

ODPISY AKTUALIZUJCE 
Je�eli ł�czna kwota odpisów aktualizuj�cych z tytułu trwałej utraty warto�ci uj�tych / odwróconych jest 
istotna nale�y ujawni�: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły si� 
odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczno�ci, które doprowadziły do dokonania lub 
odwrócenia odpisów, c) dla ka�dej z wyodr�bnionych grup składników aktywów: kwot� dokonanych 
odpisów aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapitał własny lub kwot� odwrócenia 
odpisów aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapitał własny 
Szczegółowe wyja�nienia dotycz�ce stanu odpisów aktualizuj�cych aktywa znajduj� si� pod notami 
dotycz�cymi danej grupy aktywów.W 2012 r. wyst�piły nast�puj�ce zmiany w odpisach aktualizuj�cych:- 
zwi�kszono odpis na nale�no�ci krótkoterminowe o kwot� 579 tys. zł- zmniejszono odpis na nale�no�ci 
krótkoterminowe (rozwi�zanie i wykorzystanie) o kwot� 770 tys. zł- zwi�kszono odpis na wyroby gotowe 
o kwot� 80 tys. zł- zmniejszono odpis na zapasy materiałów i towarów o kwot� 213 tys. złZwi�kszenia i 
zmniejszenia odpisów odniesiono odpowiednio w koszty lub przychody bie��cego okresu 
sprawozdawczego.  

Plik Opis 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 
w tys. zł 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do 
akcji 

Liczba 
akcji 

Warto�� 
serii/ 
emisji wg 
warto�ci 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A na 
okaziciela  brak   615   gotówka 

+ aport 1996.01.24 1996.01.24

B na 
okaziciela brak   1 020   gotówka  1996.05.24 1996.01.24

C na 
okaziciela brak   865   gotówka 1997.01.24 1997.01.01

D na 
okaziciela brak   1 431   gotówka 1998.01.14 1997.01.01

E na brak   4 333   gotówka 2001.06.29 2001.01.01
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okaziciela 

F na 
okaziciela brak   4 251   gotówka 2004.12.30 2001.01.01

G na 
okaziciela brak   8 149   gotówka 2010.08.25 2010.01.01

Liczba akcji, razem 20 
664   

Kapitał zakładowy, razem 61 992   

Warto�� 
nominalna jednej 
akcji (w zł) 

3,00   

Kapitał zakładowy Spółki nie podlegał w 2012 roku zmianom.Akcjonariuszami Spółki posiadaj�cymi co 
najmniej 5% kapitału zakładowego i taki sam procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu s�:1. 
OP Invest Sp. z o.o. z siedzib� w Starachowicach - posiada 5 525 246 sztuk akcji , co stanowi 26,25% w 
kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. OP Invest jest jednostk� dominuj�c� w 
stosunku do Spółki Odlewnie Polskie S.A.2. Bank Handlowy S.A. w Warszawie- posiada 3 495 248 sztuk
akcji, co stanowi 16,91% udział w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym 
zgromadzeniu.3.BNP Paribas Bank S.A. w Warszawie- posiada 1 952 896 sztuk akcji, co stanowi 9,45% 
udział w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.4. Bank Gospodarki 
�ywno�ciowej S.A. w Warszawie - posiada 1 303 586 sztuk akcji , co stanowi 6,31% udział w kapitale 
zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu .5. ING Bank 	l�ski S.A. w Katowicach
posiada 866 440 sztuk akcji , co stanowi 4,19% udział w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na 
walnym zgromadzeniu.6. Bank Millennium S.A. w Warszawie - posiada 530 712 sztuk akcji, co stanowi 
2,57% udział w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.Banki wykazane 
powy�ej w pkt 5 i 6 działaj� w ramach pozrozumienia z pozostałymi Bankami wymienionymi w pkt od 2 do 
4 posiadaj�cymi powy�ej 5% udział w kapitale Spółki i w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu.Poza spółk� OP Invest Sp. z o.o. wymienion� w pkt 1 jako dominuj�c� wobec Odlewnie 
POlskie S.A. akcjonariuszami powi�zanymi osobowo z Emitentem s�:1. Leszek Walczyk - Wiceprezes 
Zarz�du Spółki - posiada 498 578 sztuk akcji, co stanowi 2,41% udział w kapitale zakładowym i tyle samo 
głosów na walnym zgromadzeniu.2. Kazimierz Kwiecie�- Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej Spółki-
posiada 100 sztuk akcji, co stanowi 0,0005% udział w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki.  

Nale�y przedstawi� informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególno�ci o: - liczbie, 
rodzaju, warto�ci nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach warto�ci nominalnej akcji - 
zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
podwy�szenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwy�szenia 
kapitału zakładowego Ponadto nale�y poda� informacj� o strukturze własno�ci kapitału podstawowego 
emitenta, z wyodr�bnieniem liczby i warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, b�d�cych w posiadaniu 
emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powi�zanych oraz nale�y wskaza� akcjonariuszy posiadaj�cych 
bezpo�rednio lub po�rednio przez jednostki zale�ne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodr�bnieniem liczby i 
warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w 
zarz�dzaniu Je�eli emitent nie jest spółk� akcyjn�, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału 
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podstawowego 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 
w tys. zł 

Liczba Warto�� wg ceny 
nabycia 

Warto�� 
bilansowa 

Cel 
nabycia Przeznaczenie 

  

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA B
DCE WŁASNO	CI JEDNOSTEK 
PODPORZDKOWANYCH 
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA B
DCE WŁASNO	CI JEDNOSTEK 
PODPORZDKOWANYCH 
w tys. zł 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto�� wg ceny nabycia Warto�� bilansowa 

  

KAPITAŁ ZAPASOWY 

KAPITAŁ ZAPASOWY 
w tys. zł 
2012 2011 

ze sprzeda�y akcji powy�ej ich 
warto�ci nominalnej     

utworzony ustawowo     

utworzony zgodnie ze statutem / 
umow�, ponad wymagan� ustawowo 
(minimaln�) warto�� 

    

z dopłat akcjonariuszy / wspólników     

a) inny (wg rodzaju) 52 411 52 411 

- kapitał z umorzenia wierzytelno�ci 
obj�tych układem 52 393 52 392 

- przeksi�gowanie z kapitału z 
aktualizacji wyceny �rodków 
trwałych 

18 19 

Kapitał zapasowy, razem 52 411 52 411 

  

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
w tys. zł 
2012 2011 

a) z tytułu aktualizacji �rodków trwałych 18 19 

z tytułu zysków / strat z wyceny     
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instrumentów finansowych, w tym 

z wyceny instrumentów 
zabezpieczaj�cych     

z tytułu podatku odroczonego     

ró�nice kursowe z przeliczenia 
oddziałów zagranicznych     

inny (wg rodzaju)     

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 18 19 

  

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
w tys. zł 
2012 2011 

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem     

  

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
w tys. zł 
2012 2011 

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego, razem     

  

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

w 
tys. zł 

2012 2011

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 1 
070 747 

a) odniesionej na wynik finansowy 1 
070 747 

- ró�nice przej�ciowe dodatnie dot. niezapł. odsetek od nale�no�ci 20 19 

- ró�nice przej�ciowe dodatnie dot. kosztów remontów 52 118 

- ró�nice mi�dzy amortyzacj� podatkow� a bilansow� 856 610 

- leasing samochodów osobowych 32   

- koszty bada� przemysłowych na które Spółka otrzyma dotacje w 2012 r 110   

odniesionej na kapitał własny     
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odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy     

2. Zwi�kszenia 72 389 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich ró�nic przej�ciowych (z tytułu) 72 389 

- ró�nice mi�dzy amortyzacj� podatkow� a bilansow� 48 246 

- leasing samochodów osobowych 24 32 

- koszty bada� przemyslowych, na ktore spółka otrzyma dotacje   110 

- ró�nice przej�ciowe od niezapłaconych odsetek od nale�no�ci   1 

odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)     

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu)     

3. Zmniejszenia 180 66 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z 
tytułu) 180 66 

- kosztów remontu rozliczanych w czasie  50 66 

- nieotrzymanych odsetek od nale�no�ci 20   

- koszty bada� przemysłowych , na które Spółka otrzyma dotacj� w 2013 r. 110   

b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)   66 

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu)     

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 962 1 
070 

a) odniesionej na wynik finansowy 962 1 
070 

- ró�nice przej�ciowe dotycz�ce kosztów remontów 2 52 

- ró�nice mi�dzy amortyzacj� podatkow� a bilansow� 904 856 

- przychody podl. opodatkowaniu w przyszlo�ci (niezapłacone odsetki od nale�no�ci)   20 

- leasing samochodów osobowych 56 32 

- koszt bada� przemyslowych, na ktore spółka otrzyma dotacje w 2013 r   110 

odniesionej na kapitał własny     

odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy     
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Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nale�y 
przedstawi� odpowiednio co najmniej według poni�szych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup 
aktywów i zobowi�za�, których dotycz�: Zwi�kszenia z tytułu: - powstania ró�nic przej�ciowych - 
zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej ró�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: 
- odwrócenia si� ró�nic przej�ciowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - 
zmiany stawek podatkowych - rozwi�zania rezerwy wskutek braku mo�liwo�ci jej wykorzystania 
Odno�nie dodatnich ró�nic przej�ciowych dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup 
aktywów i zobowi�za�: - kwot� dodatnich ró�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� 
wyga�ni�cia dodatnich ró�nic przej�ciowych - ł�czn� kwot� ró�nic przej�ciowych zwi�zanych z 
inwestycjami w jednostkach podporz�dkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsi�wzi�ciach, na 
które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 	WIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 	WIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

w 
tys. zł 

2012 2011

a) stan na pocz�tek okresu 244 234 

- rezerwa na �wiadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 244 234 

b) zwi�kszenia (z tytułu) 4 10 

- zwi�kszenie bie��ce rezerwy 4 10 

wykorzystanie (z tytułu)     

rozwi�zanie (z tytułu)     

c) stan na koniec okresu 248 244 

  

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 	WIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 	WIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

w 
tys. zł 

20122011

a) stan na pocz�tek okresu     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

d) rozwi�zanie (z tytułu)     

e) stan na koniec okresu     

  

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w zł 
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tys. 
2012 2011

a) stan na pocz�tek okresu     

- rezerwa utworzona na koszty w Oddziale Wiesbaden     

- rezerwa na urlopy     

- rezerwa na badanie bilansu     

- rezerwa na odsetki od zobowi�za�     

- pozostale rezerwy na koszty (ochrona �rodowiska i pozostale)     

- rezerwa na wynagrodzenia     

b) zwi�kszenia (z tytułu)     

- rezerwa na badanie bilansu     

- dotworzenie rezerwy na odsetki od zobowi�za�     

- rezerwa na urlopy     

- rezerwa na wynagrodzenia     

- rezerwa na nagrody jubileuszowe     

- rezerwa na remonty i postoje zwi�zane z remontami     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

- rezerwy na badanie bilansu     

- rezerwy na koszty     

- na wynagrodzenia     

- koszty oddziału     

- odsetki     

d) rozwi�zanie (z tytułu)     

- rezerwa na odsetki     

- rezerwa na wynagrodzenia     

e) stan na koniec okresu     

- rezerwy na urlopy     

- rezerwy na badanie bilansu     

- rezerwy na odsetki od zobowi�za�     

- rezerwa na wynagrodzenia     



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������

�	��
�����������

���	 

- pozostale rezerwy na koszty ochrony �rodowiska i pozostałe     

- rezerwa na jubileusze     

- rezerwa na remonty i postoje zwi�z. z remontami     

  

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 

w 
tys. zł 

2012 2011

a) stan na pocz�tek okresu 2 
950 520 

- rezerewa utworzona na koszty w Oddziale Wiesbaden   20 

- rezerwa na urlopy 315 287 

- rezerwa na badanie bilansu 9 8 

- rezerwa na odsetki od zobowi�za� 23 50 

- pozostałe rezerwy na koszty (ochrona �rodowiska i pozostałe) 25 31 

- rezerwa na wynagrodzenia 162 124 

- rezerwa na jubileusze 216   

- rezerwa na remony i postoje  2 
200   

b) zwi�kszenia (z tytułu) 1 
085 

2 
619 

- rezerwa na badanie bilansu 9 17 

utworzenie rezerwy na ochron� �rodowiska i pozostale koszty     

- dotworzenie rezerwy na odsetki od zobowi�za�   22 

- rezerwa na urlopy 84 28 

- rezerwa na wynagrodzenia 120 136 

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 124 216 

- rezerwa na remonty i postoje zwi�zane z remontami 600 2 
200 

- rezerwa na koszty doradztwa 133   

- rez\erwa na inne koszty  15   

c) wykorzystanie (z tytułu) 1 152 
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161 

- rezerwy na badanie bilansu 9 16 

- rezerwy na koszty   6 

- na wynagrodzenia 6 76 

- koszty oddziału   20 

- odsetki   34 

- rezerwa na jubileusze 150   

- rezerwa na remonty i postoje zwi�zane z remontami 900   

- rezerwa na urlopy 96   

d) rozwi�zanie (z tytułu) 59 37 

- rezerwa na odsetki 23 15 

- rezerwa na wynagrodzenia 36 22 

e) stan na koniec okresu 2 
815 

2 
950 

- rezerwy na urlopy 303 315 

- rezerwy na badanie bilansu 9 9 

- rezerwy na odsetki    23 

- rezerwa na wynagrodzenia 240 162 

- pozostałe rezerwy na koszty ochrony �rodowiska i pozostałe 25 25 

- rezerwa na jubileusze 190 216 

- rezerwy na remonty i postoje zwi�z. z remontami 1 
900 

2 
200 

- rezerwa na koszty doradztwa 133   

- rezerwa na inne koszty  15   

  

ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE 
ZOBOWIZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 

w tys. zł 
2012 2011 

wobec jednostek zale�nych     

kredyty i po�yczki     

z tytułu emisji dłu�nych papierów     
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warto�ciowych 

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

wobec jednostek współzale�nych     

kredyty i po�yczki     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

wobec jednostek stowarzyszonych     

kredyty i po�yczki     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

wobec znacz�cego inwestora     

kredyty i po�yczki     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

wobec wspólnika jednostki współzale�nej     

kredyty i po�yczki     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

umowy leasingu finansowego     
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inne (wg rodzaju)     

wobec jednostki dominuj�cej     

kredyty i po�yczki     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

a) wobec pozostałych jednostek 15 853 20 112 

- kredyty i po�yczki   818 

- z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych   0 

- inne zobowi�zania finansowe, w tym: 15 853 19 294 

- umowy leasingu finansowego 137 86 

- inne (wg rodzaju) 15 716 19 208 

- zobowiazania ukladowe 15 716 19 208 

Zobowi�zania długoterminowe, razem 15 853 20 112 

  

ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 

ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY 

w 
tys. zł 

2012 2011

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 10 
592 

11 
381 

b) powy�ej 3 do 5 lat 5 
261 

8 
731 

powy�ej 5 lat     

Zobowi�zania długoterminowe, razem 15 
853 

20 
112 

  

ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostkawaluta
w tys. zł 
2012 2011 
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a) w walucie polskiej w tys.  zł 15 
853 

20 
112 

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł     

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł     

Zobowi�zania długoterminowe, razem w tys.  zł 15 
853 

20 
112 

  

ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO�YCZEK 
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO�YCZEK 
w tys. zł 

Nazwa 
(firma) 
jednostki, 
ze 
wskazaniem 
formy 
prawnej 

Siedziba 

Kwota kredytu / po�yczki wg 
umowy 

Kwota kredytu / po�yczki 
pozostała do spłaty 

Warunki 
oprocentowaniaw 

tys. 
zł 

w 
walucie jednostka waluta 

w 
tys. 
zł 

w 
walucie jednostka waluta 

  

W przypadku kredytów i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH 
DŁU�NYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁU�NYCH 
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
w tys. zł 

Dłu�ne instrumenty 
finansowe wg 
rodzaju 

Warto�� 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa 

Rynek 
notowa� Inne 

  

Nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� długoterminowych 
zabezpieczonych na maj�tku emitenta (ze wskazaniem rodzaju 
zabezpiecze�) 

      

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
ZOBOWIZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

w tys. zł 
2012 2011 

a) wobec jednostek zale�nych 145 159 

kredyty i po�yczki, w tym:     
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długoterminowe w okresie spłaty     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

z tytułu dywidend     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

- z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalno�ci: 145 159 

- do 12 miesi�cy 145 159 

powy�ej 12 miesi�cy     

zaliczki otrzymane na dostawy     

zobowi�zania wekslowe     

inne (wg rodzaju)     

wobec jednostek współzale�nych     

kredyty i po�yczki, w tym:     

długoterminowe w okresie spłaty     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

z tytułu dywidend     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalno�ci:     

do 12 miesi�cy     

powy�ej 12 miesi�cy     

zaliczki otrzymane na dostawy     

zobowi�zania wekslowe     

inne (wg rodzaju)     

wobec jednostek stowarzyszonych     

kredyty i po�yczki, w tym:     

długoterminowe w okresie spłaty     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     
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z tytułu dywidend     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalno�ci:     

do 12 miesi�cy     

powy�ej 12 miesi�cy     

zaliczki otrzymane na dostawy     

zobowi�zania wekslowe     

inne (wg rodzaju)     

wobec znacz�cego inwestora     

kredyty i po�yczki, w tym:     

długoterminowe w okresie spłaty     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

z tytułu dywidend     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalno�ci:     

do 12 miesi�cy     

powy�ej 12 miesi�cy     

zaliczki otrzymane na dostawy     

zobowi�zania wekslowe     

inne (wg rodzaju)     

wobec wspólnika jednostki współzale�nej     

kredyty i po�yczki, w tym:     

długoterminowe w okresie spłaty     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

z tytułu dywidend     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

z tytułu dostaw i usług, o okresie     
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wymagalno�ci: 

do 12 miesi�cy     

powy�ej 12 miesi�cy     

zaliczki otrzymane na dostawy     

zobowi�zania wekslowe     

inne (wg rodzaju)     

wobec jednostki dominuj�cej     

kredyty i po�yczki, w tym:     

długoterminowe w okresie spłaty     

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

z tytułu dywidend     

inne zobowi�zania finansowe, w tym:     

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalno�ci:     

do 12 miesi�cy     

powy�ej 12 miesi�cy     

zaliczki otrzymane na dostawy     

zobowi�zania wekslowe     

inne (wg rodzaju)     

b) wobec pozostałych jednostek 19 200 27 140 

- kredyty i po�yczki, w tym: 3 815 10 820 

- długoterminowe w okresie spłaty   6 822 

- krótkoterminowe   3 998 

z tytułu emisji dłu�nych papierów 
warto�ciowych     

z tytułu dywidend     

- inne zobowi�zania finansowe, w tym: 100 65 

- leasing   65 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalno�ci: 9 151 10 684 
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do 12 miesi�cy     

powy�ej 12 miesi�cy     

- zaliczki otrzymane na dostawy 16 150 

zobowi�zania wekslowe     

- z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i 
innych �wiadcze� 1 114 1 040 

- z tytułu wynagrodze� 728 813 

- inne (wg tytułów) 4 276 3 568 

- zobowi�zania układowe 3 492 3 492 

- zobowi�zania z tytulu inwestycji 758 51 

- pozostałe 26 25 

c) fundusze specjalne (wg tytułów) 11 15 

- zakladowy fundusz �wiadcze� socjalnych 11 15 

Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 19 356 27 314 

  

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostka waluta
w tys. zł 
2012 2011 

a) w walucie polskiej w tys.  zł 14 
817 

21 
441 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  zł 4 
539 

5 
873 

b1. w walucie w tys. EUR 1 
110 

1 
330 

po przeliczeniu na tys. zł     4 
539 

5 
873 

w walucie w tys. CHF     

pozostałe waluty w tys. zł w tys.  zł     

Zobowi�zania krótkoterminowe, razem w tys.  zł 19 
356 

27 
314 

  

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I PO�YCZEK 
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I PO�YCZEK 
w tys. zł 
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Nazwa 
(firma) 
jednostki 

Siedziba 

Kwota kredytu/ po�yczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/ po�yczki 
pozostała do spłaty 

Warunki 
oprocentowaniaw 

tys. 
zł 

w 
walucie jednostka waluta 

w 
tys. 
zł 

w 
walucie jednostka waluta 

Raiffeisen 
Bank 
Polska S.A. 

Warszawa 6 
000   w tys. zł 281   w tys. zł 

Jednorazowa 
prowizja 
przygotowawcza 
0,5%. 
Oprocentowanie 
zmienne 
WIBOR 1M 
powi�kszone o 
mar�� Banku 
2,5%  
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Bank 
Millennium 
S.A. 

Warszawa 8 
000   w tys. zł 2 

716   w tys. zł 

Jednorazowa 
prowizja od 
uruchomienia 
kredytu w 
wysoko�ci 1%. 
Oprocentowanie 
zmienne 
WIBOR 1M 
powi�kszony o 
mar�� Banku 
1,2%. 

Bank 
Millennium 
S.A. 

Warszawa 4 
000   w tys. zł 818   w tys. zł 

Oprocentowanie 
zmienne 
WIBOR 1M 
powi�kszony o 
mar�� Banku 
1,75% 
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W przypadku kredytów i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH 
DŁU�NYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁU�NYCH 
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
w tys. zł 

Dłu�ne instrumenty 
finansowe wg rodzaju 

Warto�� 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa Inne 

  

Ponadto nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� krótkoterminowych zabezpieczonych na maj�tku 
emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze�) 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO	CI FIRMY
w tys. zł 
2012 2011 

Stan na pocz�tek okresu     

a) zwi�kszenia (z tytułu)     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

Stan ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu     

  

INNE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 

INNE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) bierne rozliczenia mi�dzyokresowe 
kosztów 1 365 1 077 

długoterminowe (wg tytułów)     

- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 365 1 077 

- rezerwa na koszty braków jako�ciowych 1 365 1 077 

b) rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 9 308 5 317 

- długoterminowe (wg tytułów) 7 937 4 541 

- dotacja do �rodków trwałych otrzymana z 
PFRON 74 93 

- dotacja do projektu celowego OBR- 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji   58 

- dotacja do projektu celowego ADI- 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji   129 
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- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i 
SPMF) z NFO	iGW 3 600 4 112 

- dotacja do projektu inwestycyjnego z 
Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany 
system topienia 

127 149 

- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 4 078   

- dotacja do projektu celowego �eliwo 
sferoidalne z PARP 58   

- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 371 776 

- dotacja do �rodków trwalych otrzymanych 
z PFRON 19 24 

- dotacja z NFO	iGW 512 512 

- dotacja do projektu Zint.System Topienia - 
Ministerstwa Gospodarki 21 21 

- dotacja do projektu celowego OBR 
Min.Nauki i Informatyzacji 59 78 

- dotacja do projektu celowego ADI 
Min.Nauki i Informatyzacji 129 141 

- dotacja do �r. trwałych (projekt OBRKO) 
otrzymana z PARP i UE 616   

- dotacja do prac B+R ( �eliwo sfeoroidalne) 
otrzymana z PARP i UE 15   

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 10 673 6 394 

  

WARTO	� KSI
GOWA NA 1 AKCJ
 
Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce sposób obliczenia warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� 
oraz rozwodnionej warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� 
W 2012 roku nie wyst�piły zmiany kapitału zakładowego Spółki i na dzie� bilansowy wyniósł on 61 992 
363,00 zł oraz dzielił si� na 20 664 121 sztuk akcji w warto�ci nominalnej 3,00 zł ka�da. Warto�� 
ksi�gow� na jedn� akcj� wynosz�c� 1,16 zł na dzie� 31.12.2012 r. wyliczono dziel�c kapitał własny 
wystepuj�cy na dzie� bilansowy (23 955 tys. zł ) przez liczb� akcji w kapitale zakładowym na dzie� 
bilansowy (20 664 tys. szt.).Z uwagi na brak elementów rozwadniaj�cych akcje zwykłe, w niniejszym 
sparawozdaniu nie prezentujemy rozwodnionej warto�ci ksi�gowej na jedna akcj�.  

Plik Opis 

NALE�NO	CI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) 

NALE�NO	CI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) 
w tys. zł 
2012 2011 

a) otrzymanych gwarancji i por�cze�, w tym:     
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- od jednostek zale�nych     

- od jednostek współzale�nych     

- od jednostek stowarzyszonych     

- od znacz�cego inwestora     

- od wspólnika jednostki współzale�nej     

- od jednostki dominuj�cej     

b) pozostałe (z tytułu)     

- w tym: od jednostek zale�nych     

- w tym: od jednostek współzale�nych     

- w tym: od jednostek stowarzyszonych     

- w tym: od znacz�cego inwestora     

- w tym: od wspólnika jednostki współzale�nej     

- w tym: od jednostki dominuj�cej     

- w tym: od jednostek zale�nych     

- w tym: od jednostek współzale�nych     

- w tym: od jednostek stowarzyszonych     

- w tym: od znacz�cego inwestora     

- w tym: od wspólnika jednostki współzale�nej     

- w tym: od jednostki dominuj�cej     

Nale�no�ci warunkowe od jednostek powi�zanych, razem     

  

ZOBOWIZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z 
TYTUŁU) 

ZOBOWIZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z 
TYTUŁU) 

w 
tys. zł 

20122011

a) udzielonych gwarancji i por�cze�, w tym:     

- na rzecz jednostek zale�nych     

- na rzecz jednostek współzale�nych     

- na rzecz jednostek stowarzyszonych     

- na rzecz znacz�cego inwestora     
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- na rzecz wspólnika jednostki współzale�nej     

- na rzecz jednostki dominuj�cej     

b) pozostałe (z tytułu)     

- w tym: na rzecz jednostek zale�nych     

- w tym: na rzecz jednostek współzale�nych     

- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych     

- w tym: na rzecz znacz�cego inwestora     

- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzale�nej     

- w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej     

- w tym: na rzecz jednostek zale�nych     

- w tym: na rzecz jednostek współzale�nych     

- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych     

- w tym: na rzecz znacz�cego inwestora     

- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzale�nej     

- w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej     

Zobowi�zania warunkowe na rzecz jednostek powi�zanych, razem     

  

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-
RODZAJE DZIAŁALNO	CI) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-
RODZAJE DZIAŁALNO	CI) 

w 
tys. zł 

2012 2011

- odlewy �eliwne, staliwne 95 
196 

104 
197 

- usługi 1 
646 

1 
405 

- w tym: od jednostek powi�zanych 234 241 

w tym: od jednostek powi�zanych     

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 96 
842 

105 
602 

- w tym: od jednostek powi�zanych 234 241 
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 

w 
tys. zł 

2012 2011

a) kraj 46 
261 

48 
526 

- w tym: od jednostek powi�zanych 234 241 

w tym: od jednostek powi�zanych     

w tym: od jednostek powi�zanych     

b) eksport 50 
581 

57 
076 

w tym: od jednostek powi�zanych     

w tym: od jednostek powi�zanych     

w tym: od jednostek powi�zanych     

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 96 
842 

105 
602 

- w tym: od jednostek powi�zanych 234 241 

  

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO	CI) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO	CI) 

w 
tys. zł 

2012 2011

- towary 1 
183 

1 
868 

- w tym: od jednostek powi�zanych 588 537 

- materiały 147 60 

w tym: od jednostek powi�zanych     

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 1 
330 

1 
928 

- w tym: od jednostek powi�zanych 588 537 

  

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA w zł 
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TERYTORIALNA) tys. 
2012 2011

a) kraj 924 1 
140 

- w tym: od jednostek powi�zanych 588 537 

- przychody ze sprzeda�y towarów 777 1 
080 

- w tym: od jednostek powi�zanych 588 537 

- przychody ze sprzeda�y materiałów 147 60 

w tym: od jednostek powi�zanych     

b) eksport 406 788 

w tym: od jednostek powi�zanych     

- przychody ze sprzeda�y towarów 406 788 

w tym: od jednostek powi�zanych     

w tym: od jednostek powi�zanych     

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 1 
330 

1 
928 

- w tym: od jednostek powi�zanych 589 537 

  

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
w tys. zł 
2012 2011 

a) amortyzacja 6 171 5 415 

b) zu�ycie materiałów i energii 51 229 54 692 

c) usługi obce 16 264 15 493 

d) podatki i opłaty 854 808 

e) wynagrodzenia 14 594 15 054 

f) ubezpieczenia społeczne i inne 
�wiadczenia 3 742 3 506 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z 
tytułu) 1 171 1 253 

Koszty według rodzaju, razem 94 025 96 221 

Zmiana stanu zapasów, produktów i -80 4 178 
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rozlicze� mi�dzyokresowych 

Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki (wielko�� 
ujemna) 

-12 -31 

Koszty sprzeda�y (wielko�� ujemna) -2 492 -2 337 

Koszty ogólnego zarz�du (wielko�� 
ujemna) -7 822 -7 304 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 83 619 90 727 

  

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) rozwi�zane rezerwy (z tytułu) 517 372 

- na nale�no�ci 481 350 

- na inne koszty 36 22 

b) pozostałe, w tym: 353 569 

- rozwi�zane odpisy aktualizuj�ce 
zapasy materiałów i wyrobów 
gotowych 

213 234 

- VAT za złe długi   6 

- z likwidacji �rodkow trwałych 4 19 

- przedawnione i umorzone 
zobowi�zania 87 190 

- otrzymane odszkodowania, kary i 
grzywny 28 97 

- nadwy�ki inwentaryzacyjne 21 17 

- pozostałe   6 

Inne przychody operacyjne, razem 870 941 

  

INNE KOSZTY OPERACYJNE 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 710 452 
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- na nale�no�ci 573 406 

- na przewidywane koszty 137 46 

b) pozostałe, w tym: 356 732 

koszty braków jako�ciowych     

- przedawnione i umorzone 
nale�no�ci   6 

- koszty likwidacji �rodka trwalego 2 102 

- przekazane darowizny 55 63 

- rozliczone w czasie koszty 
post�powania układowego 143 143 

- złomowanie produktow   345 

- inne  2 9 

- ostro�na wycena zapasow 
wyrobów gotowych 91 34 

- zaplacone odszkodowania, kary i 
grzywny 9 15 

- niedobory i szkody 54   

Inne koszty operacyjne, razem 1 066 1 184 

Odpis w kwocie 80 tys.zł wykazany w 2012 roku , w rachunku zysków i strat w pozycji "Aktualizacja 
warto�ci aktywów niefinansowych" dotyczy 50% warto�ci wyrobów gotowych nie wykazuj�cych ruchu 
w ciagu 12 miesi�cy poprzedzaj�cych dzie� bilansowy.  

W odniesieniu do odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów niefinansowych nale�y wskaza� ich 
wysoko�� w podziale wg tytułów oraz wyja�ni� przyczyny ich utworzenia 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
w tys. zł 
2012 2011 

a) od jednostek powi�zanych, w tym:     

- od jednostek zale�nych     

- od jednostek współzale�nych     

- od jednostek stowarzyszonych     

- od znacz�cego inwestora     

- od wspólnika jednostki współzale�nej     

- od jednostki dominuj�cej     



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������

�	��
�����������

���	 

b) od pozostałych jednostek     

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem     

  

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
w tys. zł 
2012 2011 

z tytułu udzielonych po�yczek     

od jednostek powi�zanych, w tym:     

od jednostek zale�nych     

od jednostek współzale�nych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znacz�cego inwestora     

od wspólnika jednostki współzale�nej     

od jednostki dominuj�cej     

od pozostałych jednostek     

a) pozostałe odsetki 35 148 

- od jednostek powi�zanych, w tym:   148 

od jednostek zale�nych     

od jednostek współzale�nych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znacz�cego inwestora     

od wspólnika jednostki współzale�nej     

od jednostki dominuj�cej     

od pozostałych jednostek     

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 35 148 

  

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) dodatnie ró�nice kursowe   827 

- zrealizowane   799 
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- niezrealizowane   28 

b) rozwi�zane rezerwy (z tytułu) 35 16 

- na odsetki od zobowi�za� 35 16 

c) pozostałe, w tym: 22 5 

- umorzone i przedawnione odsetki 
od zobowiaza�   5 

- wycena ipochodnego instrumentu 
finansowego (forward) 22   

Inne przychody finansowe, razem 57 848 

  

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
w tys. zł 
2012 2011 

a) od kredytów i po�yczek 489 997 

dla jednostek powi�zanych, w tym:     

dla jednostek zale�nych     

dla jednostek współzale�nych     

dla jednostek stowarzyszonych     

dla znacz�cego inwestora     

dla wspólnika jednostki współzale�nej     

dla jednostki dominuj�cej     

- dla innych jednostek   997 

b) pozostałe odsetki 15 13 

dla jednostek powi�zanych, w tym:     

dla jednostek zale�nych     

dla jednostek współzale�nych     

dla jednostek stowarzyszonych     

dla znacz�cego inwestora     

dla wspólnika jednostki współzale�nej     

dla jednostki dominuj�cej     

- dla innych jednostek 15 13 
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Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 504 1 010 

  

INNE KOSZTY FINANSOWE 

INNE KOSZTY FINANSOWE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) ujemne ró�nice kursowe, w tym: 272   

- zrealizowane 107   

- niezrealizowane 165   

b) utworzone rezerwy (z tytułu) 6 37 

- na odsetki od zobowi�za�   22 

- naodsetki od nale�no�ci 6 15 

c) pozostałe, w tym: 166 204 

- wycena kredytów w skorygowanej 
cenie nabycia   44 

- prowizja od kredytu bankowego 166 160 

Inne koszty finansowe, razem 444 241 

  

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDA�Y CAŁO	CI LUB CZ
	CI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZDKOWANYCH  
Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� informacje 
o wyniku na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zale�nych, 
współzale�nych i stowarzyszonych, sposobie rozlicze� pomi�dzy jednostk� sprzedaj�c� a kupuj�c� udziały 
(akcje) oraz warto�ci ksi�gowej ka�dej sprzedanej jednostki 
W 2012 roku Spółka nie dokonywała sprzeda�y udziałów w jednostce podporz�dkowanej.Od 2009 roku 
Spółka Odlewnie Polskie S.A. posiada 100% udział w kapitale Spółki PRIMA Sp. z o.o. z siedzib� w 
Starachowicach, który j� upowa�nia do 100% głosów na zgromadzeniu współników. Na pods. art. 56 ust.3 
ustawy o rachunkowo�ci Spółka Odlewnie Polskie S.A. nie sporz�dza sprawozdania skonsolidowanego. 
Szczegółowa informacja o podstawowych wska�nikach ekonomiczno- finansowych spółki zale�nej 
PRIMA zamieszczone s� w punkcie VII.4 "Dodatkowej informacji i obja�nie� do sprawozdania 
finansowego za 2012 r."  

Plik Opis 

ZYSKI NADZWYCZAJNE 

ZYSKI NADZWYCZAJNE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) losowe     

b) pozostałe (wg tytułów)     
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Zyski nadzwyczajne, razem     

  

STRATY NADZWYCZAJNE 

STRATY NADZWYCZAJNE 
w tys. zł 
2012 2011 

a) losowe     

b) pozostałe (wg tytułów)     

Straty nadzwyczajne, razem     

  

PODATEK DOCHODOWY BIE�CY 

PODATEK DOCHODOWY BIE�CY
w tys. zł 
2012 2011 

1. Zysk (strata) brutto 5 788 5 909 

Korekty konsolidacyjne     

2. Ró�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) 
brutto a podstaw� opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów) 

-5 788 -5 909 

- koszty nieuznane podatkowo 7 549 10 358 

- przychody nieuznane podatkowo -4 103 -3 665 

- inne ró�nice pomi�dzy wynikiem 
brutto a podstaw� opodatkowania -9 234 -12 602 

Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym     

Podatek dochodowy według stawki ... 
%     

Zwi�kszenia, zaniechania, zwolnienia, 
odliczenia i obni�ki podatku     

Podatek dochodowy bie��cy uj�ty 
(wykazany) w deklaracji podatkowej 
okresu, w tym: 

    

wykazany w rachunku zysków i strat     

dotycz�cy pozycji, które zmniejszyły 
lub zwi�kszyły kapitał własny     

dotycz�cy pozycji, które zmniejszyły 
lub zwi�kszyły warto�� firmy lub     
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ujemn� warto�� firmy 

  

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT: 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT: 

w 
tys. zł 

2012 2011

- zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si� ró�nic przej�ciowych -
108 323 

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych     

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytułu z poprzednio nieuj�tej straty podatkowej, ulgi podatkowej 
lub ró�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu     

- zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego lub braku mo�liwo�ci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy 

744 -
348 

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)     

Podatek dochodowy odroczony, razem 636 -25 

  

ŁCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 

ŁCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
w tys. zł 
2012 2011 

- uj�tego w kapitale własnym     

- uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci 
firmy     

  

Pozycja "Ł�czna kwota podatku odroczonego uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy" 
dotyczy jednostkowych sprawozda� finansowych w przypadku poł�czenia 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
DOTYCZCY 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
DOTYCZCY 

w 
tys. zł 

20122011

- działalno�ci zaniechanej     

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych     
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POZOSTAŁE OBOWIZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI
KSZENIA STRATY), Z 
TYTUŁU: 

POZOSTAŁE OBOWIZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI
KSZENIA STRATY), Z 
TYTUŁU: 

w 
tys. zł 

20122011

Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty), razem     

  

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK 
PODPORZDKOWANYCH WYCENIANYCH METOD PRAW WŁASNO	CI, W 
TYM: 

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH 
WYCENIANYCH METOD PRAW WŁASNO	CI, W TYM: 

w 
tys. zł 

20122011

- odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych     

- odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych     

- odpis ró�nicy w wycenie aktywów netto     

  

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw 
własno�ci" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw 
własno�ci do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych 

PODZIAŁ ZYSKU 
Nale�y przedstawi� sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w 
przypadku niezako�czonego roku obrotowego - propozycj� podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniaj�c, 
odpowiednie dla ustalenia wielko�ci zysku lub straty, dane liczbowe 
Zarz�d Spółki zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku osi�gni�tego za 2012 rok w 
kwocie 5 151 617,41 złotych na pokrycie starty z lat ubiegłych.Uchwał� Nr 5/2012 z dnia 07.05.2012 r. 
zwyczajnego walnego zgromadzenia zysk za rok obrotowy 2011 w wysoko�ci 5 933 631,42 złotych został 
w cało�ci przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.  

Plik Opis 

ZYSK NA 1 AKCJ
 
Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce sposób obliczenia zysku (straty) na jedn� akcj� zwykł� 
oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwykł� z uwzgl�dnieniem podziału na wszystkie rodzaje 
akcji zwykłych, które ró�ni� si� mi�dzy sob� prawem udziału w zysku netto danego okresu 
Zysk na jedn� akcj� zwykł� wyliczono dziel�c zysk netto danego roku sparwozdawczego przez 
�redniowa�ona liczb� akcji zwykłych wyst�puj�c� w tym okresie. 	redniowa�ona liczba akcji zwykłych za 
2012 r. i za 2011 r. była to�sama ze stanem akcji na dzie� bilansowy i wyniosła 20 664 121 sztuk.Z uwagi 
na brak elementów rozwadniaj�cych akcje zwykłe w niniejszym sprawozdaniu nie prezentujemy 
rozwodnionego zysku na jedna akcj�.  

Plik Opis 

NOTY OBJA	NIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI
�NYCH 
Nale�y zdefiniowa� �rodki pieni��ne przyj�te do rachunku przepływów pieni��nych, przedstawiaj�c ich 
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struktur� na pocz�tek i koniec okresu W przypadku wyst�pienia niezgodno�ci pomi�dzy bilansowymi 
zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku 
przepływów pieni��nych, nale�y wskaza� ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów 
pieni��nych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", nale�y przedstawi� wykaz 
tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczaj� 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, 
wpływów lub wydatków z danej działalno�ci, a zostały uj�te w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek 
przepływów pieni��nych sporz�dzony jest metod� bezpo�redni�, dodatkowo nale�y przedstawi� not� 
obja�niaj�c� zawieraj�c� uzgodnienie przepływów pieni��nych netto z działalno�ci operacyjnej metod� 
po�redni� do warto�ci wyliczonych metod� bezpo�redni� 
Stan �rodków pieni��nych w rachunku przepływów pieni��nych przedstawia si� nast�puj�co:1. 	rodki 
pieni��ne na pocz�tek okresu sprawozdawczego 5 762 tys. zl2. 	rodki pieni��ne na koniec okrsu 
sprawozdawczego 6 714 tys. zł3. Bilansowa zmiana �rodków pieni��nych : (+) 952 tys. zł.Wykazane w 
rachunku przepływów pieni��nych:a). �rodki pieni��ne z działalno�ci operacyjnej dotycz� wpływów i 
wydatków pieni��nych z podstawowej działalno�ci Spółki. Zysk netto ustalony metod� ksi�gow� został 
doprowadzony za pomoc� korekt do wyniku kasowego wyra�aj�cego �rodki pieni��ne uzyskane z 
działalno�ci operacyjnej ( wpływy- wydatki).b). �rodki pieni��ne z działalno�ci inwestycyjnej dotycz� 
rzeczywistych wydatków pieni��nych i wpływów zwi�zanych z szeroko poj�t� działalno�ci� inwestycyjn� 
( wpływy - wydatki).c). �rodki pieni��ne z działalno�ci finansowej dotycz� rzeczywistych wpływów i 
wydatków pieni��nych z tytułu pozyskania i spłaty obcych �ródeł finansowania w postaci kredytów oraz 
zapłaconych odsetek od kredytów (wpływy - wydatki).Wskazane w ramach przepływów �rodków 
pieni��nych , w działalno�ci operacyjnej , zmiany stanu nie s� zgodne z bilansow� zmian� stanu BZ- BO 
w nast�puj�cych pozycjach:a). zobowi�zania - ze stanu zobowiaza� na BO i BZ wyeliminowano 
zobowi�zania kredytowe oraz zobowi�zania inwestycyjne,b). nakłady inwestycyjne skorygowano o 
zmian� stanu zobowi�za� inwestycyjnych oraz lasingowych.  

Plik Opis 

PRZEPŁYWY 	RODKÓW PIENI
�NYCH Z 
DZIAŁALNO	CI OPERACYJNEJ (METODA 
PO	REDNIA) 

w tys. zł 

2012 2011 

Zysk (strata) netto     

Korekty razem     

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
wycenianych metod� praw własno�ci     

Amortyzacja     

(Zyski) straty z tytułu ró�nic kursowych     

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     

(Zysk) strata z działalno�ci inwestycyjnej     

Zmiana stanu rezerw     

Zmiana stanu zapasów     

Zmiana stanu nale�no�ci     

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych z     
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wyj�tkiem po�yczek i kredytów 

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych     

Inne korekty     

Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 
(I+/-II)     

  

B. DODATKOWE NOTY OBJA	NIAJCE 
W dodatkowych notach obja�niaj�cych do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych 
porównywalnych nale�y przedstawi�: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do 
wszystkich aktywów i zobowi�za� finansowych nale�y przedstawi� instrumenty finansowe z podziałem co 
najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowi�zania finansowe przeznaczone do 
obrotu c) po�yczki udzielone i nale�no�ci własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci e) aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - przedstawiaj�c stan na pocz�tek okresu, 
zwi�kszenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzgl�dnieniem 
podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowi�za�, według podziału przyj�tego w bilansie 1.2. 
Ponadto odno�nie wszystkich aktywów i zobowi�za� finansowych, w podziale odpowiednio według 
kategorii instrumentów finansowych, okre�lonych w pkt 1.1., oraz z uwzgl�dnieniem podziału na grupy 
(klasy) aktywów i zobowi�za� finansowych:  
1.2.1. Nale�y zamie�ci�: a) podstawow� charakterystyk�, ilo�� i warto�� instrumentów finansowych, w 
tym opis istotnych warunków i terminów, które mog� wpłyn�� na wielko��, rozkład w czasie oraz 
pewno�� przyszłych przepływów pieni��nych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w 
szczególno�ci: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. 
zabezpieczenie - kwot� (wielko��) b�d�c� podstaw� obliczenia przyszłych płatno�ci - sum� i termin 
przyszłych przychodów lub płatno�ci kasowych - termin ustalania cen, zapadalno�ci, wyga�ni�cia lub 
wykonania instrumentu - mo�liwo�ci wcze�niejszego rozliczenia - okres lub dzie� - je�li istniej� - cen� lub 
przedział cen realizacji instrumentu - mo�liwo�ci wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub 
pasywów - ustalon� stop� lub kwot� odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich 
płatno�ci - dodatkowe zabezpieczenia zwi�zane z tym instrumentem, przyj�te lub zło�one - w/w 
informacji równie� dla instrumentu, na który dany instrument mo�e by� zamieniony - inne warunki 
towarzysz�ce danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka zwi�zanego z instrumentem - sum� istniej�cych 
zobowi�za� z tytułu zaj�tych pozycji w instrumentach  

b) opis metod i istotnych zało�e� przyj�tych do ustalania warto�ci godziwej aktywów i zobowi�za� 
finansowych wycenianych w takiej warto�ci c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania 
aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dost�pnych do sprzeda�y, tj. czy odnosi si� je do 
przychodów lub kosztów finansowych, czy te� do kapitału z aktualizacji wyceny, jak równie� kwoty 
odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) obja�nienie przyj�tych zasad wprowadzania do ksi�g 
rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat 
obci��enia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególno�ci informacj� o: - wcze�niej przypadaj�cym 
terminie wykupu lub wynikaj�cym z umowy terminie przeszacowania warto�ci - efektywnej stopie 
procentowej, je�eli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obci��enia ryzykiem kredytowym, a 
w szczególno�ci informacj� o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jak� jednostka jest nara�ona, 
bez uwzgl�dniania warto�ci godziwej jakichkolwiek przyj�tych lub poczynionych zabezpiecze�, w 
przypadku gdyby wierzyciel nie wywi�zał si� ze �wiadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego  

1.2.2. Odno�nie aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y lub przeznaczonych do obrotu, 
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wycenianych w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia, je�eli brak jest mo�liwo�ci wiarygodnego 
zmierzenia warto�ci godziwej tych aktywów, nale�y wskaza� warto�� bilansow�, przyczyny, dla których 
nie mo�na wiarygodnie ustali� warto�ci godziwej tych aktywów, a tak�e – o ile to mo�liwe – okre�li� 
granice przedziału, w którym warto�� godziwa tych instrumentów mo�e si� zawiera� 1.2.3. Odno�nie 
aktywów i zobowi�za� finansowych, których nie wycenia si� w warto�ci godziwej nale�y zamie�ci�: a) 
dane o ich warto�ci godziwej; je�eli z uzasadnionych przyczyn warto�� godziwa takich aktywów lub 
zobowi�za� nie została ustalona, to nale�y ten fakt ujawni� i poda� podstawow� charakterystyk� 
instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na 
aktywnym regulowanym rynku, na którym nast�puje publiczny obrót instrumentami finansowymi, 
informacje za� o tej cenie s� ogólnie dost�pne b) w przypadku gdy warto�� godziwa aktywów i 
zobowi�za� finansowych jest ni�sza od ich warto�ci bilansowej - warto�� bilansow� i warto�� godziw� 
danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizuj�cych ich warto�� 
bilansow� oraz uzasadnienie przekonania o mo�liwo�ci odzyskania wykazanej warto�ci w pełnej kwocie 
1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca si� w papiery warto�ciowe 
lub umowy odkupu, to odr�bnie dla ka�dej transakcji nale�y przedstawi�: a) charakter i wielko�� 
zawartych transakcji, w tym opis przyj�tych lub udzielonych gwarancji i zabezpiecze�, dane przyj�te do 
wyliczenia warto�ci godziwej przychodów odsetkowych zwi�zanych z umowami zawartymi w danym 
okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zako�czonymi jak i 
niezako�czonymi w danym okresie b) informacj� o aktywach finansowych wył�czonych z ksi�g 
rachunkowych  

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w warto�ci godziwej do 
aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, nale�y poda� powody zmiany zasad wyceny 
1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizuj�cych z tytułu trwałej utraty warto�ci aktywów 
finansowych albo w zwi�zku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwi�kszono 
warto�� składnika aktywów, nale�y poda� kwoty odpisów obni�aj�cych i zwi�kszaj�cych warto�� 
aktywów finansowych 1.2.7. Odno�nie dłu�nych instrumentów finansowych, po�yczek udzielonych lub 
nale�no�ci własnych nale�y poda� przychody z odsetek wyliczone za pomoc� stóp procentowych 
wynikaj�cych z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotycz�, 
przy czym osobno nale�y wykaza� odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki 
naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z podziałem według terminów 
zapłaty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy 1.2.8. Odno�nie dokonanych 
odpisów aktualizuj�cych warto�� po�yczek udzielonych lub nale�no�ci własnych z tytułu trwałej utraty 
ich warto�ci nale�y poda� naliczone od tych wierzytelno�ci odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. 
Odno�nie zobowi�za� finansowych nale�y poda� koszty z tytułu odsetek od tych zobowi�za�, 
wyliczonych za pomoc� stóp procentowych wynikaj�cych z zawartych kontraktów, z podziałem na 
koszty odsetek zwi�zane ze zobowi�zaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi 
krótkoterminowymi zobowi�zaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowi�zaniami 
finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie nale�y wykaza� odr�bnie od 
kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z 
podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy  

1.2.10. Nale�y poda� informacje dotycz�ce celów i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z 
uwzgl�dnieniem podziału na zabezpieczanie warto�ci godziwej, zabezpieczanie przepływów pieni��nych 
oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje 
obejmuj�ce co najmniej: a) opis rodzaju zabezpiecze� b) opis instrumentu zabezpieczaj�cego oraz jego 
warto�� godziw� c) charakterystyk� zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku 
zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowi�zania nale�y poda� 
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informacje dotycz�ce celów i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z uwzgl�dnieniem podziału na 
zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych 
zobowi�za�, a ponadto informacje obejmuj�ce co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym 
przewidywany okres do zaj�cia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowi�zania b) opis 
zastosowanych instrumentów zabezpieczaj�cych c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych 
zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Je�eli 
zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczaj�cych, zarówno b�d�cych pochodnymi 
instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowi�zaniami o innym charakterze, w przypadku 
zabezpieczania przepływów pieni��nych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, nale�y 
poda�: a) kwoty odpisów zwi�kszaj�cych i zmniejszaj�cych kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty 
odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty 
odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej warto�ci 
pocz�tkowej na dzie� wprowadzenia do ksi�g rachunkowych składnika aktywów lub zobowi�za�, który 
do tego dnia był obj�ty planowan� transakcj� lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowi�zanie 
poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi 
instrumentami pochodnymi.  

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno�ci zobowi�zaniach warunkowych, w tym równie� 
udzielonych przez emitenta gwarancjach i por�czeniach (tak�e wekslowych), z wyodr�bnieniem 
udzielonych na rzecz jednostek powi�zanych 3. Dane dotycz�ce zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub 
jednostek samorz�du terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własno�ci budynków i budowli 4. 
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno�ci zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w nast�pnym okresie 5. Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, 
�rodków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie 
najbli�szych 12 miesi�cy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa 
trwałe; odr�bnie nale�y wykaza� poniesione i planowane nakłady na ochron� �rodowiska naturalnego 
7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powi�zanymi na 
warunkach innych ni� rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami okre�laj�cymi charakter tych 
transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotycz�ce jednostek powi�zanych, o: a) wzajemnych nale�no�ciach i 
zobowi�zaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezb�dne do 
sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu 
gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzgl�dnionych w bilansie w zakresie niezb�dnym 
do oceny ich wpływu na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy  

8. Informacje o wspólnych przedsi�wzi�ciach, które nie podlegaj� konsolidacji, w tym: a) nazwie, 
zakresie działalno�ci wspólnego przedsi�wzi�cia b) procentowym udziale c) cz��ci wspólnie 
kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, warto�ci niematerialnych i prawnych d) 
zobowi�zaniach zaci�gni�tych na potrzeby przedsi�wzi�cia lub zakupu u�ywanych rzeczowych 
składników aktywów trwałych e) cz��ci zobowi�za� wspólnie zaci�gni�tych f) przychodach uzyskanych 
ze wspólnego przedsi�wzi�cia i kosztach z nimi zwi�zanych g) zobowi�zaniach warunkowych i 
inwestycyjnych dotycz�cych wspólnego przedsi�wzi�cia 9. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu, z 
podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o ł�cznej warto�ci wynagrodze�, nagród lub korzy�ci, w 
tym wynikaj�cych z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym 
programów opartych na obligacjach z prawem pierwsze�stwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych 
(w pieni�dzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, nale�nych lub potencjalnie 
nale�nych, odr�bnie dla ka�dej z osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych emitenta w przedsi�biorstwie 
emitenta, bez wzgl�du na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy te� wynikały z podziału 
zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominuj�ca, wspólnik jednostki współzale�nej lub 
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znacz�cy inwestor - oddzielnie informacje o warto�ci wynagrodze� i nagród otrzymanych z tytułu 
pełnienia funkcji we władzach jednostek zale�nych, współzale�nych i stowarzyszonych  

11. Informacje o warto�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por�cze� lub innych 
umów zobowi�zuj�cych do �wiadcze� na rzecz emitenta, jednostek od niego zale�nych, współzale�nych 
i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez 
emitenta w przedsi�biorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsi�biorstwach jednostek od niego 
zale�nych, współzale�nych i z nim stowarzyszonych (dla ka�dej grupy osobno), osobom zarz�dzaj�cym i 
nadzoruj�cym, odr�bnie dla osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych oraz oddzielnie ich współmał�onkom, 
krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj�cym oraz innym 
osobom, z którymi s� one powi�zane osobi�cie, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych 
kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozda� finansowych, o dokonanie badania lub przegl�du sprawozdania finansowego oraz 
okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, wypłaconym lub nale�nym za rok obrotowy 
odr�bnie za:  badanie sprawozdania finansowego  inne usługi po�wiadczaj�ce, w tym przegl�d 
sprawozdania finansowego  usługi doradztwa podatkowego  pozostałe usługi c) informacje okre�lone w 
lit. b nale�y poda� tak�e dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, 
dotycz�cych lat ubiegłych, uj�tych w sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres 13. Informacje o 
znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu bilansowym, a nieuwzgl�dnionych w sprawozdaniu 
finansowym 14. Informacje o relacjach mi�dzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i 
zakresie przej�cia aktywów i pasywów  

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do 
podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska�nikiem 
inflacji, z podaniem �ródła wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z przyj�ciem okresu ostatniego 
sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - je�eli skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z 
okresu ostatnich trzech lat działalno�ci emitenta osi�gn�ła lub przekroczyła warto�� 100% 16. 
Zestawienie oraz obja�nienie ró�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 
porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami 
finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania 
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat 
obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj� 
maj�tkow� i finansow�, płynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 18. Dokonane korekty bł�dów, ich 
przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj� maj�tkow� i 
finansow�, płynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 19. W przypadku wyst�powania niepewno�ci 
co do mo�liwo�ci kontynuowania działalno�ci, opis tych niepewno�ci oraz stwierdzenie, �e taka 
niepewno�� wyst�puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi�zane. 
Informacja powinna zawiera� równie� opis podejmowanych, b�d� planowanych przez emitenta działa� 
maj�cych na celu eliminacj� niepewno�ci  

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w ci�gu którego nast�piło 
poł�czenie, wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po poł�czeniu spółek, oraz 
wskazanie dnia poł�czenia i zastosowanej metody rozliczenia poł�czenia (nabycia, ł�czenia udziałów): - 
w przypadku rozliczenia metod� nabycia - nazw� (firm�) i opis przedmiotu działalno�ci spółki przej�tej, 
liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu poł�czenia, cen� przej�cia, 
warto�� aktywów netto według warto�ci godziwej spółki przej�tej na dzie� poł�czenia, warto�� firmy lub 
ujemn� warto�� firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metod� ł�czenia 
udziałów – nazw� (firm�) i opis przedmiotu działalno�ci spółek, które w wyniku poł�czenia zostały 
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wykre�lone z rejestru, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu 
poł�czenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych poł�czonych spółek za 
okres od pocz�tku roku obrotowego, w ci�gu którego nast�piło poł�czenie, do dnia poł�czenia 21. W 
przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporz�dkowanych - metody praw własno�ci - nale�y przedstawi� skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy  

22. Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie 
obja�niaj�cej do sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� podstaw� prawn� niesporz�dzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniaj�cymi odst�pienie od 
konsolidacji lub wyceny metod� praw własno�ci, nazw� i siedzib� jednostki sporz�dzaj�cej 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy�szym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego 
publikacji, podstawowe wska�niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj�ce działalno�� jednostek 
powi�zanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: warto�� przychodów ze sprzeda�y oraz 
przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz warto�� kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
warto�� aktywów trwałych, przeci�tne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je�eli s� wymagane na 
podstawie odr�bnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji ni� wskazane 
powy�ej, wymaganych na podstawie obowi�zuj�cych przepisów o rachunkowo�ci, lub innych 
informacji, mog�cych w istotny sposób wpłyn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej, finansowej, wyniku 
finansowego i ich zmian – nale�y ujawni� te informacje w odpowiedniej cz��ci sprawozdania 
finansowego 
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