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spółka Akcyjna oDLEWNlE

1.

PoLsKlE z siedzibą

w starachowicach

Podslawowe informacje onazwie i prŹedm iocie działalności

oDLEWNIE PoLsKlE s'A. sąspołkąakcyjną siedzibą społkl jest miasto starachowice' Al' Wyzwolenia 70'
społka zostala zarejestrowana prŻez sąd Rejono\ły W Kielcach X Wydział Gospodarczy KRs W Kra]owym Rejesl,ue
sądowym pod Nr KRsi 0000024126' Wcześniejsza rejestracja miała miejsce W rejestrŻe ha|dlowym pod numerem
RHB,2339.

PEedmiotem dz]ałalności oDLEWN| PoLsKlcH s'A. jest produkcja odlewów Że stopóW żelaza' z dominującyrn
udziałem żel]Wa sferoidalnego otaz działalnośćuslugowa i handlowa z tym związana' a taue handel matęriałami i
towarami odlewniczymi.

spółka oferuje komp eksową obsfugę klientóW od projektu do dostawy produktóW Wytważanych W cyklu produkcjj
odlewniczej, obejrnUjącej:
pro]ektowanietechnologiiWykonywaniaodlewóW'

_
_
_
-

2.

wykonywanie opEyrządowanja od ewniczego (drewnianego, żywicznego' metalowego),
produkcję odlewów,
obróbkę rnechanicznązgrubną i na gotowo' obróbkę cieplną i cieplno_chemiczną
montaż podŻespo]óW od lewniczych,
malowanie (gruntowanie' malowan]e nawjeŻchniowe na gotowo natryskowe izanurzenowe' malowanie
proszkowe, kataforeza),

pakowanie Wysyłkę'

lnformacja o rozpoczęciu działalności

spółka rozpoczęła dzialalnośćl4'Vl'1993 roku pod nazwą Exbud od|ewnia Zeliwa sp' z o'o. W starachowicach' W
okresie swojej działalnościzmieniła formę plawną nazwę, przeiściowo siedzlbę' od 1998 l' akcje spółki są
nolowane na Glełdzie Papierów Wańościowych s.A. W Warszawie.

].

lnformacja o składŻie osobowym zarŻądu oraz Rady Nadzorczej

Wchodzątą osoby:
Pan zbigniew Ronduda _ Prezes Zarządu
_ WicepreŻes zarządr']
Pan Ryszad
Pan Leszekwalczyk
Wiceplezes ZarŻądL]

W skład ŻaŻądu spółki

Pisarski

'

W skład Rady Nadzorczej Wchodzl pięć osób'
W 2013 roku nastąpiła zmiana 1 osoby W składzie Rady Nadzorczej

Wokresie 0d1.01.2013r. do 16.05.2013 r. w sklad Rady Nadzorczej wchodzilil

PaniJoannaŁączyńska_suchodolska _ PrŻewodniczącaRady

Kwiecień
Piela
Pan]Józeta Farn]elec
Pan Roman Wrona
Pan Kazimierz
Pan Tadeusz

W okresie od 16'05.2013

r'

-

_

WicepŻ ewodn]czący Rady
Czlonek Rady
cŻłonek RadV
Czlonek Rady

W skład Rady Nadzorczej wchodzą
PrŻewodniczącaRady
WicepŻewodniczący Rady
członek Rady
członek RadV
Członek Rady

PaniJoannaLączyńska_suchodolska _
_
Pan Kazimierz
_
Pan Tadeusz
_
Pan Roman

Kwiecień
Plela
Wrona
Pan Adarn stawowy

Wprowadzenie do Sptawozdania Finansowego za 2013 rok

spóIka Akcy-na oDLEWNIE

4'

PoLsKlE z siedz

bą w sta'achowlcach

Porównywalność danych

Spmwozdanie flnansowe Spolki prezentuje dane ilnansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 rok
oraz porównywalne dane bilansowe za 2012 rok'
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporŻądzone W z1otych po]skich W zaokrągleniu do tysjąca Ż]otych
(chyba' że zaznaczono inaczej)'
Dane finansowe zawańe W sprawozdaniu za 2013 r' nie podlega]y pęeksńałceniu doprowadzeniu do
pońWnywalności z danyni za 2012 l ' z uwa! i na stosowanie ldentycznych Żasad Wyceny W obydwu Latach '
W sprcWozdaniu finansowym za2013l' nje dokonano korekt Wynikających z zastrzeżeń biegvch rewidentóW za

i

rok popŻednitj' 2012

5. 0pis

r' z uwagina braktakich zastlzeżeń'

organizacji grupy kapitałowej

Jed nosiką dominującą dla spo]ki odlewnie PoLskie s'A' W rozumieniu ań' 3 i]st' 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości
jest społka 0P lnvest sp' zo'o' z siedzibąW starachowicach która posiada W kapita]e zakładowym (akcyjnym)
'
udzial 26'25% co uprawnia ją do 26' 25% głosóW na Walnym z! rcmadzeniu akcjonariuszy'

są 100% ldzia]owcem i posiadają uprawnienia do 100% głosóW
spolkizależnejPRl[4A sp' z o'o' z siedziba W siamchowicach.
od|ewnie Polskie

na

zgromadzenju WspólnikóW

Na podstawie ań' 56 ust' 3 ustawy o rachunkowości odlewnie Polskie sA odstąpiła od spotządzanja połrocznego'
kwańalnego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gd}Ż podstawowe Wielkości ekonomiczne
jednostki zależnej ( pEychody, suma bilansowa, \Ą1nik ilnanso\Ąy) sąnie]stotne dla realiŻacjicelu określonego W ań'
4 ust' 1 ustawy o mchunkowości' Przychody UŻyskiwane plzez spółkę zależną Prima sp' z o'o' pod|egałyby W
calości WyĘczeniu W skonsolidowanym sprawozdan]u finansowym gdyż społka la śW]adczy usługiWyłączniedla
'
spo]kidominującej, tj' odlewnie Polskie s'A'

W dniu 16.01'2013 r' Zarząd społki odlewnie Polskie s'A' podał do pub]icznej Wiadomości że Nadzwyczajne
'
Zgromadzenie WspólnikóW społki PRllVA podjęło uchwaĘ o rozwlązaniu Spółki PRlN,4A iotwarciu jej likwidacji'
społka od|ewnie Polskie s.A. objęła rezeMąw księgach rachunkowych za rck 2010 Wańość nabycia 100% ceny
udziałóW L]kw]dacja spółki za eżnej PR lVA Żosta]a Żakończona W dn u 31 1 2'201 3 r'
.

6.

Jednostki organiŻacyjne społkiwpisane do KRs (oddziały)

społka nie pos]ada

7.

W

swojej strukturze jed nostek org anizacyjnych Wplsanych do

KRs'

założeniekontynuacji działalności

sprawozdanie fnansowe

za

okrcs: 01'01'2013 l.

_

l.

31'12'2013
spolządzono prŻy założenju kontynuacji
działa|nościgospodarczej społki W dającej się przewidzieó pąszłości tj' przez okrcs nie krotszy niż 12 mlesięcy od
'
dnia bilansowego' Nadzień spoEądzenia nln]ejszego sptawozdania pEez ZarŻąd społki' to jest 3lutego 2014t',
nie stwierdza się istnienia oko|iczności Wskazujących na zagrcżenie kontynL]owania działalnościprzez okresjednego
roku.

8' omówienie prŹyjętych zasad rachunkowości
W spółce odlewnie Polskje księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z prŻepisami Ustawy o rachunko!łości
Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2013 rok

spółka Akcyjna oDLEWNlE

PoLsKlE z siedzibą

w sialachowicach

z 29 WŻeśnia1994l' (tekstjednolity DŻ' U' z2013 r', poz' 330 z póŹniejszymi zmianami) W sposób zapewniający
wyodĘbnienle Wszystkjch informacii istotnych dla oceny sytuacjj majątkowej iinansowej, łryniku finansowąo oraz

możljwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań ijnansowych, W tym rachunku zyskóW i strat W układzie
kalkulacyjnym _ dla potEeb spełnienia WymogóW Wynikających z Rozporządzenia lvinistra FinansóW W sprawLe
informacji bjeżących iokresowych prŻekazywanych przez emitentóW papieróW Waltoścjowych zdn'19lutelo 2009 t.
( teks jednolity Dz' U' z2014 l', poz' 133) oraz W układzie rodzajowym - dla potrzeb GUs; rachunku przepływóW
środkóW pieniężnych metodąpośredniąjak róWnież W]aściwego dokonania rozliczeń podatkowych iinnych (Us' ZUs'

PFRON

itp.).

Głowne zasady to:

1)
2)

Rok obrotowy pokry.Vva się z toklem kalendarzo\Ą1m,

Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadz] się W układz]e syntetycznym ianalitycznym zgodnie z
zPK dostosowanym do potrŻeb spo]kl w sposób Zapewniający gtomadzenie inforrnacji niezbędnych do oceny
sttuacji finansowej i majątkowej' efektywności dzlałania i podejmowanla decyzji zaĘądczych,

3)

Wyceny akt}Ą!ów

i

pasywów olaz ustalenia Wynjku finansowego dokonuje się na

zakończenie

każdego

miesiąca W następujący sposób:

a)

środki tMałe oraz Wańości njemateriaLne i plawne Wycenia się Wg cen nabyc]a lub kosŹóW \Ą.ytworzenia W
przypadku realizacji inwestycji lub Wykonania środkóW tMałych We Własnym zakresie/ pomniejszonych o
odp]sy z tyt' trwałej utrary Wańości' cena nabycia Lub koszty Wytworzenia stanowiąich Wańośćpoczątkową

Środkitnvałe sąsukceswnie umaPane /amońyzowane/ W sposób liniowy zgodnie z planowym rozłożeniem
lch Wańości początkowej na pąjęty okres amortyzacji' stawki amońyzacyjne przyjęte W od|ew]ie PoLskie
s'A' generalnie od powiadają stawkom zawańym W zaĘcznjku Nr 1 do lJstawy o podatku dochodowm od
osób prawnych' Wyjątek stanowiąnastępljące środki trwałe:

_

oczyszczalka nr inw' 1935/5
inwesvcyjnego

pn'

i

powstale W Wyniku zrea]iŻowania I etapu wieloletniego planu
modernizacja iautomatyzacja procesóW ptodukcyjnych z

'Kompleksowa

- nr inw. 19025 i ALF- nr inw
1903/5) dla których zarządzen]em Nl 27lDN/2006 z dnienr 01'01'2007 r' określono dfuższy
pEewidywany okres Użytkowania niż Wynikający z załączn ka do Ustawy podatkowej,

wykotzystaniem najlepszych technik' dwie linie technologiczne ( SPL4F

'

-

piec dwltyglowy nl inw 2065/4 nabyty w Wyniku zakończenia L etapu planu inwestycyjnego , W
ramach projektu ,Wdrożenie zintelrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopóW że]aza'''
dla kiórego Zarządzeniem Nr 3A/DN/2008 Ż dniem 01'02.2008 r określono dłLrższyplzewidnlany
okrcs użlkowania niŹ wynlkający z zaącznika do Ustawy podatkowej. W Wyniku Wydania W 2009 r.
I

a

następnle ponownego jego nabycia' został on
zarcjestrowany pod nowym numerem inwentaŻowym' tj' 2146/4 i zgodnie z zaządzeniem Nl 17
A/DN/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r' jest amortyzowany do potrzeb bilansowych inną stawką niŹ

pieca W ramach lmowy przewłaszczenia'

-

Wynikającą z zalącznika do usta\ły podatkowej,

automat do fomowania bezsktzynkowego nr inw' 2407/5, dla któlego Zarządzeniem Nr 8/DN/2011 z
d\ia 16'12'2011 l' okreś|ono dłuższy prŻewid}Nany okres uż}tkowania niż Wynikający z załącznika do
ustawy podatkowej.

Ślodk tMałe j Wańości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 35oo zł'
obciążają koszt} dzialalności popEez jednorazowy (100%) odpis amońyzacyjny W m]esiącu ich
wydania do uż}łkowan ia.

b)

środki tMałe W budowie _ w WysokościkosztóW związanych
pomniejszonych o odpisy z

c)

ty,t'

z ich

nabyciem

lub

trwałei ukaty Wartości,

aktywa truałe _ Wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytu]u tfuałej utraty Wańości'

Wprawadzenie do Sprawazdania Finansowego za 2413 rok

WytwoĘeniem

spółka Akcyjna oDLEWNlE

d)
e)

f)

PoLsKlE

2 siedzibąw sialachowicach

inwestycje krótkoterminowe -wedfug ceny nabycia nie wyższejod ceny rynkowej'

zapasy rŻeczowych składnikóW aktywóW oblotowych - Wedlug cen nabycia l]']b kosztóW MWoEen|a nie
wyżsŻych od cen sprzedaży netto;zużycie |ub sprzedaż odnosisię W koszty z uWZględnieniem zasady FlFo
(pieMsze plzyszło - pieMsze Wyszło),

się

- Według Qeczywistego kosńu wytwoŻenia obejmującego koszty
bezpośrednie związane z produkcją otaz uzasadnioną częściąkosztóW poślednich tj' zmiennych kosżóW
pośrednich i stałych W Wysokości tych kosdóW odpowiadających norn]a]nen]L] Wyko|zystaniu zdolnośc]
zapasy produkcji W toku Wycenia

produkcyjnych,

g)

zapasy WyrobóW gotovirych

-

WedłUg Eeczywistelo kosztu WytworŻenia' nie Wyższego od ceny sprzedaży

netto

h)

i)
j)

nakłady na place badawczo - rozwojowe Wycenia się Wedlug cen nabycia lub Wytwozenia . W czasie
realizacji prac poniesione nakłady grcrnadzone są na rozliczeniach międzyokresowych kosztóu a po ich
zakończenju przenosi się je na Wartości niernaterialne i prawne,
należności i udzlelone pożyczki- W kwocle Wymagającej zapłaty'

zobowjązania _ W kwocie wymag ającej zapłaty; zobowiązania kredytowe długoterminowe - W skorygowanej
cenie nabycia; koszty związane z obsfugązobowiązań zaciągniętych na finansowanie majątku oblotowego
izwiązane z nimi różnice kursowe obciążająrachunek zyskóW i strat W okresie ich poniesienia,

k) twoą

się odpisy aktuallzujące należnościzgodnje z art' 35 b Ustawy o rachunkowości W Wysokości 100%
ich wańości na należnościprzeteminowane powyżej6 mies]ęcy nle zabezpieczone Wiarygodną gwarancją

zaslawem itp' lub jeżeli sytuacja fnansowa dlużnika Wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo
n

I)

l)

jeściągalnościnaleŹności'

twolzy się odpis aKlalizuiący zapasy magazynowe mater]alóW i towaróW W Wysokoścj 100%' które nie
Wykazująruchu

ciągu 6-clu mieslęcy poprŻedzających dzień bilansowy'

tworzy się odpis aKualjzujący zapasy v\ryrobóW gotowych w Wysokości 50% ich wańości na llyroby nie
Wykazujące ruchu Wciągu 12 miesięcy'

m) ewidencję

n)

W

kosaÓW działalności operacyjnei społka prowadŻi W zespo e 4 i 5-

koszty dotyczące przyszłych miesięcy podlegająrozljczeniu na poszczególne miesiące'

Wynik finansowy (zysustrcta ) pochodziz I
wyniku na działalności opetacyjnej'
wyniku na działalnościlinansowej'
wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
obowiąŻkowego obciążenia Wyniku finansowego z t}tufu podatku dochodowego od osób prawnych'

-

Podatek dochodowy powstaje poplzeŻ skorygowanie wyniku brutto o:
koszty istraty tMale nie stanowiące kosztóW uzyskania pŻychodóu
koszty i straty przejściowo n e stanowiące koszlóW uzyskania plzychodóW
koszty l straty nie stanowiące kosztóW uzyskania pżychodóW W poprŻednich okresach obrolowych
stanowiące kosay uzyskania przychodu W rcku bieżącym,
ptzychody nje wliczone do podstawy opodatkowania,
plzychody zwiększające podstawę opodatkowan ia'

-

odllczenia od dochodu.

Usialony Wten sposób Wynik stanowidochód do opodatkowania Według obowjązującej stawki pod atkowej'

Wprowadzenie da Sprawozdania Finansowego za 2013 rok

spółka Akcyjna oDLEWNlE

PoLsKlE z siedzibą

W

siarachowicach

W okesach kwańalnych na dzień spotządzenia bilansu W spólce two|Ży się rezeMę i ustala aktywa z tyt' podatku
dochodowego zwjązane z występuiącym] pftejściowo ńżn]cami między Wykazaną W księgach Wańością aktywóW i
pasywóW' a ich Wańościąpodatkową oraz stratą podatkową moŹliwą do odliczenia w prŻyszłości'Występowan]e
różnic dodatnich społoduje w pŻyszłościzwiększenie podstawy opodatkowania, W związku z czym W Wysokości
kwoty podatku dochodowego Wymagającej W przyszłościzapłaty tworzy się rezeMę na podatek odroczony, różn]ce

ujemne zaśspowodu]ą zmniejszen]e podstawy opodatkowanla

i

d|atego w Wysokości kwoty pŻewjdzianej

W

prŻyszłoścido odliczenia lstala się aktyvva z tytułu odroczonego podatku dochodowąo' zaróWno rczeMę i aktywa z
t}łulu podatku ustala się plzy uwŻględnieniu obowjązujących W roku powstawania obowiązku podatkowego stawek

podatkorych.

9,

Wybrane danefinansowe

WYBMNE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze spŹed. produktów,
towarów imateriałów
ll. zvsldstrata z dŻiał. ooeracvinei
lll.

zvśkistrłabrutto

{stan na k, okresu)

lX' zobowiazania krótkoterminowe
PrŻeDłvwv Dienieżne netto z dz.Óoerac'
xl' PĘeDłvW Dienieżne netto z dz.inwest.
xll. PrŻeplvwY pienieżne netto Ż dz.finans'
Xlll' PrzeDłvW Dienieżne netto
xlv' srednioważona licŻba akcji w okresie
(w szt.)

x'

tvs. EUR

110 498

26 240

98172

23 522

6 358

510
1 441

6 644

1 592

5 788

1 3A7

6 067

lV. zvsldstrata netto
V. Aktvwa lstan na koniec okresu)
vl. Kaoitał Własnv lstan na k' okresu)
Vll' Kapitałzakładow {stan na k. okresu)
Vlll' zobowiązania ireŻerwy na zobowiązania

fus- zł

tvs. EUR

tYs. zł

l'

2012t.

2013 t.

5185

1231

5 t52

78 008

18 810

73 862

1

234

18 067

23 gss

2S 143

7 027

61 992

14 948

61

992

15164

48 865

11 783

49 907

12 207

22108

5 331

19 356

4 735

2 042

12754

3 056

8 597

5 860

.5369

-1275

1 448

344

4 676

110

9s2

20 664 121

20 664 121

20 684121

20 664121

20 664 121

20 664121

20 664121

20 664 121

(wzłi EUR)

0,25

0,06

0,25

0,06

XVll. Wańość księgowa najednąakcję (wzł /
EUR)

1,41

0,34

1,16

0,28

xV' Liczba akcii

na dzień bilanśowv{wsź.)
xvl. zanualizowany zysk najednąakoję zwykłą

-3476

Do przeliczenia Wybranych danych flnansowych zaprezentowanych W rapolcie społki za 12 m_cy 2a1B
W tys. zl i tys' euro przyjęto]

_

_

i

-

833

1

995

2012lok1)

dla pozycjirachunku zyskóW istratolaz rachunku pzep'wóW pieniężnych średnikurs dla waluty EUR
ob]iczonyjako średnia arytrnetyczna średnich kursóW ogłosŻonych przezNBP naostatnidŻień każdego
rniesiąca od stycznia do grudnia danego roku, tj'I
I EUR = 4,2110 PLN dla 2013 r.
1 EUR = 4,1736 PLN
2012t.
d]a pozycji bi]ansowych przyjęto średnjkurs NBP dla waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy, tj'|

ala

1 EUR = Ą1472 PLN dla 2013r (tabe]a NBP nr 251#JNBP/2013 z dn]a31'12'2013t')
l EUR = 4'0882 PLN d|a 2012 r' (tabela NBP nr25złNBP/2012z dnia 31'12'2012l')

Wprowadzenie do Sptawozdania Finansowego za 2013 rak

spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąW starachowicach
NajwyżsŻy średnikurs ogłoszony pzez NBP dla Waluty EUR W okresie od stycznia do gtudnia bieżącego j
ubiegłego loku Wyniósł|

EUR = 4'3432
1EUR = 4,5135

1

PLN
PLN

ogłoszony na dzień 24 czeN,lca 2013l.
ogłoszony nadzień 5 stycznia 2012r.

Najniżsry średni kurs oglosŻony przez NBP dla Waluty El']R W okresie od slycznia do grudnia bieżącego

i

ubieglego rcku Wyniósł:
1 EUR
1

EUR

=
=

4'0671
4'0465

PLN ogłoszony na dzień 2 stycznia 2013
PLN ogłoszony na dzleń 7 sierpnia 2012 r'

r'

10' zestawienie różnic pomiędzy Polskimi zasadami Rachunkowości (PzR) a Międzynarodowymi
standardami Rachunkowości (|l4sR)
społka Wskazu]e iobiaśnia róŹnice W Wańości ljawnionych danych dotyczących kapitafu Własnego (aktywów
netto) i Wy|iku finansowego netto olaz istotnych różn c dotyczących przyjętych zasad (polityki) mchunkowości
do sprawozdania finansowego za 2013 r' spolządzonego zgodnie z polskimi zasadami rachlnkowości (PZR)
oraz danych poróWn}łvalnych' a odpowiednio sprawozdaniem i]nansowym' które zostaloby sporządzone
zgodnie z Mlędzynarodowymi stand ardami Rach! nkowości (MsR)'

Tab.1'

u ysk (

strata) netto roku bieźącego

Iw tys' złl

31.12.2013

Zysk (strata) netlo wg PzR
Razem zrniany
Ż tvtl'u

zysku (6llaty) netto

orueiścia na

[łsR

Różnice poniędży Przyjętyni zasadani (polilykł
nchunkowościl PzR). a MsR

Stan na
31.12.2012

5185

5152

- 689

.554

.689

-554

6)'zwiększenia
b)zmniejsŻenla

PZR- Wycena bi]ansowa naeŻnoścl, środkÓW
n ięŹnych i Żobow]ązań W walulach o bcych wg
śr€dnl€go kurcu NBP d a danejWauly na dŻień

pie

_

skutk zm an kulsÓwWa]Ul

689

-

554

lvlsR21-

Wycena

bjlansowa należnościi środkÓW

pieniężnych w w€luiach
Uslug klÓrego spólka

3.

Zysk (stEta) netto po

orzekŚnalceniu na MsR

obcyclr

Wg

obcvch Wq kursu sD|zedażv banku
4 496

4 598

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2013 rok

kursu kupna banku

z

korŻysla,a zobowązań Wwalutach

spo{(a Akcyjna oDLEWNlE

Teb.2. KaDitał

1.

2,

PoLsKlE z siedzibąw sla'achowcach

własnv

Kapjtał własny wg

Lwtys.

PzR

RaŻem zmiany lćpitału własnego

z

Stan na

Sfar na

31.12.2013

i1.12.2012

29143

23955

1 052

58

1 259

680

Różnlce ponĘdŻy przyjęfrni zasadani (polwki)

nchunkowości( PzA' a MsR

PZR_ amodyzac]a Wadości nienrale alnych prawnych
olaz środkóW lrwałych nieumorzonych na dzi€ń b lansowy'
UrnoŻone W całoscizgodnie z p.Żyjętym na począlku
okresem Uż}łkowania wykazują Wanościksięgową ne(to

zmiana zysku ( slmly) z al
ubegł/ch zlytrrłU przejśc]a na

-

1

MsR

259

1

680

MsR38j16

korekia

a m o

ńyzac]i związan a ze zmianą

ok€su u44kowania dlawadości niemat€ralnych

i

prawnych olaz lzeczowych akiywóW trwa]yclr
]VsR 12'korekla reŻeMry na poaatek doch od osob

pmwnych z tyl. przeiśc a na MsRŻW!ązanejze zm]aną

b)zmnieisŻenla
-

okrcsu uŻy1kowania ŻecŻowych aktywÓw hr^]ałclr i
wańÓś.] ni€m2leriŹ nVĆh DrawnvĆh

.2

311

-

689

zmiana zysku (straly) netlo rcku

beżąceqo z l},iulu przejścja na MsR

1622
.554

Zgodnez punktem 10, Tab

PZR_ wyc€na

z

tluh] przejśc]a na l,lsR

Wprowadzenado

b

lansowa należnośc] środkóW

W walutach o bcych wg
średn]elo kuBU NBP dadanejWaluly nadzień
pie

' zrn ana Żysku (slraty) z lat ub]egłych

I

s! ra!!0zd ania lin ansowe! o

1622

1

068

n

iężnych i zobow]ązań

MsR21- Wycenablansowa naeŹności środków
pen ężnych WWaulach obcych Wg kufsu kupna banku

z

uśugklÓlelo spolka kofzysla ,a zobowlązań wwauiach
obcvch Wo kujsLr soźedażvbanku'
3.

r€pital !łasny po przekztałceniLl
NA

MSR

28 091

24013

lnnych opńcz zaprezentowanych powyżej różnic porniędzy polskimi zasadami lachunkowości przyjętymi prŻy
sporządzenju sptawozdania finansowego za 2013 rok , a zasadami Wynikającymi z MsR spółka nie prezentuje
ze Względu na ich nieistotność'

\1y'0yŁ{'4L)ą1cc , d/,/ t)J

Di',ła//,

..=--

Glówńy Kgięgowy

tllraz

TeÓdor/WalisńUndzka
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