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RACHUNEK
Nazwafirny: oDLEWNIEPOLSK|ES.A.,

zYsKÓW l STRAT
Aleia wyzwolenia 70' 27_200 stańchowice

31 ,12,2014 t. 31,12,2013 t

A' Pżychodyze spżedaży ploduktów, towalów imateliałów 132011546'63zł 110 497 663'68 żł

'od ednosiek pow ążanych 3 900,00 Żł

' Pżychody nelioue spuedaży plodlktów ]29 6]6 558 8] Żł '] 09 236 275'91 2ł

. PrŻVchodv neito ze SożedażVlowaróW imaler a]Ów 2 394 gqi A2 z) 1 261 387 T7 zl
B' Kosztv spżedanych produktów, towarów i nateriałów, w 93 914 304,42 zl

]ednostloń powąŻanym

l KÓszl W}łworzeń]a sprŻedanych produktów 112 060 240,65 zl 93 003 802.91 Żl

l' Wadość Śprzedanych towarÓw matelałów 1 753123 83 zt 970 501,91 zt

c' zysk (Śt.ata) brutto ze spżedaży (A"B) 'l8 198 181,95 zł 15 523 358'86 zł

3 689 987,93 zł 2 564 012,94 zl

E. Koszty ogólnego zażądu 9 038 641.59 zl 9 515 464,85 zł

F' zyŚk (słata) ze spEedaży (c.D.E) 4 569 552'43 zł 4 Żl43 88'l,07 zł

G' PoŻostałe pżychody opelacyjńe 3 039 372,77 z' 3 568 050,86 zł

l Zysk ze zbyca nie'nansowych aktyuÓw tMałych 7 0Q5 79 z)

1 452 7 47 ,91 zl 2 492 346 aa Żl

l nneprŻychodyoperacy]ńe ] ]86 624 86 Żł 1068698']9Żł

H' PoŻostale kosŻty operacyjne 1 469 630,20 zł 1 653 467 
'24 

Żl

slrJla Że Żbyc a nlefLnansoB}ch żllytów1Nalch 3 675 08 zl

] Aktua]iŻac]awarlośc aklyvvóW niefinanŚowych 991932,97 647 472 31 zl

l l nne kosŻly operacyjne 474 022,15 zl 1 045 594,93 zl

l' zysk(strata)zdziałatności oPelacyinej (F+G-H) 6 139 295'00 Żł 6 358 464'69 zł

J' Pżychody linańsowe 501 953,53Żł 20 697,71 zl

I Dywldefdy udzialywzyskach wtym: 692,4s z)

od jednoslel pÓWąŻańy(h 692 85 zt

]8 20ł 90 Żł

' od]ednonek powiązanych

! zysk ze zbvcia inweslycl

V AklualŻacja Wańośc] nwestycji

5o0 416 64 zł 2 Ą92 81zl

425138'04 żł 311 784,99 zl

124 964'Ą6 zl 162 765 T3 zt

_ dLa lednosiek powiąŻańych

l' slrala Że 2byc a inweslycjj

Allua lzac]a wartÓśc ińweslycj 22135 57 z1

]o0 ]73 58 zł ]26 883 69 zł

L'zysk(stlata)z działalności gospdarcŻej (l+J'K) 5 216 110,49 zl 5 067 377,41

lM' wyńik zdażeń nadzwyczajnych (M'l'_M'll')

N. zysk (strata) brutto {L+M) 6 216 110,49 zł 6 067 377,41 zl
O. Podalek dochodowy 368183.00 882 005,0o Żł

P' Pozostale obowiąŻkowe zmniejszeńia Żysku (zwięksŻenia

5a47 gż7'4g.zł

stżrachowiĆe dnia 03'03'2015 r
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RAc H U N EK P RzEPŁYwoW P lEN I ĘzNYcH

\' Pż.plyły pl€nlężno netto z działahoścl op.Ecyjnej (lł/'ll)

] Żysk Gtrata) akc]onarUsŻy (Udz]ałJwców) mn e]ŚŻoścowy.h

2 Lrdzałw zFkachr *aia.h iednost€k Óbjęly.h konso]idac]ą ńelodą plaw{łasnośc

4 (zysk ) st.aty z $Ułu lóżn Ć ku6owych

6 (zvsk) strata z lylułJ dzała ności ńweŚlycy]nej

7lmja'rasbnu pońslalycl] rezeN (wr0]ł t pÓ ierż oÓ €

9 Zń ana slanu iaeżnośc]
]o Żń ana sbnu zobow ąrń królkotelńńotrlch. wtym UkadÓł}ch (Ź Wy]ątk em pozyczek

1] zńianastanu rcu ?eń m edzYokesowych

B' PŹoplsw pieniężne netlÓ z dżIaI.lnoóci inweslycyjńej (l.lI}

' wDlvw z dzlałalności inwestYcyinei

1 spEedaż Śkladn]kówvańośc n emalera nych ]plawnycl]

o ńająlku lMałeoÓ

3' slzedaż składn kówfńansowe

4 spuedaz pap erów wańoi.o"!!h prueznacŻont.h do obroiu

5 sohla udŻeonvch pozvczek dluoolerń ńÓwych

ll' Wydatki z ttrułu działalnośdi inw*tycyFoj
r NJb}oe ślladnIls łańoa. niemaleialnych iPrańny.h

2 Nabvc]e skladn ków.Żeczowego ńarątku tMał€qo

3 Nabvc e 3lładń kóW litransoweqo ma]ąiku lNaleoo wlyń
. ł]ednoslla.h ależny.h sjo{auyśzÓny.l]

4 Nabvcie akci(Udzialów) wksnych

5 Nabyc]e pap elów wańośc owlch pżeznaconych dÓ Óbloiu

6 udziĆÓne oozvdki dfuqoteninNe
7. Dsidendv qplaŃne akcrońańusŻoń (udz ałrwcom) mn e]Szoścjowyn

. Wpłv4 z działajńoścl f nansowej

1 zacąonęcedłuqotaminqchkredylówipożyczek
,. Em s]a ob gac] ub ńnyĆh dłuqolerminNlc]r dluźny.h pap erów wańośc]ÓwyĆh

3 Żacią o ń]ęcie k.otkolem n owch kredylów pożydek

4 Eńisia obliqa.ilUb nnych k.ótkÓteff nowych dł!znych papie.ów wadośc Ół}c]r

5 Wo{W Ż emis: akcl (udzialów) własnych

ll' wydłrl z ty,rulu dZiałalnoś.i fi nansowej

l sprab dlugojeń noĘ(h lredylóń 
' 
pouy?ek

2 Wykup obl]qacii ]Ub nnych dłUoÓ

3 sp]Źła krclkotBmńowych kedylóv banksr}clr ipożycćk
4 Wykup Ób oacj ub ńnych kólkolerm]nowĆh dłużnych paperówwa.loścowych

5 KosŻty em s ak.iVrlasnv.h
6 zakup/ Lrmouene akcr (Udzialów) własn ych

7 P]J]nos. dfldend ńn'.htryplalna lzeż,fu{.ie

9' Wydatk na cee społegnie uŻyieczne

]o PłainośĆ Żobou/]ązań r iyl!fu U

). Pże.łvw Dl.nieźne neito' EŻeń {A+]_Bł/_c'

kówllenl.żnvch
_w iyn Żmiana sbiu łodków p etrę'ny.h Ż lrułu różń]Ć kulŚoł}ch od walul obcych

F. śrÓdki ol.ńieżno na oocŻatek okresu
G' środki pieniężne na koniec okre.U (F+| 9)
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ZESTAWENIE ZMIAN W KAPITALE
Nazwa firńy : odlewnle Polskle s'A'' Al' ia 70' 27.2oo starachowlcÓ

:m aiV p'Vialy.h Żasad lpo ilYki) ń.hunrowsc

(a9ibl(fund6z)wlasny na poczĘlokokgsu (Bo)' po korekbch

|ń a.V kżpiblu {'unduszu) pod.ńwoweqo

rydana udzialów 1eń Ś] akc]]

rkuo udŻialóv/ w c. u fea zaci DroqramU ak.]i men.dŻe6kt]r ou eŻmrone
]du.ryAżezi.czÓńedo!ńożeń'

JdŻbly 1ak.le)łbŚńe na konie. ÓłeŚu

i Yry.eń! alodkół tawa]ch

(apibł (lUńduŚu} z aktua iza.ii qĆ6

.miany kapitdu {fUtrdusŻU)żakualŻac]] wy.env

Ęiękżei e ( ż l!1d!) lóżńice ku*Ówe

nn eFŻenia 1 u M!fu) rdzn ce kureow

zm anypoŻo ały.h kap ów(f!id!Śzv) ćzefuowvc|r

)ÓŻosb e lap żly (uńduś4) EŻee

n any p2yrelFh rasad (po ivk ) re.huńkowśc

.yŚkżblóieo]vchnapo.ząbkołr

podz !]u 4śku na pokry. e dEły z kl ub egłych

lyŚkublubi6q]ychnakoniecokEu

pęań aŚan a śralv z al ub eqłch do ookryc a

.ysk(sł a)Ż latUbleqlVĆh ńa kÓiied orl'su

Kaplal1fundUsŻ)wlaŚny 
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