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spółka Akcyjna oDLEWNtE PoLsKlE Ż siedzjbąW starachowicach

l. Podstawowe informacj€ o nazwie' siedzibie, numerze KRs i przedmiocie działalności

oDLEWN lE PoLsKlE s'A. są spółką akcyjną s edzibą społk jest m]asto starachowice, Aj' WyŻWolenia 70'
społka została Żarejestrowana pżez sąd Rejonowy w Kielcach x Wydział Gospodarczy KRs W Krajowym

Re]estrŻe sądo$ym pod Nr KRsi 0000024'126 W dniu 29 06'2001 r' WcześniejsŻa rejestracja n]]a]a mie]sce W

RejestrŻe Handlo\'Vym pod numelem RHB 2339'

Pżedmiotem działalnoŚci oDLEWN PoL.sKlcH s'A' jest produkcja od eWóW Że stopóW Źe]aza, Ż dominującym

udziałem żeliwa sferoidalnego (PKD 24.51z) oraz dzialalność usługowa ] handlowa z tyrn związana, a także hande

n]ateriałami j towammi od lewn czymi'
spółka oferuje kompleksową obsłu!ę kjentóW od projektL] do dosta\ły plodL]któW W}'twaEalrych w cyklu ptodukcji

odlewniczei' obejmu jącej

- prcjektowanie technolog ii \tykon}Ąvan ia od]ewóW'
- Wykonywanie oprŻyEądowań odlewniczych (drewnianych' żpvicznych, meta]owych),

- prodLrkcję odlewóW,

- obróbkę n]echanicznąod eWóWzgrubnąina 0otowo' oblóbkę ciep ną i cieplno-chen]iczną,_ montaŹ podzespolow od lewnjczych,
- maLowanie odlewóW (gruntowan e, maowanie nawerzchn owe na gotowo natryskowe i zanuzeniowe,

malowanie proszkowe, kataforeza),
- pakowanie iWysyłkę

2. lnformacja o czasie tMania działalności

spółka rozpoczęla działalność 14'Vl'1993 roku pod nazwą Exbud odLewnia zeliwa sp' z o'o' W statachowicach
W okresie swojej działalnoścj Zmeniła forn]ę prawną nazwę ] prŻeiściowo siedzibę' od 1998 l akcje spółki są
notowane na Giełdzie PapieróW WańoścjotĄych s'A' W Warszawie.

spółka 0DLEWNlE PoLSKlE s'A' zostala zawiązana na czas nieokreślony'

3. 0kres objęty sprawozdaniem finansowym

sprawozdanje fnansowe SŃłkiobejmuje dane f]nansowe za okres od 1 stycznia 2015 r' do 31 grudnia 2015 t'

4' PoróWnywalność danych i wewnęirznejednostki organizacyjne sporŻądŻające samodŻielne
sprawozdanie f inansowe

Sprawozdanie finansowe Spolk prezentuje dane ilransowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

oraz poróWnnl/alne dane biansowe ]\Ąynikowe za 2014 tok'
sprawozdanje finansowe sporŻądzono W Żłotych poskich W zaokrągleniL] do tysiąca złotych (chyba' że zaznaczono
inaczej).

Dane finansowe Ża 2015 l nie podLega]y przeksztalceniu j doplowadzeniu do poróWn}talności z danymiza 2014 r

z uwag] na stosowanie identycznych zasad i metod rachunkowości W obydwL] plezentowanych ]atach'

W skład spółk] WchodŻi WewnętrŻna jednostka organjzacyjna realizująca umowy o dzieło W blanł odlewniczej' W

obiektach fabrycznych klientóW położonych na łetenie Niemiec' W lamach oddeegowania pracownlkóW Własnych.

Działalność ta prowadzona jest pzeŻ zakład W rozumieniu prawa podatkowego i podlega prawu niemleckien]u'
Zakład W Nemczech sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe' Wobec czego sprawozdanle finansoM]ę

spo]k zawiera dane łączne obejmujące tęiednostkę'
lstotnym zdaąeniem ljętym w splawozdaniu finanso\łym za 2015 r. jest rozwjązanie rezenrvy w kwocie 3 559 tys zł
na podatek dochodovvy od osób plawnych W związku z uzyskan em pozyt}Ąvnych \ĄynikóW kontloli plowadzonej
prŻez Urząd Kontro]] skalbowejW Kielcach W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2008_ 2012'

I p:o adren,e da spra^o/danń rinansowega za 2015 rok
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5. Korchy wynikające z zastrŹeżeń w opin'ach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych

W sprawozdaniu finansoviryrn za bieżący okres , a także W poróWnywalnych danych finansowych nie dokonano korekt
Wynjkających z ŻastŻ eżeń W op]n iach podm]otóW u prawnionych do badan ia o sprawozd an ach finansowych z uwag l

na brak takich zastrŻeżeń'

ó. Jednostki organiŻacyjne spólki wpisane do KRs ( oddŻiały)

Spółka nie pos]ada W swojej struktu Że jed nostek org anizacyjnych Wpisanych do KRs'

7. lnformacja o składzie osobowym zarządu oraz Rady NadŻorczej

W 20l5 r' nie nr]ała miejsca zm]ana Wskładzle ZaPądu'
W skład Zarządu Spółki Wchodzil:

Pan Zbigniew Ronduda ' Ptezes Zarządu
Pan Ryszard Pisalski _ WiceprcŻes Zarządu
Pan LesŻekwalczyk _ Wiceprezes Zarządu

skład Rady Nadzorczej L]legł zmanie W 2015 r' Pan Tadeusz Piela złożył rezygnację z pełn]enia funkcji członka
Rady NadŻorczej z dn]em 30'09'2015 r'
Nadzwyczajne Wahe Zgromadzenie spółki W dniL] 2 listopada 2015 l' L]chwałą nr 3/2015 powołało W sklad Rady
NadzorcŻejjako członka Panią EWę lMa]kowską'

W skład Rady Nadzorczej spółki W2015 r' Wchodzili:

Pani Joanna Łączyńska_suchodolska
Pan KazjmleŻ Kwiec eń
Pan Tadelsz Piela
Pan Adam Stawowry
Pan Roman Wrona
Ewa N,lajkowska

PŻewodnicząca Rady
Wiceprzewodniczący Rady
cŻłonek Rady (Wokresie od 1'01'2015r'do 3009'2015r)
członek Rady
członek Rady
Czlonek Rady (wokrese od 2j12015r.do 31j22A15 r)

skład Zarządu l Rady Nadzorczej nie U]egł Żmlan e do dnia spoządzenla niniejszego sprawozdania finansowego za
2015 t.

7' opis organizacji grupy kapitałowej i połącŻenie społek

Na dzleń 1 stycŻn a 2015 r' jed noslką domln ującą d a spółkiodlewnie Polske s'A' W rozumieniu ań' 3 ust. 1 pkt 37
ustawy o tachunkowoścj była spółka oP lnvest sp' z o.o z sledzibąW starachowicach , która posiadała W k;p]lale
zakładowyrn udŻiał 26,25%, co uplawniało ją do 26'25% glosóW na Wa]nym zglomadzeniu akcjona uszy s;ołkl
Od ewnie Polskie S.A.
0d 12 czeMca 20]5 r na skutek zmlany skład! osobowego zarządu spółki donrinującej oP lnvest, ktÓrego
obecni członkowie nie pełn ią żad nych funkci W organach spólki Akcyjne] od lewnie Polskie śpółka ta Utraciła status
jednostkidominr']jącejW stosunku do odlewn] Po]skich S A W rozumeniu ustawy o rachunkowosci' społka odlewnie
Polskie S.A nie posiada L]działóW W kapltale lub ogólnej llcŻbie głosóW W innym podmiocle i nie tworzy grupy
kapitalowej.
W splawozdaniu fnansowym spółk za 2015 t atakzeWroku poprzednim nie n]iało miejsca poĘczenle społek'

Wprowadzenie da Sprawozdania Finansowega za 2015 rak
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8' założenie kontynuacji działalności

Sprawozdan]e finansowe za okres: 01'01 2015 l' - 3112'2015 r' spolządzono pŻy założeniu kontynuacji
działalności gospodarcze] spółk] W dające] się przewidzieć pzyszłości' t]' pŻez okres nie krótszy niż 12 miesjęcy od
dnia bilansowego.

Pomlmo' że spółka Wykazlje na dzień bilanso\łiy dużą stratę z lat ubieg]ych, to uzyskiwany z roku na lok co laz
Wyższy zysk neto co raz kotzystn e]sze Wskażniki ekonomiczno_finansowe jednoznacznie potwieldzają dobrą
kondycję f inansoWą spÓłki'

PocząWszy od 2010 loku społka W sposób niepżeMany prowadzl efektywną dz ałalność gospodarczą i przeznacza
zgodnie z prawen] całość Wypracowanego zysku na pokryce stańy z lat lbiegvch' Ponoszone W Latach 2010_ 2014
nakłady inwestycyjne na rzeczolty majątek trwav, ]ak ite do poniesienla W kolejnych Jatach stanową podstawę
un]ocnjen]a pozycji rynkowej spółki jako czołowego eurcpejskiego ploducenta kon]ponentóW odlewnlczych o
Wysokirn udzlale ekspońu W sprzedaży ogółem Wszystkie te prŻesłanki odnoszące slę do kondycji ekonomiczno_
iinansowei spółki i konjunktury rynkowej W branżach odbiorcóW jej ploduktóW uwzględnlone W 

''sttateg]l 
tozwoju

odjewn|Polskichs'A'Wstarachowicachnalata2015'2021'i'Planiedzialalnościspółkina2016r'" W powiązanlu
z Żapewnieniem finansowania W system]e bankowym przez dwa ko ejne ]ata, potwierdzająże nie rtystępują
krótkoterminowe ryzyka W kontynuacji dŻiałalności spo]ki' a także' że nie Występu]e r}zyko W spłacie zobowiązań
układo\łych W perspektywie krótkotern]inowej, których stan na dzień 31'12'2015 r ltYnosi 8730tys'Żł
Ż całkowitei kwoty pocŻątkowe] wynoszące] 30 772 tys zł'

9' omówienie przyjętych zasad rachunkowości

W spółce odlewnie Polskie księg] rachunkowe pTowadzone są zgodne Ż przepisami l'Jstawy o rcchunkowoścj
z 29 Wześnia 1994r' (tekst jednollty Dz'U'z2013l' poz' 330 z póŹn ejszymi zmianami) W sposób Żapewniający
WyodĘbnien]e Wszystkich informacj] istotnych d a oceny sy,tuac] majątkowej i fnansowej, wyniku fnansowego oraz
możliwości spolządzenja obowiązLrjących sprawoŻdań fnansowych' w tym fachL]]]ku zyskóW i strat w ukladzie
kalkulacyjnym - dla polzeb spełnienia \łymogóW W}nikających Ż Rozporządzenia lVinistta Finansow W sp.awie
informacji bieżących iokreso$lch pżekazywanych pżez emtentóW papleróW Wańościowych z dn 19lutego 2009 r'
(teks iednolity Dz'U'z2014 l',paz'133'z póżn zmjanami) o.az W układzie rodzajowym _ dla potżeb GI'JS;
rachunku przepływów środkóW pienęŹnych metodą pośrednią jak róWnież W]aściwego dokonanja lozlicŻeń z
jednostkami publiczno- prawnym.

G]óMe zasady to|

1) Rok obtotowy pokryWa slę z rokem kalendarzo\Ąrym,

2) Ewidencję księgową operac] gospodarczych prowadzi się w układzle syntetycŻnym ]analitycznym zqodn]e z
Zakładowym Planem Kont (pojjtyką rachunkowośc) dostosowanym do potŻeb spółki w sposób zapewn ający
glomadzenie informacj| niezbędnych do oceny sytuacji fnansowej imajątkowej' efektywności dzałania i
podejmowania decyĄ| zażądazych,

3) Wyceny akywóW i pas}vóW oraz Lrstalenia Wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego
m esiąca W następujący sposób:

a) środ k] tMałe olaz Wańośc nje mate a ne i prawne wycen a sję wg cen nabyc a U b kosztóW \ĄłłWożenia W
pŻypadku realzacji inwestyc] ub Wykonania środkóW tMa]ych We Własnyr. zakresie/ pomn ejszonych o
odpisy z ttt. tMalejutraty Wańośc ' cena nabyca ]ub koszty WytwoEen a stanowiąich Wańość początkową

ŚrcdkitMałe iWańości niemalerialne ] prawne sąsukces}Ąvnie umarŻane /amońyzowane/ W sposób lniowy
zlodnie z p]a|owym roŻłożen]em ich Wańości początkowej |a przyjęty okres amortyzacji' stawki

Wplowadzene da Spra'/,o/danid Ftnanso,/'ega za 2O15 taL
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arnońyzacyjne prŻyjęte Wodlewnle Poskie s'A' od powiadają okresowi ekonon]icznej użńe.zności'

ŚrodkitMałe iwańości niematerialne i prawne o jednostkowejce|ie zakupu niżsŻej niż 3 500 zł obciążają
koszty działalności popŻez jednorazowy (100%) odpis amortyŻacyjny W mlesiącu ich Wydania do
uż!,tkowania'

b) środki tMałe W budowie W Wysokośc] kosztÓW ŻWiązanych z ich nabyciem lub WytwoŻeniem
pomniejszonych o odpsy z ttł' tMałejutraty Wańości'

aktywatrwałe'Wg cen nabycia pomniejszonych o odpisyŻt}tuł! tMałejutraty wańoścl,

inwestycje krótkoterminowe _ według ceny nabycia nie \Ą/yższejod ceny rynkowej,

zapasy Eeczowych składnikóW aktywóW obrotowych _ Według cen nabyca lub kosztóW Wytworzenia nie
Wyższych od cen sprŻedaży netto] ŻUżycle lub spzedaż odnosisię W koszty z L]WŻg ędnieniem zasady FlF0
(pieMsze pŻyszło - pierwsze Wysz]o),

zapasy produkcji W toku Wycena się _ Według Żeczywstego kosztu WytwoŻenia obejmującego koszty
bezpoślednie ŻWiązane z produkcją oraz uzasadnioną częścą kosztóW pośredn ch tj' zmie!]nych kosztóW
pośrednich i stavch W Wysokości tych kosztóW odpowadających normalnemu Wykolzystaniu zdolności
produkcyjnych,

g) zapasy WyrobóW gotorych - Wed]uq rzeczywistego kosztu Wytworzenia' nie Wyższego od ceny sprzedaży
netto

naklady na place badawcŻo ' rozwojowe Wycenia się Według cen nabycia ub Wworzenia ' W czasie
realzacji prac poniesione nakłady gromadzone są na roz cŻeniach międzyokresowych kosztóW' a po lch
ŻakońcŻenlu przenosi się je na wańości niemate alne ] prawne'

należności i udz|elone pożyczki'W kwoce Wymagającej zaplaty'

zobow]ązania _ W kwocle \łymagające] zapłaty; zobowiązania kred}łowe długoterminowe -w skorygowanej
cenle nabycia; koszty związane z obsługązobowiązań zacią!niętych na finansowanie majątku obrotowego
izwjązane z nimilóźnice ku6owe obc]ążają rachu nek zyskÓW isttat W okresie ich pon esienia,

tworzy się odpsy aktualizujące na|eżnościzgodnie Ż ań.35 b Ustawy o rach unkowoścl W wysokoścj 100%
lch Wańości na naeżności przeterminowane powyżej 6 miesięcy nie zabezpjeczone Wiarygod ną gwarancją
zastawem itp |ub jeżeli sytuacja finansowa dłL]żnika Wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo
nieściąga nośc] należnoścl'

l) tworzy się odpis aktua zujący zapasy magazynowe materiałóW ilowaróW W WysokoŚci 100%' któle ne
\łykazL]ją ruchu W cjągu 6_ciu mlesięcy poprŻedzaiących dz eń bilansowy,

ł) twoEy sę odpis aktua]]zujący zapasy WyrobóW golowych W Wysokości 50% ich Wańoścl na Wyroby nie
WykaŻljące ruchu Wciągu 12 m esięcy

m) ewidenc]ę kosztów działa]nośc opetacyjnej spółka prowadziW zespole 4 5'

n) koszty dotyczące plzysz]ych m]esięcy podlega]ąroŻliczen u Wczasle na posŻczególne miesiące.

Wynik finansowy (zysustrata )pochodziz I

- \łyniku na działalnoścl operacyjnej'

- Wyn]ku na działalnoścj finansowej,

- wynlku na operacjach nadzwyczajnych,

- obowiązkowego obclążen a Wyniku lnansowego z tytu]u podatk! dochodowego od osÓb ptawnych

Podatek dochodowy powstaje poprzez skorygowanle wyniku brutto o

- koszty istratytMale nie stanowiące kosżóW uzyskan]a pzychodóW,

c)

d)

e)

WpQ,Ąaozen,e do splawazdanń Finansawego za 2a15 rok
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- koszty istraty przejściowo n]e stanowiące kosztóW L]zyskania prŻychodóu* koszty l stlaty nie stanowiące kosŻtóW uzyskanja prŻychodóW W popŹed|ich okresach obrotowch
stanowiące koszty uzyskania pŻychodu w rokL] bieżącym'

- ptzychody nie wLiczone do podstawy opodatkowania,
' plzychody zw]ęksŻającepodstawęopodatkowania'

- odliczenia od dochodu

tjstalony Wten sposób wynikstanow dochód do opodatkowania Według obowiąŻujące] stawk podatkowej'

Podatek dochodowy odrocŻony _ spółka twoEy aktywa i rezerwy Ż tytułu odroczonego podaiku dochodowego'
Podatek odloczony jest aktua|lzowany W oklesach kwańalnych i na dzień sporządzenia Tocznego spmwoŻdania
finansowego spółki. Tworzenie lezervlY l ustalenie aktywa Ż ty,t' podatku dochodowego ŻWiązane jest z
Występljącyml prŻejściowo różnlcam] między Wykazaną W księgach Wańośclą aktywóW i paswóW' a ich Wańością
podatkowąolaz stlatą podatkową możllwądo od lczenia W pżyszłośc ' Występowanie różnic dodatnjch spowoduje W
p]zysz]oścl zwiększenie podstawy opodalkowania' W związku z czyn] W Wysokości kwoty podatku dochodowego
Wymaga]ącej W przyszłoścl zapłaty tworŻy się rezeMę na podatek odroczony, rÓżnice ujemne zaś spowodują
zmniejszenie podstawy opodatkowania i dlatego W Wysokości kwoty pżewidzianej W przyszłości do odliczenia ustala
sę aktywa z t}łułL] odroczonego podatk! dochodowego ZalóWno rezeMę l aktywa Ż tyt!]u podalkL] uslala się przy
uwzględnieniu obowiązujących W roku powstawania obowiązku podatkowego stawek podatkowych'

'10. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2015 r. 2014 t,

tvs' zł tvs. EUR tvs. zł tvs. EUR
|. Przychody netto ze sprŻed' produktów'
towarów i mateńałów

136 719 32 670 132012 31 512

ll' zvsk/strata z dział. ooeracvinei 13 3s4 3 191 6 139 1 465
lll. Zysuskata brutto 14372 3 434 1 483
lV, Zysuslrata netto 11 916 2 847 5 848 1 396
V, Aktwa {stan na koniec okresu) 80 3S7 18 866 76770 18 011
Vl' KaDitał własnv (stan na k. okresu 43 594 10 230 31668 7 430
Vll. Kapitał Dodstawowv {stan na k. okresu) 61 992 14 547 61 992 14544
VlIl. zobowiązania i rezeMy na zobowiązania
(stan na k. okresu) 36 803 I 636 45102 10 581

lX. zobowiazania krótkot€rminowe 18 884 4 431 19 332 4 536
X. PrŹepłvw pienigżne netto z dz'operac' 10 485 2 505 10 058 24n1
Xl' PrŻeDłvW oienieźne nettoz dz.inwest' -8328 1 990 ,8 358
Xll' PrŻepłvw pienigżne netto z dŻ'finans' - 900 - 215 -5040 1243
Xlll' PrŻepłvw oienieźne netto 1257 300 -3340 - 797
XlV' srednioważona liczba akcji W okresie
(wszt.) 20 664121 20 664 121 20 664 121 20 664121

xV' Liczba akcii na dzień bilansowv lwsź') 20 664121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
xvl' zanualizowany Żysk najednąakcję zwykłą
(wzłl EUR) 0,58 0,14 0,28 0,07

xvll' Wańość księgowa najednąakcję (wzł/
EUR) 2,11 0,50 1,53 0,36

Wprowadzenie da Sprawozdania Finansowega za 2015 rok
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Do pEeiczenia Wybranych danych fnansowych zaplezentowanych W raporcie społkiza 12 m'cy 2015 i2ol4roku
W tys' zł i tys' euro przyjętol

dla pozycji rachunku ŻyskóW istrat oraz rachL]nku pŻepływóW pien ężnych średn] kuls dla Waluty EUR
oblicŻony jako średnia arytmetyczna średnich kursóW ogłosŻonych przez NBP na ostatni dzień każdego
miesiąca od stycznia do !tudnia danego rokL]' tj

l EUR= 4,1848 PLN dla 2015r.
1 EUR = 4,1893 PLN dla 2014 r_ d]a pozycji bilansowych pżyjęto średni kuls NBP dla Waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy 

' 
t].i

1 EUR = 4,2615 PtN dla 2015r. (tabela NBP nr 254ipJNBP/2015 z dna31.12.2015r.)
1 EUR = 4,2623 PLN dla 2014r (tabela NBP nt 252lNNBPl2014 z dria 31.12.2A14 t.)

Najwyższy średni kurs ogłoszony przez NBP da Waluty EUR W okres]e od stycznia do grL]dnia b]eżącego i

ubeg]eqo rcku \łryn ósł:
1 EUR = 4'3580 PLN ogłoszony na dŻ]eń 15 grudnia 2015 l'
1 EUR = 4'3138 PLN ogloszony na dŻień 30 grudnia 2014 r'

Najniższy średni kurs og]oszony pŻez NBPdla waluty EUR W oklesie od stycznla do grudna bieżącego
ubjegłego loku Wyn ósł:

1 EUR = 3,9822 PLN ogłosŻony na dzień 21 kwietnia 2015 r'
1 EUR = 4'0998 PLN ogłoszony na dzień 9 czeMca 2014 r'

'l1. zestawienie różnic pomiędzy Polskimi zasadami Rachunkowości (PzR)a Międzynarodowymi
standardami Rachunkowości (MsR)

spółka Wskazuie iobjaśna lóżnice W Wańości ujawnionych danych dotyczących kapitału Własnego (aktywóW
netto) iWyniku finansowego |etto oraz istotnych różnc dotyczących plzyjętych zasad (polityki) lachu|kowości do
sprawozdan]a finansowego za 2014 r' sporŻądzonego zgodnie z polskiml zasadami rachu|kowośc (PZR) oraz
danych poróWnywalnych' a odpowednio sprawoŻdan em fnansowym' które zostałoby spoEądzone zgodn]e z
l\,4iędzynalodowymi standardami RachUnkowości (ly'sR)'

ab stlata] netto roku bieżaceqo lW

31.'t2.2015 31.12.2014
Róźhice poniędŻy plzyjętyni zasada i (Po|jtyxi)

rachunkowości( PzĄ' a MsR

zysk (strata) n€tto wg PzR 11916 5 848

2.
RaŻem z'iiany rysku (stmiy)netio
Ż t!,tułu olzeiścia na lMsR

1 116 - 825

a)' zwjększenia

b)zmniejszenia I 116 - 825

skUtki znrlan kUrsÓw waLut 1 116 825

PZR_ Wycena blaisowa nal€żnośc środków
pen ęŻnych zobowiązań W wa Utaclr obcych Wg

średniego kursu NBP dadane]Wauty nadzeń

NlsR21 wycena biansowa iraeżnośc iśrodków
pienlężnych wwa utach obcyclr Wg kursu kupna banku Ż
UsłUg klÓlego spolka koEysla,a Żobowązań wwa UlaĆlr

obcvcir wo ku6u sozedażvbańkl

3.
zysk (sirala) nello po
oEekształceniu na MsR 10080 5 023

WprowadŻenie da sprawazdania Finansawego za 2015 rok



spojL(a Akcyl1a oDLtWN]F PoLSKlE z siedzibąw sta-ac1ow'cac.l

Tab.2, Kapitalwlasn
Star na

31.12.2015
Slan na

31.12.2014
Różnice poniędŻy pżyięlyni zasadani (po]ityki)

nchlnkowaścj( Pzfl' a MsR
43 594 31 668

2.
Razem zmiany kapiiału wlasnego z

3 831 .2298

a)'zwieksŻenia 421 838

-zmiana zysku ( straly) z at
ubiegłyclr z l}łulu przejśc a na N]sR

421 838

PZR anrołyzacia Wadości nlematerianych prawnych
oraz ślodkÓwtMałych n eumorŻonych na dzeń blansowy
UmorŻone W całościzgodne z przy]ęlynr na począlku
okesern uż},1kowan a Wykazrr]ą wadośc ks ęgową n€tto

[łsR 38 ]6 kolekla amońyzac) zwązanaŻeŻfiianą
okesu uŻytkowana d a Wafuśc]niematera nyclr
prawnych oraŻ lzeczowych akl}.łów tMałyclr
NlsR 12.korekk rcŻent] na podalekdoclr. od osób
praw]rych z l},i' przejśc]a n€ [4sR związane ze znianą
okesu uż},ikowan a rŻeczow}ch ak|ĄVóW t^łalych
wadośc n ematerlanvch i orawnvch

- 4245 .3136

' zm ana zysku (slraty) n elto ro ku

bjeŹącego z tylułu prze]ścia na [4sR
1 116 ,825

Zlodnez punktem 10, Tab 1 pkl2 Wplowadz€niado
spmwoŻdania f nansowego"

- zmiana zysku (slraty) z atr.rbieolych

zlńułu pęejśc a na MSR 3136 -2311

PZR_ Wycena b lansowa naeŻnośc środkóW
pe|lężnych Żobowjązań W Wa Utaclr obcych Wg

śfedniego kursu NBP dadanejW€uty nadzień

N4sR21 Wycena biansowa należ.ośc iśrodkÓW
pienięŹnych WWalutach obcyclr Wg kursu kupna banku z
Uslug klÓrego spółka korzysta a zobowązań Wwalutach
obcych Wo kr.]rsu SprzedażV banku'

3.
Kapital $łasny po pf zeksnałceniu

39 764 293i0

lnnych oprócz zaprezentowanych po!łyżej różnic pomiędzy polskinri zasadam] rachunkowośc] przyjętymi pŻy
sporządzeniu splawozdanja finansowego za 2a15 rck ' a zasad am Wynikaiącym] z l\y's R' spółka nie prezentu]e ze
Vzględu na ich nje]stotność'

starańowi9JL!.-]9 lutego 2016 r

Glówny K'kgowy

r 
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REzEs zARzĄDU

Wprowadzenie da sprawozdania F|nansowega Ża 2015 rok


