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RACHUNEK zYsKÓW l STRAT
Nazwa fimry: oDLEWN|E PoLsKlE s.A' , Al6ja W!żwoleńia 70' 27_ 200 starachowice

Starachowice, dna: 03.02.20i4 r
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31.12.2O13 t 31.12.2012 t

A' PaychodyŻe sprzedaży produ któw, towarów i
110 497 663,68 zł 98171 973,62 zł

Ód ednoslek pow azanych 822 6aa'89 zł

Puychody nel'Ó ze śprŻedaŻy prÓd![tóW 149 2)6 275,91 zl 96 e42 A24 27 zl
l PżV.hÓ.lV neilÓ 7e Ś.żedAżV lÓwaróW maieria]óW l ] ]29 949 35 zł

B. KosŻtv spfŻedanych produldów' towarów i materiałów' w
93 974 304,82 zł 83 619 360,89 zł

jednostkom pow]ąańyń

Koszt wń'Óżenia spżedanych prod!któW 9] 003 802 91 zł a2 464 766 A1 z)

l' WańośĆ spEedanych towarÓw materałóW 970 501,9] Ż] 1 154 59Ą aa z)

c' zysk łstrata) brutto 2e spżedaży (A-B) '|6 523 358,86 Żł 14 552 612,73 zl
2 564 012,94 zl 2 492 405,4421

E' KoŚztv oqólnego zarządu 9 515464'a5 Żl 7 a22172'44żl

F' zysk {strata)z€ splz€daży (c-o-E) 4 443 E81'07 zł 4 238 034.85 2ł

G' Pozostałe przychody operacyjne 3 568 050'66 zł 3 551 990,92 zł

l zysk ze zbyca n efi nansÓrłYch aklvów tMalych 7 AA5 79 zl 147 A75,qA zl

2 492 3Ą6 aa zl 2 5J4 531 ,23 zl

l i' nne puychodyoperacy]ńe 1 068 698 j9 zł 870 383,79 zl

H' Pozosrale kosŹty opgracyj ne 1 653 461 ,24 zt 1 145 965,22 zt

. slraia ze Żbycia n el.ansowych akbvów 1fuałyĆh

l. Akila zac]a Wańości ak1ylvów niefińansÓwyĆh 80 052,45 Żl

line kovty operaciie 1 045 594'93 zł 1 a65 912'77 żl

l.zysk(strata)zdziałalności oPeracyjnej (F+G-H) 6 358 464'69 Żł 6 644 060,55Żł

J' Pżychody finan5owe 20 697,71 zt 91 910,50 zł

' DVIVdendy ldz ały w z}śkaĆh, w tym]

od jednÓŚtek powiąza.ych

i8 204.90 zl ]4 480 82 Żł

_ od jedńÓstek pÓwiąŻanych

l' zwk zeŻbvcia nwesvc]i

V Ąllu. Żac]. WarlÓśc ińwestyc]

2 4q2,81 zl 51 429 6A zl

311 784,99 !ł 947 532,64 zl
162 765'T3 Żł 503 683.61Żl

d a ednoslek pow ązanych

SLrara ze zbycia nwesrycj

] ' Akila Żac]a wadości inwestyc] 22 135.57 z,

126 883,69 Ż] ,14] 849 0] Żł

L' zysk(strata)ŻdŻiałalności gospdalcŻej (l+J-K) 6 067 377 '41 zł 5 788 438,41 zł
M- Wynik Żdażeń ńadzwyczajnych (M'l''M'll')

L

N. zysk (strata)bruno (L+M) 6 067 377 '41 żł 5 7AA 434.41 zl
]' Podat€k dochodowy 332 005'00 Żl 636 821,00 Żl

P' Pozostało obowiąŻkowe Żmniejszenia zysku (łięłszenia

5 1a5 372'41 Żł 5 151 617 
'41 

zł



ZESTAWENIE ZIllIAN W KAPITALE

GDiiałłfundJsz)własnV na DodąlekokresułBo). po korgkiach

zmańańaldżńvchwplalńakap alpÓdslawoa

Udziałv łakcie) wksne na oocząlek oklg.u

Ud.iał lakc|.) własn€ nakon eĆ okrest
Kaojiał llundUsZ) zalasow na Docząlek okresu

)oke e cŻęś.iowe śraĘ u a 2003 lok

jtań kap tJu (fundU.Żu)żapasÓw4
<apital (f JndusŻ) Ż aklJa Ża.ji wyc

'uvi9lYĆh 
zagad (polilyki).a.hUnkowÓś.i

.mbny bpi'ału (UndUvo z aktualżmii wFeny

y ekDnie ( Ż !iLłU) rdzn re kuEow

b't a nkE]żowł)th w *s rcku łdków Naryń

!mn giszdi a ( Ż t}lL'u) óŻń .e kUreN

P oz0 9lałe kap itały ('un d ugze ) l6ŻoM

PozoslałekaDiia'(lundusze) rezeM
.v9klgtóIalulalubi€olvchńaoÓoatekÓk'esJ

zvsk z at ubieqĘch na konidcokesu
łratazatubjeqłYchnaDocząlekokresu

statazLatubeołvchń.poeątako

Kapj1.ł(luńduga wlagńy 
' 
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RAc H UN EK PRZEPŁYWóW PIEN tĘżNY cH
s}<JE s.A, Al. Wyzwolenia 70,27.200 staąchowice

Puepływy pienię'ne n€tlo z działahości operacyjnej (l+/"ll)

nar]uszv (udz alorcówl mń eiŚzÓśĆ owvth

2 UdŻiałwzyskac]r] S1raIa.h]ednostek ob]e1rh końŚDridaĆ]a ńelodąpńwvvłaŚnośĆ

6 {zvsk) stalazlńllU działahŃc nrestvcvne

9' zmiana slanu naleŻnoś.
]0 Żmiańa Ślańu ŻobowiaŻań krótkoIem nowy.h wtyT UkadÓw}th (złri]ąlkień pdttzek i

Zń ana sbnu rd lz€n m'PdzJlk

B' PżeÓłvw Dlenle'n. n€lto z działalnGci
l' wpłvwv z działalńości lnweslycyjn.j

l spued'\rladńlÓłńańÓi. nomaleian'.h p€m\-h
2 spuedż Śkładn ków ż4czowgqÓ majątku tMalego

3 spuedż skladń kółń anŚoweqÓ ma]ąlku tMalego w tynr

wiejnoslkachzaleŻńyÓll ŚtÓważyszÓnych

4 souedd pap eiów waaÓscio4[lr pżeznaPo|ych do obrotu

5 splala UdŻeonEh poŻWzek dłUqÓleminoułch

ll' wvdalki ztvlułu działalności ińweslvdyinej
]' NabW e sklad n ków ła'1oś. ne
2' Nabrc e skladn ków u e-oweoÓ ńa ąlku tfuałelo

3' Nabvc e skladn kóWinansoweqo

4. Nabvce akc (udzialów) trłasnEh

eów wanościolych pŻeznaczoByclr do obrolu

7. DWdendvwvpłacon€ akc]onańUszom (Udz dMom) m n e]'ośc o{!m

2 Em sa ob qaciilub nnFh dlrqor

] za 
'ąqn 

Prie ló lo erm noh}.lr

4 Emąaob qacjilub innFh kó1kolem nowJclr d]UŻńyth pap eńw
5 V!plł} zPmiŚjial\] (UdziaróW]

wydatkl z'ytułu dz ała]noś(i fi na

] spatJ dUqoerminoŃ]{h lfuyrów
2r, oobq" .b .ldrooeno.'
1 splata lrollohmno4fh lłed'łow
4' WVkUo olr qacii lub nnlth króikolemjno'ł€h dłu2nyllr pape.óWwa'1oścowych

6 Zakupl UńÓżeni6 akc (udŻ]ałow)\,!jasny.h

nny.l] rypatna Źe.Ż ł]as] ] eli

3 Wwlatv z zysku d a osób Żażądza]ącFh n

9 Wynatk ńaÓe€ŚporecŻnie-UŻleczie
]0 PlJtnos. Żobo!azań z l/1UlU Uńó( €as

w tym zm ana stenu środków pien ęznyclr z t!,lUłU óznc kulsowy[h od Waul ob.yclr

' środ*l pi.niężno na !oc'e!€k ok.€."
; l\r! lp'€{qdl|pĘnltri!6 n' loni.
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