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Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2014 rak

spółka Akcyjna oDLEWNlE

1.

PoLsKlE z siedz bąW siarachowicach

Podstawowe informacje o naŻwie iprzedmiocie działalności

E PoLSK|E s'A' sąspółkąakcy]ną siedzibą spółki jest miasto starachowice,A' Wyzwolenia 70'
spółka Żostała zarejestlowana pŻez sąd Reiono\ły W Kielcach XWydzial Gospodarczy KRs W Kąowym Re]estEe
sądovirym pod Nr KRs: 0000024126 W dnju 29'06 2001 r' Wcześniejsza rejestracja miała miejsce W Rejestrze
Handlo\ĄYm pod numerem RHB 2339'
oDLEWN

Przedm]otem działalnoścloDLEWNI PoLsKlcH s'A. jest produkcja odlewóW ze stopów żelaŻa z dominującyrn
udzjalem żeliwa sferodalnego oraz dzialalnośćusłL]gowa i handlowa z tym związana, a także handel matetialhmi i
towaraml od ewniczym .
spółka oferuje kompleksową obsłlgę klientÓW od projektu do dostawy produktóW wytwarzanych W cyklu produkc]]
od eWnicze]' obejmującej:

-

2.

projektowanje technologii Wykonywania odlewów,
[ykonylvanie oprŻyrządowań od ewniczych (dlewn anych, Ź}vicznych' meta|owych),
produkcję od ewów'

obróbkę mechan]cznązgrubnąina gotowo' obróbkę cieplną cieplno'chernjczną
montaż podzespolóW odlewn czych,
malowan]ę odlewóW (gruntowan e' maowanie na\łleżchniowe na gotowo natryskowe
malowan e proszkowe, kataforeza),
pakowanie iWysyłkę

i

Żan!Żeniowe,

lnformacja o rozpoczęciu działalności

spółka rozpoczęła działa ność14'V 1993 roku pod nazwą Exbud od|ewnia Że|iwa sp' z o'o' W starachow]cach' W
okresle swojej dŻałanościzmienjła fomę prawną naŻWę' pEe]ściowosiedzbę' od 1998 r' akc]e społkl sa
notowane na G]eJdzie Pap]eńW Wartościo\ł}ch
W Warszawje' spółka oDLEWNIE PoLsKE sA' jesi
zarejestrowana W sądzie Rejonowym W Kielcach, X WydŻ]ał Gospodarczy Krajowego Reiestru sądowego pod
n U merem KRs 00000241 26 W d n iu 29
'06 '2001 r' spółka została zawązana na czas njeokrcś ony.

s'A'

3.

lnformacja o składzie osobowym zarŻądu oraz Rady Nadzorczej

W 2014 r' nie miała miejsca zmlana Wskladzle ZarządU iWskładzie Rady Nadzorczej'
W skład Zatządu spólkl Wchodzi :

Pan zbigniew Ronduda _ Plezes ZarządL]
Pan Ryszard P]sarski ' WicepreŻes Zażądu
Pan Leszek WalcŻyk
Wiceprezes Za.Żądu

W skład Rady Nadzorczej WchodŻj]ii

Pani Joanna ŁącŻyńska_suchodolska
Pan Kazimielz Kwiecień
Pan Tadeusz Piela
Pan Adam Stawowy
Pan Roman Wrona

sklad Zaządu i Rady Nadzorczej nie

2414t.

4'

'

PŻewodnicząca Rady

-

członek Rady

_ W|cepu ewodnicŻący Rady
_ cŻ]onek Rady
_ członek Rady

u

e0łzm an e do dnia sporządzenia n niejszego splawozdanja fnansowego za

Porównywalnośćdanych

sprawozdanie finansowe spółki plezentuje dane fnansowe Ża okres od 1 stycznia 2014 r' do 31 grudnia 2014 rck
oraz poróWnywalne dane b]ansowe za 2013 rok'

Wprawadzenie do Sprawozdania Finansowega za 2014 rak

na oDLEWNlE

PoLsKlE

Ż s edŻioą w slaracl-owicach

Niniejsze splawozdanie finansowe zostało sporŻądzone W złotych polskich W zaoktągleniu do tysiąca zlotych
(chyba' że ŻaŻnaczono inaczej)' W skład jednostki Wchodzi WewnętrŻna ]ednostka organizacyjna realizująca urnowy
o dzieio W branży od ewnicŻej' W obektach iabrycznych kientÓW polożonych na terenie Niemiec W larnach
odde]egowania pracownikóW Własnych Dz]ała nośćta prowadŻona
plzez Żaklad W rozumeniu prawa
podatkowego i podlega prawu niemieckiemu. Zakład spoEądza samodzjejne splawoŻdanie iinansowe, Wobec czego
sprawozdanie finansowe spółki zawiera dane łączne obejmuiące tę jednostkę

iest

Dane finansowe Żawarle W splawozdaniu za 2014 f' nie pod|ega' przekszta]cenju i doprowadzeniu do
poróWnywalności z danyni za 2a13l' z uwag na stosowanie dentycznych Żasad i metod rachunkowoścl wobydwu
prezentowanych latach.
W spGwozdaniu

l

fnanso\łyn za2014
n e dokonano korekt
r' z L]Wagina braklakich zastPeżeń'

rok popzednitj' 2013

\Ą}nikających

z

zastrzeżeń biegłych rewidenlóW za

W związku z tocŻącym się od 20 marca 2014 r' postępowaniem kontronym W zakresie rŻeielnośc deklarowanych
podstaw opodatkowanla oraz prawidłowościob|iczan ia podatku dochodowego od osób prawnych za|ata2oa8'2012
prowadŻonym przez Urząd Kontroli Skarbowej W Kjeicach , spółka otrzymala decyzję W pŻedn]iocie określenia
zobowiązan]a podatkowego W podatku dochodowym od osÓb prawnych za 2008 r W kwocie 2 122lys' zl vlłaz z
należnyml odsetkam]' Zaległośćpodatkowa Wraz z oszacowanymi przez spółkę odsetkan] do dnia 31 122014 l
Wyniosło 3 366 tys zł' Ulząd Kontro ] skarbowej Lrznał' że spó]ka Żawyżyła W 2008r' kosŻ1y uzyskania przychodóW
poprzez za]iczenie do nich stlat poniesionych na transakcjach Walutowych Decyzja ne jest ostateczna spÓ]ka W
dnlu 23'02'2015
ŻłoŹyłaodwołanie do Dyrektora lzby skarbo\łei W Kielcach, iako organu \łyższej nslancji W

l

postępowaniL] adm jn]stracy]nym
Zgodn e z zasadą ostroŹnej Wyceny spółka utworzy]a rezeMę na łączną kwotę zaległośc,a następnie obniŹyła Wynik
at ubegłych o kwotę 3 322 tys' zł i wynjk beżącego okresu sprawozdawczego jedynie o kwotę 44 tys' zł Ż tyłułu
osŻacowanych przez spółkę odsetek pŻypadaiący.h Ża okles od 01 stycŻn a do 20 marca 2014 r., to jest do dnia

lozpoczęcia kontroLi'

5'

opis organiŻacji grupy kapitałowej

Jednostką dom]nu]ącą dla spó]k odlewnie Po]ske s'A' W roŻurnien u art 3 ust' 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości
jest spó]k€ oP nvest sp zo'o z siedzibą\ł stalachowcach która posiada W kapitae zakładowym (akcyjnym)
'
udzial 26,25o/a co uprawn ia ją do 26' 25% g]osóW na Walnym ŻgromadŻeniu
akcjonariuszy'
W 2014 roku SpÓłka odlewn e Polskie
podmlocie.

6.

nie posladała ldŻiałóW w kapitale lub ogólnei lczbie głosóW W innym

Jednostki organizacyjne spółkj wp!śane do KRs

spólka nle posiada

7.

s'A

W

(

oddziały)

swojej struktuŹe jednostek organiŻacyjnych Wpisanych do

KRs

założeniekontynuacji działalności

za

-

r'

okres| 01'01 2014 ('
31j22a14
spolządzono pŻy załoŹeniu kontynuacji
gospodarcŻej
dz]ałalnoścl
społki W dającej się prŻevr dzieć przysŻłoścj, ti' przez okres nie krótszy n ż 12 miesĘcy Ń
dnlab ansowego' Nadzeń spoEądzenia n nlejszego sprawozdan ia przez ZaEąd spólki' to
ieśt03nraŻec 2015
sprawozdanie ilnansowe

r'

nie stwierdza s]ę istnienia okoliczności Wskazujących na zagrożenie kontynuowana dzla]alności prŻez okres

lednego roku.

WprcAddzente do Spt.wozdania F'nanso\Iego za 2At 4 tak

Akcyjna oDLEWNlE

PoLsKlE

Ż sjedzibąW starachowicach

8' omówienie przyjętych Żasad rachunkowości

z pEepisan]i Ustawy o rachunkowości
z 29 WŻ eśnja 1994 r' (tekstjednolity oz u'z2013l' poz' 330 z póŹnjeiszym] zmianarni) W sposób zapewnjający
Wyodrębnienie WsŻystklch inforn]ac] istotnych da oceny sytuacji nrajątkowei ifinansowej' WynikL] finansowego órai
rnoż]Woścsporządzenla obowiązujących sprawozdań finansowych' W tym rachunku zyskóW istlat W Lrkładzie
ka]ku]acyjnym _ d]a potrŻeb spełnienla V/ymogÓW wyn kających z Rozporządzenia Nłinislla FinansóW W splawe
infolmacjj bieŹących iokesowych przekazywanych prŻez emitentow paperÓW Wańosc owych Ż dn'19 utego ź0o9 r'
W spólce od]ewnie Polsk]e ksęgi rachunkowe prowadzone są zgodnle

(teks jednoity Dz' U' z 2014l , poz' 133) olaz

W układze rodzajowym _ da potrzeb GUs; rachunku p;epływóW
ślodkóW pieniężnych metodą pośred n ią ]ak róWnjeż WłaścWegodokonan]a roz]iczeń podatkowych iinnych (Us ZUs'

PFRoN

itp

)

GłóWne zasady to]

1)
2)

3)

Rok obrotowy pokryWa sję z roklem kaendaŻo!łym'
Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadŻi się W L]kładzie syntetycznym analitycznym zgodnie z
d-o oceny
sytuacji flnansowej i majątkowej, efektywności dzlałan ia i podejmowania decyĄizarządczych,

ZPK dostosowanym do potzeb społk w sposób zapewniający glomadzenie informaci nezbędnych

i

Wyceny ak|ywóW

pasnvóW oraz ustalenia Wyniku finansowego dokonuje się na

miesiąca W następujący sposób

a)

zakończenie

kaŹdego

I

śrcdkitMałe oraz Wańości nierna1erialne i prawne Wycenia się Wg cen nabycia ub kosztóW Wytwożenia W
pŻypadkL] rea]izacji lnwestycji lub Wykonania środków tMałych We Własnyn] zaklesie/ pomniejszonych
o
odpisy zbł' tMa]ei utraty wańości. cena nabycia lub koszty \łytwoEenia stanowiąich WańośćpoczątkóWą

ŚrodkitMałe sąsukcesywnle umafzane /amońyzowane/

W sposób liniowy zgodnie z planowym rozłoŹeniem
ich Wańości pocŻątkowej na przyjęty okres amońyzaci]' stawki amońyŻacyjne przyięte W od ewnie Polskie
s'A' generalnie od powiadają stawkorn zawańym W załączniku Nr 1 do t]stawy o podalku dochodowym od
osób prawnych' Wyjątek stanowią następ L]jące środkitMałeI

-

a

oczyszczarka nr nW 1935/5 powstałe W Wyniku zrealiŻowan
etapu Wie]oletniego planu
lnwestycyinego pn' Kompleksowa modernizacja
automatyzacja procesów produkcinyóh z
wykopystaniem najlepszych technik' dwie n e technoloqlczne ( SPXIF _ nr inw 1902/5 j ALi- nr inw
1903/5) dla których Zarządzen em Nr 27iDNi2oo6 z dniem o1 o]'2007 r' okleślono dłuższy

i

'

-

przewidywany okres uż}łkowana niżwynikającyŻ zaĘcŻnika do Ustawy podatkowej,

piec dwutyglowy nr inw 2065/4 nabyty W Wyniku zakończenia ll etapu planu inwestycyjnego
,W
ramach projeklu
e zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapecowei stopóW żeaza'''
''Wdrożen
dla którego ZarządŻeniem Nr 3łDN/2008 z dniem 01.02 2008 r' okrcślono dłUższy pzewidywany
okres użytkowania nlż Wynikający z zalącznika do Ustawy podatkowej W \łyniku Wydania W 2009 i'

pieca W ran]ach umowy plzewłasŻczenia'

-

a

następne ponownego jego nabycia, został on

zalejestrowany pod nowym numerem lnwentaŹowym, tj' 2146/4 izgodnie z ZarządŻeniem Nr 17
A/DN/2009 z dnia 20 sielpnia 2009 r' jest amońyzowany do potrzeb biansowych nną s1awką niż
Wynikającą z zalącznika do ustawy podatkowej'
automat do foTmowania beŻskrzynkowego nr inw 2407/5' dla którego ZarŻądzenjem Nl B/DN/2o11 z
dnia 1612'2a| r' określono dłuŹszy pŻewidywany okres użytkowan a niż Wynikający z załącznlka do
ustawy podatkowej.

Środk tMale i \łańościniemateria ne prawne o iednostkowe] cenie Żakup! niższej n]ż 35oo Żł
obciążaią koszty dzałalnościpopżez jednorazowy (100%) odpis amońyzacyjrry W mjesiącu ich
Wdan a do użytkowania

Wp]o\adzene da spra'^ozddnid Fńdnsa^ego zo 2al4

to^

spółka Akcyjna oDLEWNlE

b)

PoLsKlE z

śrcdk]tMałe W budowie

'

s]edzibą W siarachowicach

W Wysokości kosztóW związanych

pomn]ejsŻonych o odpisy z tyt' tfua]ei utraty Wańości

z

ch |abyciem

lub

c)

aktywa trwałe Wg cen nabycia pomniejszonycl] o odpisy Ż tytułu tMałej utraty Wańoścl,

d)

inwestycje krótkotern]||owe

e)

Wytwozeniem

' Według ceny nabycla nie !ryższejod ceny rynkowej,

zapasy żecŻowych składnikóW aktywóW obrotowych ' Wedłuq cen nabycia lub kosztóW WytwoEen a nie
WyŹszych od cen spEedaży netto;zułce lub sprŻedaż odnos się W koszty z UWŻględl]ieniem zasady F]Fo
(pieMsze prŻysŻło _ pjeMsze Wysz]o)'

zapasy produkcji W toku Wycenla

sę

_ Wed]ug

zeczywistego kosztu WytworŻenia obejrnuiącego koszty
bezpośredniezwiązane z produkcią oraz Uzasadnioną częściąkosztóW pośred|ich tj' Żrniennych kosztóW
pośrednich i stalych W Wrysokoścj tych kosztóW odpowiadających normalnemu wykorŻystaniu zdolności
produkcyinych,

s)

zapasy wylobóW gotowych

-

Według rŻeczyw]stego kosztL] WytworŻenia' nie WyżsŻego od ceny spĘedaży

netto

h)

nakłady na prace badawcŻo _ lozwojowe Wycen a się Według cen nabycia ub Wytwożen a W czasie
'
realizacji prac ponies]one nak]ady gromadzone są na rozliczen]ach międzyokresowych kosztóW, a po ich
zakończeniu pŻenosi slę je na Wańoścl n emaier]alne i prawne'
należności i udziejone pożyczk

_

W

kwocie Wymagającej Żap]aty'

zobowiąŻania

_ W kwocie Wymag ającej zapłaty; Żo bowiązan ia kledytowe
długoterm nowe -Wskolyoowanej
cenie nabyca] koszty związane z obsługązobowiązań zaciągniętych nafnansowanie majątku obrotowego
izwiązane z nimiróżnice ku6owe obc]ążają rachu nek Żysków stlat Wokresje ich ponies]enia,

k)

MorŻy się odpisy aktualizuiące należności zgodnie z ań' 35 b Ustawy o rachunkowości W Wysokości 1o0%
ich Wańości na naeżnościprzetern]lnowane powyżej6 mieslęcy n]e zabezpieczone Wiarygod ną gwarancją

zastawem itp lub jeżeli sytL]acja finansowa dłużnlka wskazuje
nieściąlaności należności
r)

na znaczne

prawdopodobieństwo

twotzy się odpis aktualiz]']iący zapasy magazynowe rnate a]óW l towalóW W Wysokości 1o0%, które nie
Wykazuiąruchu Wciągu 6_clu miesięcy poprzedŻających dzień bllansowy,

twolzy slę odpis aktualiŻL]iący zapasy Wyrobów gotowych W Wysokości 50% ich WańościnaWyrobyne
Wykazujące ruchu w

cą!u

12 n]iesjęcy'

m) ewidencię kosztóW dz ałalnościoperacyjnej spółka prowadzi w zespole
n)

4

5'

koszty dotyczące przyszłych miesięcy podlegają rozliczen iu Wczase na poszczególne miesiące'

Wynik finansowy (zysustrata )pochodziz

-

i

wyn ku na działanoścoperacyjnei,
Wyn ku na działalnościfinansowe]'
wynlku na operacjach nadzlvyczajnych,

obowiązkowego obc]ązenia Wynlk! finansowego z t}łułUpodatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy powstaje poprzez skorygowanie wynlku brltto ol
koszty ]stlaiytn,l/ale nie stanowące kosŻtów uzyskania pzychodóW,

-

koszty stlaty przejściowo n]e stanowiące

kosztóW uzyskanja pŻychodóW,
n]e stanowiące kosztóW uŻyskania pŻychodóW W poprzednich okresach obrotowych
stanowiące koszty uzyskan a prŻychodu W roku b eżącym,
pzychody nie w czone do podstawy opodatkowania,

koszty straty

pżychody ŻWiększa]ącepodstawęopodatkowanla'

Wprowadzenie da Sprawozdania Finansowego za 2A11 rok

a

-

oDLEW\lF PoLsK'E z sieozbąw sta.ac1ow'cac1

odliczenia od dochodu.

Ustalony Wten sposób Wynik staoowjdochód do opodatkowania Według obowiązującej stawki pod atkowe]'

spółka twouy aktywa ireŻeruy z t}łułL] odroczonego podatku dochodowego'
Podatek odroczony jest aktualizowany W oktesach kwarla nych i na dz eń spoEądzenia rocznelo sprawozdan a
finansowego spółki. Tworzenie reze^ł} iL]stalenie aktywa z tyt' podatk! dochodowego związane jest z
\Ąyslępującyrni pŻejścoworóżnicami między wykazaną W księgach Wańością aktywóW ] pasywóW' a ich Wańośclą
podatkowąoraz stratą podatkową możliwą do odliczen a w pŻyszłości.Występowanie różn c dodatnich spowoduje W
plzyszłościzwiększenie podstawy opodatkowania' W zwlązku z czyn] w Wysokośc kwoty podatku dochodowego
Wymagającej W pżyszłościzapłaty tworzy slę rezerwę na podatek odroczony, Ióżnice ujemne zaśspowoduią
zmniejszenje podstavtry opodatkowan]a idlatego W Wysokościkwoty przewidziane] W przyszłoścldo odllczenia ustaa
się aktywa z tytułu odrcczonego podatku dochodowego ZarÓWno rezeMę i aktywa Ż t),{ułu podatku ustaLa slę przy
u\łzględnienju obowjązujących w loku powstawania obowiązku podatkowelo stawek podatkowych'

Podatek dochodowy odroczony

9.

_

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

2014t.
tvś'zł

l.

PrŻychody netto ze sprzed' produktów,
towarów i mateńałów

2013 t.

tvs. zł

tVS. EUR

132 012

31

tvs. ELJR

512

110 498

26 240

ll' zvsUstrata Ż dział. ooeracvinei

6139

I 465

6 358

1

lll. Zysk/strata brutto

6 216

1 483

6 067

1 441

396

5185

1231

18 011

78 008

lV. ZvsUstrata netto

5 848

V. Aktwa

(stan na koniec okresu)
Vl' KaDitał własnv (stan na k' okresu)
Vll. Kapitał zakładow {stan na k. okresu)
vlll' zobowiąŻania irezeMy na ŻobowiąŻania
(stan na k. okresu)
lX' zobowiazania krótkoterminowe
x. PrzepfuWY pienieźne netto z dz'ooerac'

Xl'

76774

XV. Liczba akcii nadzień bilansowv {wsŻ')
XVl. zanualizowany zysk najednąakcję zwykłą
(W

złl EUR)

XVll. Wańość księgowa najedną akcję

810

7 430

29143

7 027

61 992

14 544

61 992

14 948

45102

10 581

48 865

11783

l9 332

4 535

22108

5 331

10 058

2 441

I 597

2 042

.1275

995

-5369

1203

1 448

797

4 676

20 664121

20 664 121

20 664 121

20 664 121

20 664 121

20 664 121

20 664 121

20 664 121

0,28

0,07

0,25

0,06

1,53

0,36

1,41

0,34

xll. PrŹepłvw pienieżne ńettoz dz'finans'

(W sń.)

l8

31 668

-8358
-5040
-3340

Przeoł!"arv oienieżne nettoŻ dz.inwest.

xl:l. PrŹepłlnlrv pienieżne netto
XlV. srednioważona liczba akcji W okresie

1

510

(wzłi

EUR)

1
-

Do przel]czenia Wybranych danych fnansowych zaprezentowanych W raporcie
tys. Złjtys' eLrro pEyjęto

34Ą
1

1t0

społkiza 12 m_cy 2014 2013 roku

W

dla pozycjirachL]nku zyskó\'v istlat oraz lachL]nku ptzep'WóW peniężnych średnikurc dla Wa uty EUR
ob]iczony jako średn a ar}łn]etyczna średnch kursóW ogłoszonych przez N BP na ostatni dz eń każdego

n]iesąca od stycznia do grudnia danego roku'
I EUR = 4,1893 PLN dla 2014 r.
1 EUR = 4,2110 PLN
2013r.

tj']

dla

Wprowadzenie da Sprawozdania Finansowego za 2A14 rok

Spółka Akcyjna

oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw sta.achowlcach

da pozycji b] ansowych pżyjęto średnikurs NBP d a WalLrty EUR obow ązLrjący na dzień bilansowy,
1 EUR = 4'2623 PLN dla 2014 r' (tabela NBP fi 252lNNBPl201Ą z dn1a31'12'2014l )
1 EUR = 4,1472 PLN dla 2013 r. ( tabe a NBP nr 25'1|łNBP/2013 z dnia 31.12.2013 r')
Najwyższy średnikurs ogłosŻony pzez NBP dla Waluty EUR

w

okresie od stycznia

ubiegłego roku Wyn ósl:

EuR = 4'3138
1EUR = 4,3432

1

PLN
PLN

tj

do grudnia b]eżącego i

og]oszony na dzień 30 grLrdnia 2014 r'
oqłoszony nadzeń 24czelMa2a13f'

Najniższy średnikurs ogłoszony przez NBP dla Waluty EUR W okresie od stycznja do gludnia beżącego

j

ubieglego roku Wynlósł]
1 EuR = 4,0998 PLN ogloszony na dŻień 9 czeMca 2014 r.
1 EUR = 4'067l PLN oglosŻony na dzień 2 stycznia 2013 r'

10. zestawienie różnic pomiędŻy Polskimi zasadami Rachunkowości {PzR) a MiędŻynalodowymi

standardami Rachunkowości (MsR)

spÓłka Wskazuje i objaśniaróżnice W Wańości ujawnionych danych dotycŻących kapitału Własnego (aktywóW
netto) i Wynik! fi|ansowego netto oraz istotnych różnic dotyczących przylętych zasad (politykl) rachunkowości
do spmwozdania fnansowego za2014l. sporządzonego zlodnie
poskmi zasadan]i rachunkowości {PZR)
oraz danych poró\łnywanych, a odpowiednlo sprawozdanjem fnansowym' któle zostałoby spotządzone
zgodn e z l,4iędzynarodowymj standardarni Rachunkowośc {I\,,IsR)'

z

strata) netto roku

ab

bieżaceqo
Strra

31.12.2014

2.

5 848

5185

Razem Żmiany zysku Gtlaly) netto
ŹtvtułU.Eejściana MsR

.825

-689

.825

.689

skutkizrnian kmów W2

Lrl

zysk (strala) netto po

.E€kBzlałceniu

na

MsR

,

PZR_ wycena biiansowa na]eŻnoścśrodków
pieniężny(h izobow]ązŹn Wwautach obĆyc|r wg
nedniego lusu NBP dadanę Wauty nadzen
825

_

łnlana zysku ( sllaty) z l€l

Ubl€gvch

Ż lylułL]

pEejŚcia na NlsR

LłsR21- wyc€na biansowa naeżnoścśrcdkÓw

4496

5 023

Iw

slał
31.12.2014

fuŻem zniany kapiiału własnego z

689

pienięŻnych Wwaul.ch obcych Wo kursu krrpna banku z
usług którego spÓłka korzysla,a ŻobowiąŻań wwalutach
obcych wq kurcu sorzedażV banku

Kapitałwłasny

Lp.

2.

panjędzy Plzyjętyni zasadani (politykł
rcchunkowości( PzR}' a MsR

zwiękzenia

b)zmniejsŻenia

ab'2.

Różnjce

31.12.2013

Zysk (sirata) netto wq PZR

a)'

3.

l w

slałła

'a

31.12.2013

31 668

29143

-2298

1052

838

1 259

838

1 259

Wprowadzenie da Sprawozdania Finansawego za 2A14 rok

Różhice poniędzy przyjęlyni zasadanr bÓntykt
rachunkowości ( PzR). a MsR

PZR- amońyzac]a Wadości niernŹteria nych pĘWnych
oraz ŚodlóW lMa]ych n eumorzony(h na dzen biansolvy
Umorzone

l,V

[a]ok zqodne

z DrzV elvm nŹ oocŻallLr

społka Akcyjna oDLEWNlE

PoLsKlE z siedzibą

W

starachowicach
ollesem UżyltowŹna

Wy''!ą

Wa,'osoTaęgŃą .e o

l'4SR 38 ]6 lolell. amodyza(l zlv
ązana Że zrnDna
o|rcsu uŻyllowanE dia Wańolcinem.lprilnv.h i

orł zeczowyrh aItyWóW 1nłalv(h'
MsR ]2 lolella rez€nły na pod.tek doclr od osob
prrwnich zlń przejsc]a na lrlsRzwiąŻan€ zeŻmiana
praWnych

.3136

b)zmni€iszenja
Żysku (straty)netto rok!
eŻącego z tytułu pEejŚciŹ na NlsR

-2311

- zm]ana
b

689

825

olresu L]żytlowana lzeczow}ch aily}!!w LMalvclr
warlos.r nremaleranvch !rawnv(h

Zgodnez punklem 10 Tab'l , pkl2
sprawozdan a f nansowego'

PZa_ wycena

o

lansowa

"WprowadŻen

2 311

1622

Kapitał w|asny po

p2ekształceiiu

ltól€qospolla

ohĆV.h Wn

29370

Wr

srednego lulgu NBP d|a dane Walulv n.dŻren'
h .nśńfu
'
]VsR21 WycenŹ bjlansowa n ależioścli środ kóW
pieniężny.h w\łaUtach obcych Wq lursu lL]pna ban[u
z
U!]Uq

3.

a do

na*no6i]środi6w-

penężnych zobowĘŻJn Ww.Ulach obcvch

zmiana Żysku (Slmly)z ai lbieglych
z lytulu pżeiściana MsR

]

loĘynŹ

l r( (ńr"d'''h' 'a

Żobowąz.n wwaulach

28 091

|nnych oprócz Żaplezentowanych powyżej ńżnc pomędzy polskimi
zasadami rachunkowoścj przyjętymi pży
'
sporŻądzeniu
sprawoŻdania finansowego Ża2014 rck , a Żasadar.i Wynikającymi

z

Że wzg ędL] na ich niejstotność'

Stamchowice, dn. 03.03.2015 r.
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