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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw starachowicań

l. objaśnienia do bilansu

1. szczegołowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środkóvl trwałych, Wańości

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

odpisy arnońyzacyjne rzeczowych aktywóW tMałych oraz Wańości niematerialnych sąujmowane W rachunku zyskóW

i strat.
Dla określonych grup śtodkóW trwałych przyjęto następujące okresy uż}łkowania:

- prcwo Wieczyslego Użytkowania gruntów

- budynkiibudowle

- lokal mieszkalny
maszyny iUrządzenia

- śrcdki transportowe

- pozostałeśrodkitMałe

- oprogramowaniakomputerowe

- prcce badawczo- tozwojowe

1'1. zmiany Wańości grup rodzajowych środków trwałych

zmianv W stanie środkóW od 01.01.20'13 r. do 31 12.2013r.

10 lat

22 - 50lal
67 lat

3' 15 lat

5- Tlat
4 lata

2- 5lat
5 lal

Tytul
ctunty (wlw ptawo Budynki,lokale i

wiec?ystego obiekyinżynie i
uż''lkowania grunlów) lądowej i wodnel

Weńość brutto

1 Bilans otwarcia 401 6 762 50 266 1 993 3 651 63 073

2 zwiększenia 14 3 547 1 032 163 4 756

zakup 14 3 547 1 032 163 4 756

3 Zmniejszenia 67 I 845 51 298 2261

B
sprzedaż

llkwidacla 67 1794
51 - 102

298 2159

4 Bilans zamknięcia 401 6 709 51 968 2974 3 516 65568

T'źut
Budynki,lokale i urządzenia
obiektyinżynierii techniczne
lądawejiwodnej 1 aszyny

śrcdkj

.
Skumulowane

umorŻenie (amońYzacja)

1 Bilans otwarcia 295 1819 21 584 I 208 2 590 27 496

2 zwiększenia
amortyzacia za okres

18

1B 213
4703
4 703

406

406
455
455

5795

3 Zmnieiszenia 48 1 673 43 281 2 009

a

ń

sprzedaż
Likwdacia 48

49 43

1 588

-92
281 1917

4 Bilans Żam kniecia 313 1 S84 24650 1571 2764 31282

5 Wańośó środkówtMałych
netto na początek okesu

106 4 943 28 682 785 I 061 35 577

6 Wańość ślodków tMałych
netto na koniec okresu

88 Ą725 21318 1 403 152 34286

Dodatkowe ]nformacje l objaśnien]a do splawozdan]a finansowego za 2013r



spóIha AkcYina oDLEWNlE PoLsKlE z s'edzibą w slalachow'cach

1.2. zmiany Wańości grup rodzajowych W Wańościach niematerialnych i prawnych

Zmian

1.3. zmiany Wańości grup rodzajowych inwestycji długoterminowych

Zmianv w stanie inwe hod 01.01 2013 r. do 31.12.2013 r.

L

I
?
1

4

Wstanie Wańości niematerialnych iprawnych od 01'01'2013r.do31.12'2013r'(Wtys.

Kosza lnne wanoścj
zakończonych Wa'.bśćfi|,nvprac
tozwojowych

Lp. fylul

l. wańość brutto

1 Bileńs otwarcia 5 944 I 046 s87 6 990

2 Zwiekszenia 2 22
A zakrp 2 22
3 zmnieisŻenia 7 7

.
skumulowane UmorŹenie

i

676 622 5 818
- ,-l!ogry!!q!) .. ..

BilanB otwarcia5 5142
6 zwiększenia 569 281 280 . 850

A amortyzacja Ża okres

7 Zmnieiszenia

569 281 |

3

280 850
.3

A sDlz€daż

B l]kwidŹ.]a 3 3

8 Bilans zamkniecia 5711 954 902 6665

t.
wańość netto na początek

. okresu ( 1.1-11.5)
802 370 365 1172

Wańość netto na koniec
okresu (1.4.- 11.8)

87 87 320

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego Ża 2013r'



oDLEWNlE PoLsKlE z s'edŻibąw sla?c'row'cach

początek oklesu
(r.1.rr.5)
Wańość netto na

koniec okres!

2. Wańość gruntóW użytkowanych Wieczyście

Wańośó począlkowa zakupionych praw Wieczystego użytkowania gruntóW o pow1eEchni łącznej 7,9660 ha

wyniosła na31'12'2013 r. 4o1 tys' zł, a ich Wartośó księgowa netto na ten dzień Wyniosła 88 tys.zł'

31j22013tPowieŹchnia qruntow u ie na 31.12.

kięEa wieczysta / lokalizacia nieluchoności
Stan na Star ra

31.122A13 31.12.2012
wha wha

1

2

3

4

q,27sq

q,zt95

0,0205

0,5562

lw nr K 1 H/0003]619ł _ Al' Wyzwolenia 70, starachowice

KW fl \l 1q 00023237/0 - 4.. Wyzwol"r a 70. Slarac\owce

{W fl 
^l'-/00029471/4 

- Al. Wyzwoela 70 Sla a(low(e
ĄW 1'h 1h/000J2252,7 _ A' WyŻwo'enia 70' slaracl'owice

0/796
6,7195

0,0205

0.5562

5 KW nr Kl 1Hi00041159/1 - A. Wyzwolenja 70, Siarachowlce 0,1878 0.1878

6 Klv nr K| 1 H/00032250/3 " Al' Wyzwo]enia 70' slarachowic€ 0 0069 0,0069

7

B

KWnrK I H/00027366i1 - P. Wysocklego 3 starachowice

KW nr xl 1H/00049304/9 - Al Wyzwolelia 70 Starachowice

0,0136

0,1819

0,0136

0,1819

RAZEM 7,9660 7,9660

3. Wańość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środkóW trwałych

spółka nie posiada amońyzowanych pEezsiebje ślodkóWtMavch, użWanych na podstaw|e umóW dzieżawy'

społka posiada i amońyzuje środki tMałe leasingowane o lącznej Wańości początkowej 950 tys' zł i Ęcznej
Wańość księgowej netto na 31 '122013 l ' Wnoszącej 627 tys' zł 

' 
W tym:

_ sześć samochodów osobowych o Wańości początkowej 763 tys. zł iWartości księgowej netto 479 tys. zł'

dwa Wózki Widłowe o wańościo Wańości początkowej '187 tys. Żł iWańości księgowej nelto 148 tys. Żł.

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013r'



oDLEWNlE PoLsKlE z sledzibąw starachowicach

4. odpisy aKualizujące środki trwałe

W spolce W 2013loku nie wystąpjv odpisy aktual|Żuiące Wartość śtodkóWtMa'ch.

5. zobo,,Yiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

uzyskania prawa własności budynków i budowli

społka nie posiada zobowiązań Wobec budżetu miasta starachowic z lt'lułu Uzyskania prawa Własności budynkóW i

budowli na koniec grudnla 2013 r.

6. struktura Własności kapitału podstawowego oraz liczba iWańość nominalna akcji

Kapitał podstawowy społki na dzień bilanso\Ąy WyniÓsł 61 992 tys. zł i dzieli] się na 20 664 121 sztuk akcji o

Wańości nominalnej 3,oo zl każda' W ciągu 2013loku kapitał podstawo\Ąy nie podlegał żadnyr. zmianom'

na 31.12.2013 r.struklura Własności kapitału

Liczba akcii Llcżbł arcji Ćenż furtość 'Udziałw
w sztlkach w sztuhach --::::,-, -^:,::- kapitate iwLp Na,waAhcknarius,. i:if i;;;;; *:.:,:k, ,?!!!it,.1 n.u"et",a"
1,t,trrr,1rr 31.12.2013t. w t's LI newzw%

Liczba akcii Llcżb, arcji Ć.nż furtość 'U+i!"'aptate t wLp. Na,waAhcknarius,z i;;;;;; tsbnna noninaka ,".,,1j21 t",bb en'a"
31.12.2012L 31.12.2013t. w t's LI nawzw%

1 oPlnvesisp z o'o' W slarachow]cach 54252Ą6 54252Ą6 3,00 16276 2625 0/a

2 Bark haroolvy S.A. wWa-s7.wie 1,.95 248 ! 19! ?lq ! !0 10.86 1b.9: ";

ą BNP Paibds Bdnl oos{a s A' .o52 896 1 952 896 j'oo 5 859 9'45 o;

, Bank GospodaPiŻyw os.iowel s'A w 
1 30J 586 . 

303 586 J 00 3 911 6 J1 "o

s ńći]nłśą.LiŚ.A' 
" 

rło*ić..l -t 866440 866 44ó 3'0o 2599 Ąfirń
6 Bar.vlelliJmsA wwrrszawie l 530712 A712 l.0O 1592 t.5120

7 PKo OFE 2 06s743 9 00 6197 10,00%
8 Pozostali Akcjona usze 7089993 5024250 9.qq 15073 24,32%

RMEM t1.7t 20 664 121 20 664121 x 61 992 100,00 %

' 
*nkiWsEza're W pkt 5$ tabel! działająW mmach porozurnjenia z pozostałymi Bankami poslada]ącymi

powyżej5% W kapitale spółki i w ogólnej liczb]e głosóW nawalnyrn z9romadzeniu (WZ)'

*/ W 2013 roku \łystąpiv zmiany wstrlktuŻe \Ą4asności znacznych pakietóW akcji społki'

PKo BP Bankowy otwańy Fi]ndusz Emerytalny (dalej zwany PKo oFE), na skutek zakończenia Likwidacji

otwartego Funduszu Emerytalnego PoLsAT (zwanego dalejoFE PoLsA']] ipEejęciem Wtym dniu pŻezPKo
oFE aktywóW oFE PoLsAT' stał się posiadaczem akcji odlewnie Polskie s'A' W liczb]e 2 065 743 szllk' co
stanowi 1o,oo% udziału W kapita|e zakładowym społki odIewnie Po|skie s.A' i taki sam udzial W ogó]nej liczbie

głosóW na Walnym Zgromadzeniu'

Dane o strlkiuEe Własności kapitału podstawowego pokryWają się z danymi zawańymi W bilansb i W zeslawieniu

zmian kapjtalu Własnego'

Dodalkowe informacie iob]aśnienia do sprawoŻdania f]nansowego Ża 2013r



spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE Ż siedzibąw starachowicach

7. zmiana kapitałów zapasowych i rezerwowych

stan na koniec toku obrotowego' zwiększenia i zmniejszenla oraz stan na początek roku obrotowego kapitalów

[4asnych pęedstawione są W załączniku do sptawozdan|a finansowego za 2013 r' o naŻwie 
''zestawienie 

zmian

kapitału Masnego''.

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

zarząd zarekomenduje Walnemu ŻgromadzeniL] spółki pŻeŻnaczenie zysku osiągnjętego za 2013 lok W kwocle

5 185 tys. zł na pokrycie straty z lat ublegvch, kórych Ęczna Wysokość na 31'12'2013 r' Wyniosła (')90 466 tys.

zł.

9. zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych

9.1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego

W oktesie od 01'01'2013 r' do 31'12'2013 r' aktywa z tt4ułL] odroczonego podatku dochodowego zmniejszyły slę o

kwotę 84o tys' zł' co \łpłynęło na zwjększenie podatku odrcczonego za 2013 r' Wykazanego w rachunk! zyskóW

i strat.

9.2. zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

W okresie od 01.01'20'13l' do 31.12'2013 r' zobowiązania z t}łufu odroczonego podatku dochodowego zwiększyly

się o 42 tys' zł' co Wpłynęło na zwiększenie podatku odroczonego za 2013 r Wrykazanego W rachunkL] zyskóW i

strat.

9.3. lnformacje o utwor.eniu , zwiększeniu , Wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych

zmianach Wielkości szacunkowych

W spółce, Wokresie 12 miesięcy 2013I' Wystąpiv następujące zmjany Wstanie rezeM i wielkości szacunkowych|

31 .12.2012 t. 31.12.2013 twykotz ystanie lozwiązanie

1' RezeMy długoteminowe, 248 1g 266

rezeMa na świadczenia 248 1S 266

2.Rez€rwy kótkoterminowe,
2 815 4625 3137 1 098 3 205

rcŻerwa na śWiadczen a emerytalne
podobne (urlopy, nagrody

iLrbieuszowe)

493 "/ 512 100 905

- rezeMa na wnaorodzenia 240 25U 900 460 1464
- rezeMa na remoniy I koszty

postojÓw ŻWiązanych z
remontami i lnwestyciami

1 900 1 500 2124 s00 780

_ reŻeMa na koszty doladŻtwa 133 133

- pozoslale tezeovy 49 29 17 5 56

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do splawozdania f]nansowego za 2013r.



spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw starachowicach

'/ W sprawozdan]U za 2012 r. kwota 493 tys' zł dotycząca krótkoterminowych rezerw na urlopy inagrcdy
jubilelszowe prezentowana była W pozostalych rezeMach krótkolerminowych'

9'4. Wykaz istotnyGh pozycjiczynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia kresowe kosŻów (W

L

318

11
i4ź

45
1857

Dodatkowe inforrnacje iobjaśnjenia do sprawozdania finansowego za 2013r'



na oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw starachowicach

10' odpisy aktualizujące z tytułu ukaty Wańości aKywów finansowych iwańości należności
oraz odwróceniu takich odpisóW

W spółce ' 
W okresie 12 miesięcy 2013 r. , poza rezeMami lłymienionymi W punkcie 9'3 niniejszej lnformacji

Dodatkowej, utwoEono 
' 
Wykolzystano i rozwiązano następujące odpisy aktua|izujące Wańość aktywow:

31.12.2012t. 31.12.2013 t.

odpis aktua|izujący udziały W

oodm]oce za]eżnym
122 122

odp]s aklua izu]ący należności 2 29Ą 368 112 524 2026

11. lnformacje o odpisach aktualizujących wańość zapasów do wańości netto możliwej do
uzyskania i odwlóceniu odpisów z tego tytułu

W spółce , W okrcsie 12 m]esięcy 2013 r' utworzono i lozwiązano następujące odpisy aktua]izujące Wańość

zapasóW:
Wfus zł

31.12.2012 r. 3'1.12.2013t.

odpis aklU alizujący zapa sy 104 242 5 941

odpis aklua izuiący zapasy WyrcbóW 179 14 r79 14

12' Podział zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z podz]ałem na okresy spłaty'

a) zobowiązania długoterminowe Wg okresóW spłaty:

- od 1 roku do 3 lat
-od3doSlat
' powyże] 5 lat

10 803 tys' zł
1746 tys. zl
- tys. zl

razem zobowiązania długotermlno\łe;

ztego:

12 549 tys. zł

. zobawiązania uwadawe 12 223 tys' zł

. zobawiąŻania leasingowe 326 tys. zł

PleMszy rok splaty d|a zobow]ązań długoterminołych |iczony jest od 1 stycznia 20'l 5 rcku '

Dodatkowe in'ormacje iobjaśn]enia do sprawozdania finansowego za 2013r'
t0



spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibą w starachowicach

b) zobowiązania krótkoterminov/e (w tym zobowiązania ukladowe W kwocie 3 492 tys' zł) Według okresóW
splat Wynoszą

_ do 1 roku 22 108 tys' zł

zobowiązania krótkoterminowe razem:

krcd'ly ipażyczkj 5 501

zobowiązania z t łulu daslaw rabót i usług 1a04B
zobowiązania z tiu|u Wagradzeń 1 040
zabowiązania z tytuhl podatkóW i innych śW' 1 393
zobowiązania leasingowe 191

zaliczki owmane na dośav| 160
pozastałe zobowiązania 3 737
( Ż tego zobawiązdnia u^ładawe 3 492 f|s' zł)

|undusŻe specjalne ( zFss) 38

ztega.

22108|ys. zł

tys' zł
tys' zł
tys' zł
tys. zł
tys' zł
tys. zl
t!s' zł

tys. zł

13' Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku społki

Na majątku spólki według stanu na dzleń 3112'2013 l zabezpieczone zostały następujące zobowiązania]
_ Wobec Banku lvlillenium z t}4ułu zawańej un]owy kredyłu obrotowego W rachunku bieżącym i umowy o |inię

na akredytywy dokumentowe,

- Wobec Raiffejsen Bank Polska z tytufu zawańej umowa o lim]t wierzttelności'

Tabela poniżej przedsiawia szczegółowe informacje W zaktesie zobowiązań zabezpjeczonych na mająlku

spółkiI

Wal'toś ć za b o zpi o czeńi a na

1 Bank M llennium SA z Kredl obroiowy W Ęchunku
bleżącym na kwolę 8 000lys zl
- umowa zdn 03 12.200/r.wraz
zpÓŹn' z.|..

a) nrająlek rz€czowy
' Unowa pŻewłaszcz€nia dwóch ]n
lechnoogcznych o n|merŻeinw 1902/5 i1903/5
Wraz z ces]ą pl2w Ż po isy Ubezpieczen owe od
ognia innyclr zdażeń osowych
_ zastaw €jestrowy na lrŻądŻeniu do teletransm s]i

pomiarówenergelycznych o numelze ]nw 1999/6
wraz z ces]ą praw Ż pollsy ubezp]eczeniowej

16 334

145

7 840

51

2 Umowa o lnię n€ aked}ływy
dokumentowe nr 6410/13/424104

zdn 20112013 r. do
maksymalnej kwoly 1 500 lys zl

. umowa prz€WłasŻcŻen a dwóch lnii
lechno]olicznych o numerŻeinw 1902/5 1903/5
wmz z cesją praw z p0 sy u bezpieczen]owe] od
ogn a l innych Żdażeń ]osowych (zab€żpiecŻenle
WspóIne Ż kedńem w rachunku bieżącym)

16334 7 840

3
sA.
zsiedzibą

|)no a Ż dn. a1 02'2012 waz Ż
AnekŚcm nr27dn 1501 20j3 r

o l mlt wierŻytelności do oórne]

lripoteka na prawie W]eczysteqo UŹytkowan]a
gruntu d a klórego prowadzona ]esl ks ęga
WiecŻysla Kl 1H,00023237/0 WfaŻ cesją 12000 47S3

Dodatkowe inforrnacje iobjaśnjen]a do sprawozdan]a finansowego za 2013r'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z sledzibąW starachow|cach

Wysokości 8 0001ys zl w

spó]ka może korzystaó :

a) z kedylu W r_ku bjeŻącyrn do
Wysokości6 000 łs. zł

Tmnsakcji iern nowych do kwoly
1 000 tys zl
c) Ż lifirilu na akreĄ'l}.ły "bez
pokrycia z góry"do kwoly 1 000

p€wŻpo sy ubezp ecze n iowe] od ognia i

innych zdarŻeń osowych

_ potwierdzona ces]a należności
pżVsluqL]iących od następuiących
dłużnikÓw Kredytob orcy:

KoRPosp'Żo'o W JaWoŻ €| s pma s'A' w
Lub ine] PHZ 'VEGA' PaWeł Budnick] w
WalszŹWie, Js Fabryka Pę€kładnisp Żo'o
w Berkowie UN A sp' zo o. W Grudziądzu.

3410

d)z gwaancji bankowej do kwoty

1 000 tys zł
tączna kwota zadł]żenia z
pozyci od a)do d) n e moż€
plzekoczyć kwoly 8 000 iys. zl'
natom asl z poz b)i c) ni€ może

14. zobowiązania warunkowe

Na koniec poprzedniego roku oblotow€go społka nie Wykazywała innych zobowiązań Warunkowych poza

Wystawionymi pŻez nią Wekslami w]asnym] in b/a'co stanowiącymj zabezpieczenie lmóW o dofinansowanje

prcjektóW realizowanych z Udziałem środkóW pomocowych' Na dzień bilansovry 3'].12.2013 r' W stosunku do

stanu na dzi-Óń 31'12'2012 l' zmniejszeniu uległy zobowiązania Walunkowe o kwotę 762 tys' zł Wobec

l,4inbterstwa Gospodarki w Warczawie na skutek zakończenia okresu monitorowania trwałości projektu

inwestycyjnego dofinansowanego ze śtodkóW publicznych za pośredn ictwem tej Ins$łucjj'

Wańość zabezpieczeń wekslov]ych na dzień bi|ansowy dotyczących zawańych umóW o doiację prezentuje

poniższatabela:

społka nie posiada innych zobowiązań Warunkowych poza Wymienionymi powyżej

riul 31.1Ż2a13r.

Zabeżp]eczen e należ}'iego Wykonan]a zobowiąz€ń
Wyn ka]ącyclr z Umowy nr P0PW.01.03.00-26'039]09-00 7
dn a 3108.201fi odofinansowane projektu

' 
stworŻenie w społce odlewnie Polskje s A oŚrodka

BadawcŻo Rozwojowego Komponentów odlewn cŻych
OBRKO"

6200

J

zabezpeczenie należyteqo Wykonania zobowązań
wynikających Ż umowy nI UDA-Po|G.o1'04.00-26-007i09-
00 UDA-Po G.04.01 00'26 007m9-00 zdnia 25.10.2010 r. o
doJinansowan e pro]ektu 

"oplacowanie i WdroŻ€nie

innowacyjnej lec h n olo! ii Wytap an a l obróbk pozapiecowej

Wsokoiakościoweoo żelwa sferoid3lneoo"

925
Wraz z odse&ami w łysokoŚc]

poda&tu1ch lieonyml od dnla
pu ekazanla środków na konio
spÓlk do dnja elolu dolaćji

4

Zabezpi€czenie naeżi,leqowykonania zobowiąŻań
wynikającychŻ umorrrynr UDA-PoG01'M00-26-011/10-
00 z dnia 10.08.2011r 0 doinansowanie proiekiu

"Badania i opracowanje lechn]k] 'ryhlaŹan a innowacy]n€lo
Wysoko]akościowego Ż€ljwa aus1elwcŻnego"

1722
łlaz z odse&alr]]w wysokóci

poda&ołyó ]]czonym od dn a
pu ekazanla środkóW na konlo
snólł dÓdn]a mlLl dÓtaĆ]i

RAŻEM I84i

Dodalkowe informacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013 l'
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na oDLEWNlE PoLsKlE z siedzlbąW starachowicacl_

15. Aktywa warunkowe

Aktywa warunkowe, na Kóre sktadająsię należności Warunkowe Wynikające z podpisanych W latach 2010_2011

umów o dotacje' u|eg]y na dzień bilansowy zmniejszeniu o kwotę 1 123lys. zł W stosunku do stanu na dzień

31'12'2012 |:w związkJ zwpływem na rach!nek bankov\ry społkiczęści należnych dotacji'

Na dzień 31'12'2013 i' ' przy założeniu realizacji projektóW zgodnie z harmonogrcmem zeczowo_ finansowm

stanowiącym zalącznik do danej Umowy o dofinansowanie, społka ma możliwośó uzyskania dotacjiW kwotach jak

niżej1

Lp.
T},lułlea izowanego projeklu nwestycy]nego / celow€go

- ff umowy o do{ nansowan e
Nazw€ lnstytuc] WdEżaiące]

NaeŻności

dzleń 31 12'2013 r.

1

s$/orzen e w spÓłce odlewnie Po]sk e s A' ośrodka Badawczo

Ro^vooweqo homponPnlów odlewniczych 0BBKo"
m.;a PoPW o] oJ 00 Żo 0J9,09.00 /o-la .l0820l0

620

2
B ad an ia i oplacowa n i€ lechi ik wytwaea n ia nnowacyjnego

wyso[oFlośc owego że wl auslerylycznego
_llmÓ / nr tJDA_Poc 010400.26'01' '0.00 ldnia 10'08 20ll' 494

RAŻEM 1114

ll. objaśnienia do rachunku zysków istrat

'1' struktura rŻeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów i pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych

- Śtruktura Eeczowa (W

TytułLp.
Dan€spnwozdawcze Danepolównawcze

2013 r. a/o 2012r, Y"

1 Plzychody z działalności podstawowej
110 498 96,8s% 98 172 96,42%

PrŻychody ze spzedaży ploduktów i usług
1''|. dŻiałalności podstawowej,

W tvm ze soŻedazv:

109 236 95,74% 96 842 95,11%

1.1.4.

1,2.

1.1.

13
1A5 756 92!10% 95196 93,54%

1913 1,670ń 1 9]9 1,49y,1567 1,37% 127 AJ2%
1262 1,11% 1330 1,31%

2 Pozostałe przvchodY operacyjne 3 568 3,130k 3 552 3,49%

I zysk ze zbycia niefinansowych sk]adnikÓW maj$ku

lrwałeqo
2.1. 7 a,u% 107 0,11%

' 
dóiócje na inwesĘcje (przychody adpisryane równoleg]e

da amaltyzacji, refunllacja wynagradzeń z PFR1N))

]nne Dozostałe Drzvchadv oDefucvine

2.2.

2.3.

2 492

069

2,18% 2 575

0,94% 87A

2,53%

0,85oń

3 PrzvchodY finansowe 21 0,02% 92 0,09%

Zvskinadzwyczajne4
RAZEI!'l 114 087 100% 101 816 100%

Dodatkowe infomacie iobiaśnienia do sprawoŻdania finansowego za 2013r
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spółka Akcyina oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw starachowicach

Przychody netto ze sprzedaży praduliÓW,Iowarów inateńałóW - strul(tura ter'torialna (Wl|s'zł)

2. PrŹychody, koszty i Wyniki działalności zaniechanej

W 2013 roku nie Wystąp]ły zjawiska: zaniechania produkcji' cykliczności isezonowości działalności' społka nie

pŻewiduje róWnież zaniechania jakiejkolwjek dzla]aInościw następnym okrcsie.

3' Rozliczenie głóWnych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego

Lp. Tytuł
Dane sptawozdawcze

2013 r. ok
Dane porównywalne
2012(. %

1 PrzYchodv nettoŻe sprŹedaźy produktów 109 236 98,86% 96 842 98,65%

Kraj
kraie UE i pozostałe

53 580 48'490ń
55 656 50,37%

46 262 47'12ań

5A 580 51,53%

2 PrŻvchodY netto ze sorŻedał towaróW i materiałów 1 262 1 '14% 1 330 1 
'35yr

Krcj
kraie UE i pozostałe

252 0,23%
1010 0,91%

923
447

0,94%
0,41%

RAZEM 110 498 100'/" 98172 100%

Lp. Tytuł 2013 r, 2012 t,

I 6 067 5 788

2 Kosztv nie uznawan€ za kosztv uzvskłnia DnYchodu 13 035 7 549

a Amońyzacja niepodaikowa środków twałych i wNiP 3 785

6 347

3 683

b Utworzone rezerwy na należności, remonty, braki i inne 1 507

c odpisy akualizqiące 2pa5y ( nateriały' towary' wyroby gorowe) 256 171

264
414

d Nowe uruchomienia rozliczane w czasie ( kosŹ podarkowy ub'okesów)

e KosŻy remoniów rozliczan€ lv czasie ( kosŻ podalkowy ub'okesów) 11

Nie*rypłacone wynagrodz€nia i ZUs 512
q odszkodowania z lytulu brakówjakościowych i ; ne odsz.}<odowania 245
h Inne kosży niepodatkow€ 747 240

i Pzekazane darorviznv 84
202
55

k Koszty proieków B+R r€fundowan€ ze środków publicaych 115 689

3 Przychody nie będące przychodami do opodatkowania 4119 ,4'103

q
b

c

d

c

i

Odpis dotacji wg stawek bil

3!ry]qq!]9.l!ry odĘtŁ
Ę-;ą'ńtóapi"ó* 

"kt""'i;.ją"'i;,h 
;;'i;""ilil6ńLil;;;;;;; -_'__'

-uro-!!lL _
_Ło/o"laje pl4chod) \PP
tR9?*]Ea!19 9!EĘ!]kt!al'!!1l_ą!y!Ł -!9.!9l949!"i -"_tl.qq']9Y
odpis dotacji wg stawek podalkowych; bilansowych ( róznica) oraŻ
uznanych na podst'melnoriału

661

184

i

I

l

'674

- 
-ri,

aż

-481

-2 402

Dodatkowe infomacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego Ża 2013r'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw starachowicach

wycena pochodnych instrumentów finansowych (

h _Ro^ialanie rezeN 1n po/osldle ko'/)
, Kolekr€ prĄ.\odóu zlI lallul kolekls)'lduior)ch$ 20l4rdod.ry| .norżdzenrr sor. fin. Za 2Ol J r. dor\c7ac\ch "prleda/! /a 201 J r.

188

-22

-215

-6 4734 lnne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania -1736

a odserki od kred}tu zarachowane w ubiegb'm loku, a zapłacone w bieżącyn

-2055
- 408

Amońyzacia śr' tN. 
'vg 

stawki podarkowe.j
l śtłaali ńś ia 

'ot "liegłi 
zapłacone w roku bieąc)m

Odserki I a, ubiesl\ch . lŻpl^on. * ror" li",+r'.

b

c
ó

- 1341
- 398

e'Wvkorzvstanierezerwynainnekoszty(badaniebilansu,iubileusze,urlopv) .47

f Pozostał€ dodatkoue kosŻy podatkowe

q Odpis dotacji wC stawki podatkowej

-33

400
ł6
739

1

-300
h odse&i od należności z lat ubiegłych' otrzymane w 20l2 r.

i Wvkorzvstanie i tozwiązanie rezerw "5219
i Ratv leas;nqow€ neito część kapitałowa z opłatą wsiępną netto - 238 -121

k
Korekta przychodów z tyrułu faldur korekl wystawionych do III2012 r, a

dor)czac)cn 'pr/edd7) za /0ll -.

]nne róa ce (związane Ż dz'ałalnością zagraniczną)

215

141

424

47

5 Dochód wolnv od opodatkowania

6 Darowizna .4

7 Dochód /poz' 1+2+3+4+5+6/ 8 510 7 494

8

8

9

10

od]icŹenja od dochodt] (straty z lat ubi9głch) ' 8 510

PodsławaopodatkofvaIiapodatkiemdolhodowym/poz.7+8i
Podatek doch odowy /stawka podatkowa 19% x poz.8/

Zmiańi śtanu aKvwa z tvtułu podatku odrocŻonego 840

.7 494

744

11 Zmiana stanu rezerwv na podatek odroczonv 42 .108

12 Razem podatek doch odowy wykazany w Rzis /poz.9+1 0+1 1i 882 636

4. Koszty Wytworzenia produktów na Własne potrzeby i koszty rodzajowe

W 2013 roku nie Wystąpi]y koszty Wytworzenia produktóW na Własne potrzeby'

Kosńy rodzajowe za 2013 t. Wyniosly 104683 tys' złi \Ązrosły W słosunk! do 2012 l' o 10 658 tys' zł ' co było

spowodowane głóWnie zwiększeniem skal] prowadzonej działalności gospodarczej' w tym działalności gospodarczej

na terenie Nlemiec W zakresje lealizacji umóW o dzielo W branży od|ewr]iczej' W oparciu o formułę oddelegowania

pracownikóW v!łasnych w ramach utworŻonejW struktuEe organizacyjnej komótki zakład Niemcy'

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do splawozdania finansowego za 2013r'
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sÓÓłka Akcvlna oDLEWNlE PoLsKlE Ż sledzioą w slarachowEach

struktuta kosztóW rodzajowych W 2013 r' i poró\,f.ywalne dane za 2012 t. przedstawia tabe]a poniżej:

*/ Koszty rodzajowe nie zawierają wańości sprzed anych materiałóW i towańW W kwocie 970 tys' zł.

Ana]jza struKury kosztóW lodzajowych Wskazuje, że W2013 r' W poróWnaniu z 2012 r' zmnjejszeniu uległ

ldział zużWch materiałóW i energii o 3,88 punkty procentowe , natomiast zwiększeniu uległ udzial usług

obcych o 1'37 punktu prccentowego oraz udzlał wynagrodzeń o 2'07 punkty procentowe. Udział poŻosta]ych

kosztóW rodzajowych ltŻymałsię na poziomle zb|iżonym do 2012 r'

5. Koszt Wytworzenia środków trwałych W budowie i oddanych do użytkowania

W 2013loku nie Wystąpiły W spółce kosŻty Ętrvorzenia środkóWtMalych'

6. Poniesione i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe' W tym
nakłady na ochronę środowiska

Poniesione nakłady inwestycyjne na Eeczowe aktywa tMałe olaz wańości niemaierialne i prawne Wyniosły W

2013 roku 5 323 tys' zł'
W okresie tym glóWne transakcje nabycia Eeczowych aktywóW tMałych dotyczyły:
_ zakupu maszyny z robotem do Wykańczania odlewów
_ zakupu leasingowego (samochody osobowe iWózkiWidłowe)
- zakupu dwóch samochodóW osobo\'Vych
_ zakupu iwdrożenie innowacyjnego systemu zalewowego
_ zakupu innowacyjnego systemu obrÓbr pozap ecowej
- zakupu zalewarki
_ zakupu tŻech automatóW obróbczych
_ zakupu stŻelarki
- zakupu wieńarki' tokarki ifrezarkiza kwotę lączną
- zakupu Wózka spalinowego
_ zakupu pieca lndukcyjnego tyglowego za kwotę

W bieźącym okresie sprawozdawczym spółka nie zawierała istotnych transakcji sprzedaży rzeczowych aktywow

truavch.
społka nie ponosiła róWnież W 201 3 roku nakładów na długoterminowe akt}Ąva ilnansowe

W kwoc]e poniesjonych nakładóW na rzeczowe aktywa trwale, naklady na ochtonę ślodowiska naturalnego W2013 r'

Wyniosły 1435 tys' zł (W2012t': B29 tys' zł)idotyczyly zakupu|

" 1 381tys' zł
- 547 tys' zł
- 363 tys. zl
- 326 tys' zł
- 261 tys' zł
_ 497 tys' zł
- 652 tys zl
- 205 tys' zł
- 135 tys' zł
' 116 tys' zł
- 78 tys' zł

Lp' Tyt!ł 2afil' udziałW% 2012l' UdziałW%

2 zużycie materialóW i enelgii

6 646 6!3s% 6171 6,56%

52 968 sO,60% 51229 54,48%

19 544 18,67a6 16 264 17 30%3 usługiobce ]9 544 . . 18ś]y ..1.6.?-6l

4 Dodatki ioolatv 890 o,as% 854a ]podatkiiop]aty 890 0,85:ń B54 OB]'/q

5 $yia0rodzenia 18 4]3 17,59% 14 594 15'524/"

6 ubóżpbczenia iinne świadczenia 4 6qq a'F?y ' 3!42 s,9!:/l

7 Eżostałe koszty rodzajowe 16'19 1!54oń 1171 1!25:k

RAZEM "/ 104683 100,00% 94025 100,00%

Dodaikowe informacje iobiaśnienia do splawozdania finansowego za 2013r.
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o0LEWNlE PoLsKlE z s'edzibąw sta'achow'cach

_ maszyny z robotem do Wykańczania od|ewóW 1 381 tys' zł
_ instalacji odpylającej
_ plzyłącza odciqgu gazów
_ pozośałych ślodków trwałych

Planowane W okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa tMałe szacuje 5ię

na Wańośó 6 1o0 tys. zł' Z kwoiyplanowanych nakładóW na ochlonę śrcdowjska planuje sję plzeznaczyć 704 tys'

zl.

7. lnlormacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W 2013 roku nie Wystąplły w społce zyskl istlaty nadzwyczajne.

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W 2013 roku nie Wystąpił W społce podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych'

lll. Kursy przyięte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
wyrażonych w walutach obcych

Do Wyceny W ztotych składnikóW aktywóW i pasywów Wyrażonych W Walutach obcych zastosowano śtednie kursy

NBP óbońązujące na dzień bilansowy - tabe|a A kursóWśrednich nr251/łNBP/2013zdnia 31'12'2013l', to jest|

27 tys' zł
13 tys' zł
14 tys' zł

' dla
- dla
- dla
- dla

EUR = 4,1472 PLN
DKK = 0,5560 PLN
GBP = 4,9828 PLN
USD = 3,0120 PLN

lV. objaśnienia do instrumentów finansowych

Dzialalność spo]kl w 2013 r' llnansowana była kapitałem \łłasnym' kredt'tami bankowymi' zobowiązaniami

handlowymi W rcmach udzielonego kled}łLl kupieckiego oraz zobowiązaniami uktadowymi' Bankami finansljącymi

dzialalnośó spółki były Bank Millennium s'A' i Raiffeisen Bank Polska s'A'
W oparci! o zawarte z Raiffeisen Bank Polska s'A umowy' to jest: umowę ramową o Wspołplacy W zakresie

tlansakcji teminov]ych' umowę dodatkową transakcji wa|utowych oraz umowę o limit Wieżytelności, społka W ce|u

częściowego zabezpieczenia swojej ekspozycji Walutowej , niezabezpieczonej w sposób natulalny' zawarła i

rozliczyla W2013 r. trzy transakcje Walutowe lypu foMard na poniższych WarunkachI

1 Data zawarcia transakcii 26.10j012 t. 23.05.2013 r. 07.06.20'!3 r.

2 NUńerkontraktu FX1230001051 FX1314301215 FX1315800386

3 TyD nsttumentu forward forwad foMard

4 Waluta bazowa/waluta niebazowa EUR/PLN EUR/PLN EUR/PLN

5 Wa|uta ikwota kupiona przez społkę 1 048lYs. PLN 1 053lvs. PLN 1 081 tus. PLN

6 Waluta i kwota sorzedana lrŻez społke 250 tvs. EUR 250 tYs. EUR 250 tvs. EUR

7 Dzień zakończenia tlansakcii 30.01.2013 r. 28.08.2013 r. 30.09.2013 r.

Kurs terminowy 4,1900 4,2114 4.3250

oodatkowe ]nformacje ] objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013r
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na ODLEWNIE POLSkIE z sl w Starachowlcach

V. objaśnienie struktury środków pieniężnych plzyjętych do rachunku
przepł}^^,ów pieniężnych

Rachunek

Wskazane W rcchunku prŻeptnvóW środki pieniężne W działalnoścj operacy]nej, zmjany stanu nie sązgodne z

bilansowązmianąstanu BZ i Bo w następujących poŻycjach:

a) zobowiązania - ze stanu zobowiązań na B0 i BZ Wyeliminowano zobowjązania kled}towe' inwestycyjne l

leasingowe,
b) nakłady jnwestycyjne skorygowano o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych i leasingowych' a także

Żaliczek na śrcdkitMałe W budowie'

strukfura środków pieniężnych na dzień 31.12'2013r' :

_ Środki pienjężne W kasle
- Środki pienięŹne na rachunkach bankowych
_ Środki pienieŹne na lokatach bankowYch

19 tys. zl
11 199 tys. zl

172 lys. zl

za okres od 1'01' oo 3''12'2013r' - Tetoda poślednia (w

TytUłLp.

zaokes
01.01,2013'
31.12.2013

za okres
01.01.2012-

31j2.2012

Ł'|'tłęp]v]ur ś|9a!,or' plęqiężnych z q4lała]noścj ole@cyjnejj -Źvśłlsirliil netto 5185 5152

i] Korekty raŻem

-ll 
Pń;i/wv oienió'ńa ńatto. a'iał'ińóśij opeińiińajli! Il) _-

3 412
8 5S7

7 642
12754

B ezep]ywy środków pienĘźnych z działalności nwesvcyjnej

wPryw
rl Wyddft
lll Pr'eołvwv oienieżne netto z dŹiałalności inweŚtYcvinej {|.ll)

177

.3 476

c Przeoh$t s'oo\ow pleriężlyL1 l d7lalahosci Ęl d'lsowej
5 5ol I 3912

Wydalki 4 053 11 !49
l PŹepłYlvY pienięźne netto z działa lnośc i finansowej (l_ll) I 448 .8 326

D Przeołvw pienieżne netto' razem (A.llli B'llli clll) 46761 952

4 676
671Ą

95?
5762

E Bilansowa Źmiana stanu środków pien iężnych, w tym I

F Ślodkipieniężnenapoczątekokesu

G środkipieniężne na koniec oklesu (FtD), wtym
11 3S0 6714

Razem 11 390 tys. zł

Vl. objaśnienia do zawańych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i

niektórych zagadnień osobowych

1' charakter i cel gospodarczy zawartych przez społkę urnó\.Y nieu,.iŻględnionych W bilansie

W 2013 roku nle wstąpiły W spólce u mowy , któle nie spełniają przewidz anych lstawą kĄłerióW do ujęcia W

księgach rcchunkowych l bilansie ich skutkóW W postacl składników akn'vóW ]ub zobowiązań istotnych dla oceny

s}łuacji majątkowej' llnansowej i Wynik! finansowego

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013l.
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a oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibą w stalachowicach

2. lstotne transakcje zawańe prjzez spółkę na innych zasadach niż rynkowe ze stronami

powiązanymi

spółr(a nie zawierała w 2013 r' istotnych transakcji na innych zasadach niŹ rynkowe z członkamirodŻin osób

zaEądzających inadzorujących ją otaz z jednostkami powiązanymi.

3. Przeciętne zatrudnienie W roku obrotowym

Pracownjcy bezpośrednio produkcyjni

Pracownicy pośrednio produkcyjni

Pracownicy pozostali (pomocniczy)

Stanowiska nietobotnicze
RAZEM:

Panu Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Rondudzle

Panu Wiceprezesowj Zarządu LesŻkowi Wa]czykowi

Panu W ceplezesowi Za"ądU Rysza'dow' P'sarskieTu

Pani Joannie Łączyńskiej'suchodolskiej
Panu Kazimietzowi Kwietniowi
Panu TadeusŻowiPiela
Panu Adamowi Stawowemu
Panu RomanowlWronie
PaniJózelie Famielec

31 .12.2013 t,

176
61

22
87

346

31 .12,2012 t.

157

61

21

84
323

4. Wynagrodzenia osób wchodzących W skład organóW zarŹądzających i nadzorujących za rok

obrotowy

Wańość Wynagrodzeń Wyptaconych członkom ZaŻądu W 2013 r' wyn]osła 2 094 tys' zł' wtymi
839 tys' zł
628 tys' zł
627 trs. zl

Wańość $/ynaglodzeń wypłaconych Radzie Nadzorczej Wyniosla 193tys. zł, Wtym:
42 tfs. zl
36 tys. zl
37 tys' zł
25 tys' zł
37 tys. zl

16 tys' zł 
-/

(t/ Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej W okresie od 1'01'2013 l' do 16'05'2013 r')

5. Pożyczki i śWiadczenia o podobnym charakter.e udzielone osobom wchodzącym W skład

organóW zarządzających i nadzorujących oraz jednostkom powiązanym

W społce odlewnie Polskie na koniec nrjesiąca grudnia 2013 l' nie \Ąystąpi]y należności z tyt' niespłaconych' a

udzielonych pŻez spółkę poŹyczek'

spółka nie udzieliła W 20'13 r' pożyczek i gwarancji członkom Zarządu i Radzie NadŻorczej' a także podmiotowi od

niejza|eżnemu' tj. spółce Prima sp. z o'o' (W likwidacji) z siedzibąW starachowicach'

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do sprawoŻdania finansowego za 2013r'
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spółka Akcyjna oDLEWNIE PoLsKlE z siedzibąW siarachowicach

6' Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy

Rada Nadzorcza spółki Uchwałąnr 16/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r' dokonala Wybon] podmiotu uprawnionego do
badania spmwozdania llnansowego 

' 
dzialającego pod naZWą | Bieg|i Rewldenci Kie|ce' sp. z o'o' z siedzibą w

Kie|cach 25-324, ul' sandomierska 105, Wpisaną na listę podmiotóW uprawnionych do badania sprawozdań

llnansowych dnia 24.05.1995 r. pod numetem ewid. 473.

Na tej podstawie społka W dniu 08'07.2013 l' zawarła L]moWę z podmiotem uprawnionym do badania na dokonanie
pzeglądu połrocznąo sktóconego sprawozdanla finansowego za 2013 l' otaz umowę na badanle sprawozdania

finansowego za 2013 r.

Wynagrodzenle należne audytorowi za rok obrotowy 201 3 za lealizowane usługi Wynosi 20 tys' zł, W tym:

Kwota wynag lodŻenia
ze2D12t.

9 tys' zł

9 tys' zł

'l8 fus. zł

Lp' Tytuł Kwota wynaglodzen ia
2e2013 t.

Pąeglą0 polrocznego sl(roconeg0
l' sprawozdania fina'soweqo B Lys' Żl

Badanie rocznego sprawozdania 12tys. zl
2 !!!!io*ęsgRazem 20 tvs. Żł

lnnych usłlg na Żecz społki odlewnie Polskle s'A' poza Wyżej Wymienionymi podmiot uprawniony do badania
sprawozdania ilnansowego za 201 3 r' nie Wykonywał'

7. znaczące zdanenia dotyczące lat ubiegłych ujęte W sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego

W sprawozdaniu finansowym Ża 2013 r' nie Wystąpiv istotne zdarŻenia dotyczące lat ubiegłych'

8. znaczące zdarŻenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Wdniu 08'01'2014 r' spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska S'A' z siedzlbą W Warszawie Aneks nr 4 do
Umowy o Limit WeEyte|ności skutkujący przedłużenien] okrcsu obowiązwania umo\Ąy do dnla 29 stycznia 2015
roku z zachov/aniem dotychczasowych rodzajóW zabeŻpieczeń' Z tytułu podpisania njniejszego Aneksu, Bank pobrał
jednorazowąprowlzję w Wysokości 28 tys' zł'

9. zmiany zasad polityki rachunkowościw roku obrotowym

W 2013 r' nie dokonano zmian pzyjętych W spółce zasad polityki rachunkowoścj'

10. lnformacje liczbowe zapewniające poróWnywalność danych sprawozdania linansowego za
rok poprzedzający ze spra\.Yozdaniem za rok obrotowy

sprawozdanie finansowe spóki prezentuje dane llnansowe za okres od 1 stycznia 2013 l. do 31 grudnia 2013 r'

oraz porównylvalne dane finansowe za al]alogiczny okres W 2012 r'

Dodatkowe infomacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013r'
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spóła A(cyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibą w slarachowicach

Dane finansowe zawańe W sprawozdaniu za 2013 r' nie podlegaly pŻekształcenju i doprowadzenlu do

porównywalności zdanyrniza2a12\z|wagi na stosowanie identycznych zasad vvyceny W obydwu latach'

W spmwozdaniu finansowyn za2o13l' nie dokonano korgkt Wynikających z zastlzeżeń biegłych rewidentów za

rok poprŻednitj' 2012 r' z uwagina braktakich zast|zeżeń'

Vl|. objaśnienia dotyczące iednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej

1. Pnedsięwzięcia wspólne , nie podlegające konsolidacji

spolka odlewnie Polskie s'A' nie realizowała W 201 3 r' Wspólnych pŻedsięWzięć z podmiotami zewnętŻ nymi'

2. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje z podmiotami powiązanymi W 201 3 l' odbywav się na zasadach rynkowych ' 
a Że Względ u na ich skalę w

relacjido prŻychodóW i kosdóW społki nie miały dLa niej istotnego znaczenia'

a tra z do I oP lnvesl sp' z o'o' z s]edzibą W jtarachowicacł]

Sta(us Wnik
waltosć

w%

1.0P lnvesl
Sp. z o.o.

domin!- 320 108 180 18 954 26,254k

2odlewni€
Polskie S.A. zaleźf\a

61 992 5185 2 180

Razem: 182 '182

Wzajemne t.ansakcje ze spółką dom]nującą 0P lnvest \łyniosły 182 tys' zł i dotyczyv dzieżawy przez spółkę

odlewnie Po]skie s'A' llcencjj antegrowanego systemu lnformatycznego lNłPULs BPsc, licencji bazy danych

oMcLE i sprzętu komputerowego oraz dzieżawy pomleszczeń biurowych pŻez jednostkę dominującąoP lnvest'

b) tlansakcie z ied_ostka Ża'eż_ą: or'Ta sp z o'o' z siedzibąW Starac"owicach ( W

Strlus
sPó/łi

Wntk
w tys. zł

zobawiąza wal1ość

w%

1.PRll\łA
Sp. zo.o.
w likwidacii

za|eżna 41 t)40 2

2.Odlewnie
Polskie
s.A.

dominu-
iaca

6l 992 5 185 92"1 100

RaŻem: 94 94

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do splawozdania finansowego za 2013r
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spółka Akcyina oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąW stamchowicach

*i Kwota 92 tys' zl dotyczy zakup! środkóW tMałych od spółki zależnej Prima , W tym | 90 tys. zł od społki P ma

sp'zo'o',a 2tys' złod społkiPrima sp' zo'o' (Wllkwidacji)'

Jak Wynika z tabeli Wzajemne transakcje ze spólką zależną Prima sp' zo'o' (W likwidacji) Wyniosv 94 tys' zl.

społka zależna Pr]ma spŻedała W 2013 r' środkj tMałe do spÓłki odlewnle Polskie s'A' spEedaż zrealizowana
pŻez spolkę od]ewnie Polskie s.A. do sŃlki zależnej dotyczyła Uslugi archiwizacj] dokumentóW ks]ęgowych'

Jak wnika z tabeli w2013 r' wzajernne transakcje z podmiotem powiązanym oP Handel sp' zo'o' Wyniosły

1 634 tys. zł' oP Handel sp' z o'o' stała s]ę podmiotem powiązanym ze spo]ką odlewn]e Polskie od 2 kwletnia

201o r' W związku z powołaniem Pana Kaz]mlerŻa Kwietnla- WspółWłaścicie|a społki oP Handel ( pos]ada W niej75%

udzia]óW) na W]cepEewodniczącego Rady Nadzorczei od]ewnle Polsk]e s'A spEedaż łealizowana W 2013 r'

pŻez oP Handel sp' z o'o' do odlewnie Polskie s.A w kwocie łącznej 1 616 tys' zł' dotyczyła dostaw materia]óW i

towarów do prcdukcji odlewniczej na Wańość 1 423 tys' zł , dz]eżawy powielzchni magazynowej na Wartość 30'0

tys' zl, dostaw materlałóW biurowych na Wańość 136 tys' zł oraz us]!g składowan]a na Wańość 27 tys' zł.

spEedażoP Handelsp' zo'o. do odlewniPolskich s'A. stanowiła 52'57%Wobrotach społkioP Handel'

sprzedaż zrealizowana prŻez spólkę odlewnie Polskie s A' do spólki powiązanej oP Handel łryniosła 18 tys' zł i
dotyczyła odsprŻedaży medióW na Wartośó 16 tys' zł ( energia elektryczna i cieplna, Woda) oraz ochrony m]enia na

Wańość 2'0 tys. zł'

spolka nie zawjerata z podmiotami powiązanym] lransakcji nietypowych i nierutyno\łych' odb]egających od

WarunkóW rynkowych '

3. Wykaz podmiotów, w których społka posiada co najmniej 20 proc' udziałóW W kapitale lub
ogólnej liczbie głosów

Na podstawie umowy kupna z dnia 30 kwetnia 2009 roku odlewnie Polskje sA pęejęła kontrolę nad spółką
PRll\y'A sp' z o'o' z siedzibąW starachowlcach'
Udział W kapitale społkizależnej PR|MA sp. Żo'o' v!rynosi 100% iuprawnia do l00% głosóW na zgromadzenju

wspólnjkóW tej spółki' W d nju ] 6' 01 '201 3 l. zarząd spolki odlewn]e Polskie s'A. podał do publ|cznej Wiadomości 
'

że Nadzwyczajne zgromadŻenie WspólnikóW spółkl PR|[,4A podjęlo uchwaĘ o lozwiązaniu spółki PRll'"4A i

otwarciu jej ljkwjdacji' spółka od ewnie Polskle s'A' objęła rezeMąW księgach rachunkowych za rck 2010 Wańośó

nabycia 1 00% ceny UdziaIów' Likwidacja spółki zależnej PRll\łA została zakończona W dn]! 31 ' 12.201 3 r.

4. lnformacja o odstą]ieniu od konsolidacji

W 2013 r' na podsiawie ań 56 ust' 3 ustawy o rachL]nkowości odl'"W]ie PoLskie s.A' odstąpiła od sporŻądŻania
połtocznego' kwańalnego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania flnansowego' gdyż podstawowe wielkości

c) transakcie z oodmiotem : 0P Hande 20.0. zs w Starachowicac

Slalus
spó/ł,

Wyrik zobowiąza

w%

1.OP
Handel
So, zo.o.

powjązana

50 45 I616 18 106 1

2.Odlewnie
Polśkie sA

powiązana
61 992 5 185 18 616 106

Razem: 1 634 1 634

Dodatkowe informacje iob]aśnienia do sprawozdania fjnansowego za 2013r
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ekonomiczne jednostki zależnej (przychody' suma biansowa, Wynik finansowy) są nieistotne dla lealizacji celu

określonego W ań' 4 ust' 1 L]stav\ry o rachun ko\łości. Przychody uzyskan_" W 2013 r' pEeŻ spółkę zależnąPRLl\/A sp'

z o.o' ( Wlikwidacji) dotyczy' Wyłącznie sprŻedaży środkóW tMalych do od]ęWnie Po]skie s'A , klóre W przypadku

konsolidacji podlegałby W całościMączenlu W skonsolidowanym spraWozdan!u finansowym'

W tabeli ńńiżej piódstawiono podstawowe Wskaźniki ekonomicznołinansowe charakteryzujące dŻiałalność spólki

zaeżnej PRll,4A sp' zo o (w likw]dacji)'

a oDLEWNIE POLSKIE z siedziba w Starachowicach

5. lnformacja o nazwie l siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie

finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej' w której skład wchodzi spółka jako

jednostka zależna

spÓłką do mlnuiącą dla odewnl Polskich S'A' jest spÓłka 0P nvest sp z o'o' z siedŻibą W Starachowicach, Al'

Wyzwolenia 70 posiadaiąca 26,25% ldział W kap]tale i uprawniona do 26'25% głosóW na Walnym zgromadzeniu'

spółka dom]nLr]ąca oP lnvest sp. z o.o sporŻądza spra\łozdanie flnansowe jednostkowe i skonsolidowane'

Vl|l. |nformacia o połączeniu z innym podmiotem

W okresie od styczn a do grudnia 2013 r. nie Wystąp]ły Zmiany w strukturze spółki W Wyniku połączenia

jednostek gospodarczych, pŻejęcia lub sprzedaży jednostek, podz|ału, restrukturyzacji i zaniechania

działaJności

lX. lnformacja o możliwości kontynuowania działalności

sprawozdan ie fjnansowe za oktes | 01 '01 '201 3 - 31 1 2 '201 3 I' sporządzono pŻy założeniu kontynuacji działalności

W okrese nie krótszym niż 12 m]esięcy od dnla bilansowego

Wskażnikl ekonomiczno- f inansoWe s

Dodatkowe infornracje iobjaśnenia do sprawozdania finansowego za 2013r
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oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw starachowicach

X' lnne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
maiątkowej, finansowej oraz wynik finansowy spółki

1. lnformacja o dywidendzie

W okresie 12 miesięcy 2013 r' społka n ie zadek|arowała Wypłaty 
' 

an i też n ie Wypłaciła d}Ąlidendy '

UchwaĘ Nr 5//2013 z dnia 16.05'2013 t. zwyczajnego WaLnego zgron]adzenia zysk za rok oblotowy 2012 W

Wysokośii 5151617'41 złotych został W całości pŻeznaczony na pokrycie straty Ż lat ubiegłych'

2' lnformacja o zmianach W stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku spółka nie otrzymała infomacjl o zmianie W stanie posiadania akcji

pŻez osoby zarządzające i nadzoruiące'
Tabela poniżej pŻedstawia stan posiadania akcji spółki przez osoby zaEądzające i nadzorL]jące:

Lp.
Slanna3l-12.2013r.

zwlększ€nia] zmniojśŻenia w

01.01.2013 r.. 31.12.2013 r.
Stan na31.12.2012r

1 W.eoreŻeŚ ZażadL] soÓłk
498 578 2 41. 241%

2 Wiceprzewodn czący Rady
Nadzonrze soółki

100 0 0005 % 100 0 0005 90

4U8 678 2,4105 % 498 678 2,4105 %

3. lnformacja o emisji akcji, Wykupie i spłacie dłuźnych i kapitałowych papierów Wańościowych

W okresle 12 miesięcy 2013 t' nie miała miejsca em]sja akcj, Wykup i spłata dlużnych' a także kapilałowych

papierów wańościowych'

4' Postępowania toczące się prŻed sądem.

Na dzień 31'12'2013 r' nie toczyv się żadne postępowania przed sądem' organem Właści\Ąym dla postępowania

alb'trażo\łego lub organem adrrir st!acj: publicz_ej'

5. Najważniejsze zdarzenia W okresie 12 miesięcy 2013r.

W okesie od 1stycznia 2013r'do 31 grudnia 2013t' w społce odlewnie Polskie s'A' Wystąpiły następujące

zdarzenia mające Wpl}w na jej s}'tuację majątkową i finansovrą
1) Wdniu 15'01'2013r' spólka podpisała z Raifielsen Bank Polska s.A' z siedzibą WWalszawie Aneksnr

2 do Umowy o Limit Wierz!,telności skutkujący przedlużeniem okresu obowiązywan]a ! mowy do d nia

31 stycznia 2014 roku oraz zwiększeniem Wańości z kwoty 7 000 tys zł do kwoiy B 000 tys' zł' o ]imit

na akredwwy bez pokryc]a z góry i gwarancje bankowe do kwoty 1 000 tys' zl z zachowaniem

Dodatkowe infomacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego 2a 2013r'
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spól\a Akcvi'ra oDLEWNlE PoLsKlE Ż sieozlbą w siarachowicach

dotychczasowych rodzajóW zabezpieczeń' z t}łufu podpisania njniejszego Aneksu Bank pobrał

jednorazową prowizję WWysokoŚci0,7 % kwoty limitLr' Zabezpieczeniem Umowy jest udzielone Bankowi

pełnomocnictwo do lachunku bieŹącego iinnych rachunkóW społki W Raiffelsen Bank Polska s'A''
hipoteka do kwoty 12 000 tys' zł na prawie wieczystego uż}łkowania gruntu' położonęgo w

siarachowicach przy A|. WyŻWolenja 70, dla Kórego sąd Rejonowy W starachowicach, V Wydzjał Ksiąg

Wjeczysrych prowadzi księgę WiecŻystą KW nr Kl1H/00023237/0 Wlaz z cesją praw na zecz Banku z

polisy ubezpieczeniowej Ww' nieruchomości z zastEeŹeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych

zdaneń losowych nie może być niższa niż 8 000 iys' zł otaz potwierdzona cesja należności od

kontlahentóW społki' oprocentowanie ktedytu udzielonego W ramach Aneksu Nt 2 do Umowy o Limii

Wierz}4eLnośc]stanowis!ma stawk|W BoR d la jednomiesięcznych depoz}tóW W PLN i maźy Banku W

wsokośd 1,2% W skali roku' Pozostałe Warunkitej umowy nie odbiegają od powszechnle stosowanych

dla tego rodzaju umóW'

2) W dnlu 12'04.2013 r' Rada Nadzorcza spółki podjęła UchwaĘ Nl 6/2013 W pEedmiocie Ustalenia

trzyosobowego skladu Zażąd! spo]k] na kolejną wspólną tŻyletnią kadencję' Uchwałami Rady

Nadzorczej Nr 7]2013' 8l2a13 i 9/2013 W skład zaŻądu na kolejną kadencję tozpoczynającą się

następnego dnia po odbyciu zwyczajnego Walnego z!romadzenia zatwiedzającego sprawozdanie

f'ansowe spM Ża 2012 'o( Żosta ' poworal i:

_ Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada powierzy]a funkcję Prezesa ZarŻądL],

_ Pan Leszek WalcŻyk, któtemu Rada powie[yla f!nkcję Wiceprezesa Zarządu'
_ Pan Ryszard Pisarski' któremu Rada powieęyla funkcję Wiceprezesa Zarządu'

3) V/ dniu 16'05'2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powolało na ko|ejnątrzyletnia kadencję

pięcioosobową Radę NadzorcząW składzje| Pan KazimeŻ Kwlecień, PaniJoanna Katarzyna

Łączyńska - suchodolska Tadeusz Ryszard Piela, Pan Adam stelan stawowy oraz Pan Roman PaWeł

Wrona. zgodnie z otEymanymi ośwjadczeniami członkowię Rady Nadzorczejnje prowadządziałalności

konkurencyjnej W stosunku do odlew]l Polsk]ch s'A', jak róWnież nie uczestnjcząW spółce

konkurencyjnej jako Wspólnik społk]cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu społki kapitałowej'

anj nie uczestnicząW innej konklrencyjnej osobie prawnejjako członkowie jejorganu i nie sąwpjsaniW
Rejestlze DŁżnikóW Niewyp]acalnych' prcWadzonym na podstawie ustawy o KRs.
Wtym dniu Z\łiyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdzjło sprawozdanie finansowe i

sprawozdanie ZaŻądL] z działalności spółki za rck obrotowy 2012, udzieliło członkom zaŻądu ]

członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z Wykonania pŻez nich obowlązków w 2012l ' ' 
atakże

podjęło uchwałę o przezna czeniu zysku za2012 l. na pokrycle straty z lat ubiegvch'
4) Wdnju 28'06'2013 r' Rada Nadzorcza spółkipodjęla uchwav Wsplawje Wyboru Przewodniczącego

oraz Wcepzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej odlewnie Polskie s'A' PŻewodniczącą
Rady Nadzorczej Społki została \'Vybrana Pani Joanna Łączyńska - suchodolska'

Wicepz ewodniczącym ] sekretarzern Rady został Wybrany Pan Kazimierz Kwiecień' obecny skład i
powierzone funkcje W Radzie Nadzorczej pEedstawiają się następująco| Pani Joanna Łączyńska "

suchodolska - PEei'lodnicząca Rady NadzorcŻej, Pan Kazimierz Kwiecień - WiceprŻewodniczący i

sekretaE Rady Nadzorczej' Pan Tadelsz Piela - członek Rady Nadzorczej' Pan Adan] stawowy -

członek Rady Nadzorczej' Pan Roman Wrona - członek Rady Nadzorczej,

5) W dn iu 28.06 '2013 r' Rada Nadzorcza spólki podjęła uchv/ałę W sprawie Wyboru bieglego rewidenta'

Podmiotem lpraw]ionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego społki Akcyjnej

odlewnie Polskie s'A' za 2013 r. oraz pęeglądu sprawozdania finansowego społkiza l pókocze 2013

l' jest społka Biegli Rewidenci Kie|ce sp' z o'o' z siedzibąw Kielcach' działająca pod adresem 25-324

Kielce ul' sandomierska 105' Wp]sana na listę podm]oióW lprawnionych do badania sprcwozdań

ilnansowych prowadzoną przez KąoWą lzbę Bległych RewidentóW pod nr 473' Umowa z biegłym

zostanie zawańa na czas Wykonania badania sprawozdań za 2013 rok' społka Bieg]l Rewidencj Kielce

sp' z o'o' z siedzibąw Kielcach nie przeprcWadzała dotychczas badania anl pŻegądu sprawozdań

finansowych społk] odlewnie Polskie s'A''
6) W dniu 12'07'2013 r. ZarŻąd spółkiodlewnie Po skie s A' poinformował że W oklesle od 14'12'2012 t

Dodatkowe lnformacje iobjaśnienia do sprawozdan]a finansowego za 2013r
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8)

do 12'07 '2013 t' poprŻez zrealizowan]e kolejnego zamóWienia na dostawę odlewów żeliwnych dla

KoRPo sp' z o'o' z siedzibąw Jawolze' osiągnęła Wańość pnychodóW ze sprzedaży do tej społki W

łącznej Wysokości 9 743 tys. zł. Realizacja zamóWjeń odbyła się na warunkach rynkowych n]e

odbiegających od postanowień ogólnie pzyjętych w umowie dostawy, bez zapisóW dotyczących kar

Umownych iWarunków' Umowa ta spełnia kr'łerium znaczącej lmowy zgodnje z par. 5 ust' 1 pK 3 W

związku z par' 2 ust' 1 pK44 b) RR[/ GPW,
W dniu 23'07'2013 r. spólka została poinfomowana' że PKo BP Bankowy oiwańy
Fundusz En]erytalny (da|ej zwany PKo oFE) na dzień 19'07'2013 r' , W związku z zakończen]em

likwidacji otwadego Funduszu Emery4alnego PoLsAT (zwanego dalej oFE PoLsAT) i przejęciem W

tym dniu przez PKo oFE akrywów oFE PoLsAT, liczba akcji spo]ki Akcyjnej od|ewnie Polskie
posiadanych prŻez PKo oFE Wyniosla 2 065 743 , co stanowi 9'9968% udziału W kapitale zakładowym

spółki, a llczba z powyższych akcji wyn]osla róWnieŹ 2 065 743, co stanowi 9'9968% udŻiału W ogólnej

liczbie glosóW naWa|nym Zgromadzeniu społki,

W d niu 20 
' 
1 1 .201 3 r' spólka podpisała z Bankiem [y'illen n ium s'A' z siedzibą W Warszawie:

a)' Aneks nr 8 do Umowy o ked}'t w rachlnku bieżącym z dnia 03 grldnia 2007 roku WWysokości

8 o00 tys' zl z przeznaczeniem na llnansowanje bieżącej działalności' okrcs kredytowania spółki
ptzez Bank N,4illennium s'A' zostal przedłużony do dnia 0'1 grudnia 2014 toku z zachowanjem

dotychczasowych Warunków zabezp]eczeń' społka złożyła nowe ośWiadczenie o poddaniu się

egzekucji śWiadczeń pleniężnych do kwoty 1 2 000 tys' zł z terminem Wystąpienia ptzez Bank o

nadanie bankowemu łłułowi egzekucyjnemu klauzuli wykona|ności do dnia 01 9rudnia 2017 roku i

nowe ośWiadczenie jako zastawcy o poddanju się egzekucji wydania plzedmlotu zastawu na rzecz

Banku z teminem Wystąpienia pżez Bank o nadanie bankowernu tytulowi egzekucyjnemu k|auzuli

WykonalnoŚcido dnia 01 grudnia 20'17 toku' Ponadto Społka podpisala aneks do umowy przelewu

Wierz!,telności z umovvy ubezpieczenia rzeczy ruchomych zawallą plzęz spółkę z cornpensa

Towarzystwo lJbezpjeczeń s'A' Vienna lnsurance Group Ważnej do dnia 05 paździemika 2014

roku' stanowiących zabezpieczenie WierŻytelności Banku z !łułu zawańej umowy kred}łowej'

oprocentowanie kredytu stanowi stawka WlBoR dla depozy'tóW jednomies|ęcznych i maży banku

W Wysokości 1,0 %' Bank pobrał prowizję za zawatcie aneksL] W Wysokości 1% liczonąod kwoty

kredytu,

b)' UmoWę o |inię na akedwwy dokumentowe nr 6410/13/424104 z okresem obowiązywania od

20'11'2013 l' do 19.11'2014 r' do maksymalnej kwoty 1 500 tys' zł' Zabezpjeczenjem umowy o linię

na akredytywy dokumentowe są zabezpjecŻenia ustanowlone W ramach umowy pzewłaszczenia

rzeczy tuchomych oznaczonych co do tożsamości' która zabezpiecza zawańą z Bankiem

lvillennium s'A. umowę kred}łową o któą mowa W pkt a)' spólka zlożyla także ośWiadczenje o

poddaniu się egzekucji do kwoty 2 250 tys' zł' z terminen] Wstąpien|a prŻez Bank o nadanje

bankowemu t}łu]owi egzekucyjnemu klauzuli Wyko|alności do dnia 19 lipca 2018 roku' Bank pobrał

prowizję za zawarcie umowyW Wysokości0'4% ]iczonąod kwoty linil'

9) w dniu 09'12'2013 r' społ(a podpisała z TMoK TEc s.A. z siedzibąW Warszaw]e umowę o

li/spółpracy' Przedmiotem umo\ĄY jest dostawa komponentóW odletłn iczych WykorŻystywanych przy

budowie trakcjikolejowych' Umowa została zawarta na cŻas określony od dnia 01'012014 r' do dnia

31.12.2016 r' szacunkowa Wańośó dostaw kornponentóW odlewniczych W ramach zawańejpŻez
spółkę umowy Wyniesie IW2014 r'- 14460 tys. zl, W2015r'-12500tys'zł,aW2016r'-15625tys'
zl' strony zobowjązały się na zasadz]e pełnego paltnerstwa do współplacy technicznej] naukowo -
badawczejW zakres]e uruchomień nowych produktóW WykoEystywanych W budowietmkcji kolejowych

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013r'
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6. zysk iWańość księgowa przypadająca najednąakcję

zysk najednąakcję zwykląwyliczono dzieląc zysk netto za 2013 r' W kwocie 5185 372,41 zł
(rok 2012| 5151 617'41 zł ) pEez średnioważoną liczbę akcji ' klóla za 12 m-cy 2013 r. Wynjosła

20 664 121 sźuk ( rok 2012 | 20 664 121 sziuk )'
Zysk pEypadający najednąakcję Wyniósł za 2013l'| 0,25 zł Iza 2012l' 0'25 zł)'

Średnioważona liczba akcji, to liczba akcji zwykvch Występljąca W ciągu danego okresu' tj' liczba akcji na

początek danego okresu 
' 

skorygowana o |iczbę akcji z\4/ykvch odkupionych lub wyemitowanych W ciągu tego

okes! , WaŹona WskaŹnikiem odzwierciedlającym okres Występowania tych akcji ' Wskaźnik odzwierciedlający

okres Występowania akcji jest to ]iczba dni' przez jaką określone akcje Występują ' do całkowitej liczby dni w
danym okresie.
W okresie 12 m_cy 2013 roku liczba akcjiW kapitale podstawowym społki nle podlegała zmianom'

Wańość księgowąna jednąakcję na dzień 31'']2'2013 r' Wyllczono dzieląc Wańość kapitafu wlasnego na dzień

31j22013 l. Wynoszącego 29142927,79 zl {na dzień 31'12'2012l':23 955493'33 zł) przez liczbę akcji

zwykłych Występujących na dzień 31'12'20'13l'' tj' 20 664121 sztuk (na dzie^ 31'122a12l'| 20 664121szluk)'
Wańośó księgowa na jedną akcję Wynjosła na 31 '122013 l ': 1 ,41 zł ( na 31 '122012 l ': 1 ,16 zl) '
W opisywanym okresie społa nie emitowała obligacji zarniennych na akcje omz opcji na akcje' Kapitał

zakładowy dzieli się w całości na akcje zwykłe (nie ma akcji uprzywilejowanych)' Z uwagi na brak eLementóW

tozwadniających akcje ŻWykłe, W niniejszyrn taporcie n]e prezentL]jemy rozwodnionego zysku na jedną akcję

zwykłą i rczwod nionej wańości księgowej na jedną akcję.

>luu,lł '' ,} ch' C'Ę L2{ u /L }
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